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อารยธรรมทวารวดีในประวัติศาสตร์เมืองโบราณคูบัว 
Tawaravadee Civilisation In The History of The Ancient Kubua Town. 

 
ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง* 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษาการเกิดขึ้นและการพัฒนาการของเมืองโบราณ   

คูบัว จังหวัดราชบุรี ที่มีอิทธิพลต่อการอุบัติขึ้นของอารยธรรมทวารวดีในขณะนั้น ผลจาก
การศึกษาพบว่าเมืองโบราณคูบัวเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมทวารวดีในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาทางตอนล่าง ความรุ่งเรืองของเมืองโบราณคูบัวเกิดขึ้นเนื่องจาก เมืองโบราณ
ดังกล่าวนี้ได้เป็นเมืองท่าส าคัญระหว่างชาติ ซึ่งท าให้ในเวลาต่อมาเมืองโบราณคูบัวได้  ซึม
ซับอิทธิพลจากอินเดียดังเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงปรากฏร่องรอย
ของอารยธรรมอินเดียเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ดี เมื่ออารยธรรมของขอมได้ขยายอ านาจ
มายังฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา อิทธิพลของวัฒนธรรมขอมก็ค่อย ๆ ดูดกลืนอารย
ธรรมทวารวดี และท าให้ในท้ายที่สุดอารยธรรมทวารวดีในเมืองโบราณคูบัวก็กลายเป็นส่วน
หนึ่งของอาณานิคมอารยธรรมขอมไปในที่สุด 

 
ค าส าคัญ: เมืองโบราณคูบัว ทวารวดี ราชบุรี 
 

Abstract 
 
This article aims to study the beginning and the evolution of the 

ancient Kubua town in Ratchaburi province influential to the forming of 
Tawaravadee civilization at that time.  The results of this study showed that 
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the ancient Kubua town in Ratchaburi province once was the part of 
Tawaravadee civilization in the lower Chao Phraya river basin.  The growth of 
this ancient town arose from the international quay, so later Kubua town 
absorbed the Indian influence.  These evidences were seen from the ancient 
places and many antiquities appearing the Indian traces. However, when the 
Khmer civilization expanded her influence to the western Chao Phraya river 
basin, this expansion gradually absorbed previous civilization Finally 
Tawaravadee civilization in ancient Kubua town was colonized by Khmer 
civilization. 

 
Keywords: Kubua ancient city, Dvaravati, Ratchabu 
 
บทน า 

เมืองโบราณคูบัวในราชบุรีเป็นพ้ืนที่ในเขตราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาทางตอนล่าง 
ทั้งนี้มีหลักฐาน ลายลักษณ์อักษรที่กล่าวไว้ในบันทึกของอินเดียและจีนที่กล่าวถึงดินแดน
สุวรรณภูมิ  เมืองโบราณคูบัวเป็นรัฐหนึ่งในอารยธรรมทวารวดีที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เมือง
โบราณคูบัวมีความเจริญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการค้ากับนานาชาติโดยเฉพาะอินเดีย 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เมืองคูบัวได้รับอิทธิพล วิถีความเชื่อทางศาสนาของอินเดียเป็นอย่างมาก
ดังเห็นได้จากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏทั้งจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ นอกจากนี้ที่
ส าคัญลักษณะทางภูมิศาสตร์คูบัวยังท าให้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานรวมทั้งเป็นชุมชนท่าเรือ
การค้าขนาดใหญ่ของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาทางตอนล่าง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก       
อารยธรรมทวารวดีเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอิทธิพลของขอม จึงท าให้ใน
ท้ายที่สุดเมืองโบราณคูบัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมขอมในท้ายที่สุด 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมทวารวดี 
ราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางหรือที่ราบลุ่มแม่น้ า

เจ้าพระยา ซึ่ งมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้ งแต่ครั้นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จวบจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ พ้ืนที่บริเวณเหล่านี้นับได้ว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของ
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ชุมชนเมืองโบราณและเมืองท่าต่าง ๆ ที่ส าคัญในอดีตก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภูมิศาสตร์อีกหลายร้อยปีต่อมา ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีมีพัฒนาการมาสู่สมัยประวัติศาสตร์เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการในการเดินเรือนับจากอดีต โดย เฉพาะการค้าขายกับ
ชาวต่างชาติทั้งจากอินเดีย เอเชียกลางและจีน  กล่าวคือในราวพุทธศตวรรษที่ 8 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ในขณะนั้นพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง
และมีการขยายออกไปอย่างแพร่หลายทั่วอนุทวีปอินเดีย และยังได้กระจายไปในหลาย
พ้ืนที ่

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งคณะสมณะทูตออกไปเผยแพร่ศาสนาพุทธยังหลาย
ภูมิภาค รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสุวรรณภูมิ        
ดังปรากฏในหนังสือมหาวงศ์พงศาวดารตรัง ความว่า “พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่ง   
พระสมณทูตสององค์คือ พระโสณะและพระอุตตระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ” แต่อย่างไรก็ดี มีข้อถกเถียงกันถึงที่ตั้งของสุวรรณภูมิ โดยนักวิชาการ
ส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าอาณาจักรสุวรรณภูมิน่าจะตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งมี      
เมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลาง ขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มสันนิษฐานว่าเมืองสะเทิม (สะเทิมหรือ
สุธรรมวดีเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวมอญในอดีตที่สร้างขึ้นราว สร้างขึ้นเมื่อ 302 ปีก่อน
คริสต์ศักราช อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต)้ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุวรรณภูมิ แต่อย่างไรก็ดี จากการส ารวจทางโบราณคดีท า
ให้การสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของสุวรรณภูมิที่ตั้งที่เมืองสะเทิมนั้นไม่มีน้ าหนักเพียงพอ    
ซึ่งต่างจากเมืองราชบุรีที่ปรากฏซากเจดีย์ทรงบาตรคว่ าคล้ายคลึงกับสถูปที่เมืองสาญจี           
ของอินเดีย ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กอปรกับมีการค้นพบ          
ศิลาธรรมจักรกับกวางหมอบ และคาถาที่จารึกพระธรรมในแผ่นอิฐ ซากโบราณคดีเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างสัญลักษณ์มงคลอันเนื่องด้วยพุทธศาสนาเป็นไปตามคตินิยมใน
สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ดังนั้น จากหลักฐานดังกล่าวสามารถอนุมานได้ว่า 
อาณาจักรสุวรรณภูมิน่าจะอยู่ในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามากกว่าที่จะตั้งอยู่ในเมืองสะเทิม 
(สมัย สุทธิธรรม, 2542: 11-12) 

ในช่วงราวประมาณพุทธศตวรรษที่  7 เป็นต้นมา ดินแดนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักแก่บรรดาต่างชาติมากขึ้นและยังได้รับการขนานนามว่า 
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“สุวรรณภูมิ” หรือ “สุวรรณทวีป” อันหมายถึงดินแดนทองค า ทั้งนี้อาณาจักรสุวรรณภูมิ
เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่โดยปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่าในราวประมาณ พ.ศ. 600–1490 
หรือเกือบเป็นเวลาหนึ่งพันปี อาณาจักรดังกล่าวนี้มีพ้ืนที่ครอบคลุมในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตลอดลงไปจนถึงแหลมมลายูอีกหลายอาณาจักรด้วยกัน อาทิ อาณาจักรพัน-พัน 
และอาณาจักรลังกาสุกะ โดยเฉพาะอาณาจักรพัน-พัน มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับ
ทะเล ซึ่งศูนย์กลางของอาณาจักรพัน-พัน มีเมืองท่าส าหรับใช้ในการแวะพักเรือเดินทะเลได้  
ประชาชนในอาณาจักรนี้นับถือพุทธศาสนา แต่ก็มีพวกพราหมณ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่มาก
เช่นกัน  ในขณะเดียวกันอาณาจักรลังกาสุกะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึง                 นัก
ประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีศูนย์กลางอยู่ท่ีคอคอดกระแถวเมืองหลังสวนของจังหวัดชุมพร 

อาณาจักรสุวรรณภูมิอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาก ท าให้ชาวต่างชาติ
หลั่งไหลเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายยังดินแดนแห่งนี้ โดยเฉพาะชาวอินเดียที่ต้องการสินค้า
จ านวนมาก เช่น ทองค า เครื่องเทศ และของป่าในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอย่างมาก ท าให้ชาวอินเดียจ านวนมากเดินทางเข้ามายังดินแดนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเข้ามาท าการค้าและตั้งถิ่นฐาน ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองใน
อาณาจักรสุวรรณภูมิมีขันติธรรมในด้านศาสนาพอควร จึงท าให้คนต่างแดนสามารถเดิน
ทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของตนอย่างต่อเนื่อง ดังหลักฐานโบราณวัตถุท่ีค้นพบ อาทิท่ี ต าบล
พงตึก จังหวัดกาญจนบุรี มีการค้นพบพระพุทธรูปศิลปะแบบอมราวดีของอินเดียที่มีอายุอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 7-9 กับตะเกียงโรมัน ซึ่งเป็นของชาวอินเดียที่น าติดตัวเข้ามาใน
ขณะนั้นนั้นซึ่งท าให้เชื่อว่าชาวอินเดียจ านวนหนึ่งก็เคยเดินทางไปยังอาณาจักรโรมันในฝั่ง
ตะวันตกแล้วเช่นกัน 

ขณะเดียวกันชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาหลายแห่งมีชื่อตรงกับชื่อ
เมืองในอินเดียหลายเมือง อาทิ เมืองเพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อโยธยา หรือแม้กระทั่งเมือง
ราชบุรี ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าชาวอินเดียน าชื่อเมืองในอาณาจักรของตนมาให้แก่เจ้าผู้ครอง
นครตั้งขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา การยินยอมและการยอมรับของเจ้าผู้ปกครองใน
การน าชื่อเมืองซึ่งเป็นภาษาต่างชาติมาเรียกขานชื่อเมืองในดินแดนของตนจึงเป็นการ
แสดงออกถึงความใจกว้างและการหยิบยืมวัฒนธรรมของกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคนั้นได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้จากการที่ชาวอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนกับกลุ่มชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมนั้น    
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ท าให้ชาวพ้ืนเมืองได้รับวัฒนธรรมทางด้านศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ตลอดจนศิลปกรรมอันเป็นอารยธรรมของชาวอินเดียในแบบสังคมสมัยประวัติศาสตร์เข้ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกตน ขณะเดียวกันในด้านวัฒนธรรมทางศาสนา 
อาณาจักรสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลของสองศาสนาหลักที่ส าคัญ อันได้แก่ ศาสนาพราหมณ์
และศาสนาพุทธ ทั้งนี้ชาวอินเดียผู้ที่เลื่อมใสนับถือศาสนาใดก็จะน าหลักศาสนานั้นไป
ประกาศเผยแผ่และสั่งสอนแก่ชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมของดินแดนที่ตนเข้าไปตั้งถิ่นฐานให้
ปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นการรับใช้ศาสนาและเป็นอานิสงส์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดี ก่อน
หน้าที่ศาสนาทั้งสองจะเข้ามามีอิทธิพลในสุวรรณภูมินั้น เดิมนั้นผู้ปกครองในดินแดนแถบนี้
ก็มีศาสนาเป็นของตนเองและมีแบบปฏิบัติมาก่อนเช่นกัน ศาสนาที่นับถือนั้นมีทั้งศาสนา
ท้องถิ่นท่ีนับถือบรรพบุรุษ ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิตามธรรมชาติ เป็นต้น 

เช่นเดียวกับชาวจีนอีกชาติหนึ่งที่มีอารยธรรมสูง ซึ่งหากย้อนกลับไปในขณะนั้น 
ผู้ปกครองชาวจีนให้การสนับสนุนแก่กลุ่มชนชาวจีนมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น เป็นผลให้คาบสมุทรอินโดจีนและคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็นทางผ่านและจุด
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศตะวันตก อาทิ ชาวอินเดีย ลังกา อาหรับ เปอร์เซีย กรีก 
และโรมัน รวมทั้งในบริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ และทะเลเมติเตอร์เรเนียนมีการ
ติดต่อค้าขายกับชาวตะวันออกอย่าง ชาวจีน ชาวเมืองที่อยู่ตามแว่นแคว้นในเขตทะเลจีนใต้ 
และคาบคาบสมุทรมลายู  ดังที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนที่เขียนขึ้นเมื่อราวประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 6 ที่กล่าวว่า จีนได้ส่งคณะทูตอาศัยเรือชาวต่างชาติไปยังมหาสมุทรอินเดียโดย
ผ่านทางคาบสมุทรแถบทะเลจีนใต้ 

นอกจากชาวอินเดียที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ในราวพุทธศตวรรษที่ 6-8 ผลของความมั่งคั่งทาง
การค้ายังส่งผลให้ชาวพ้ืนเมืองในบริเวณตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีนรวมตัวกันก่อตั้ง
เป็นนครรัฐฟูนัน ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างชาวอินเดียกับ
ชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังดินแดนแถบนี้ ศูนย์กลางส าคัญของเมืองคือ “ออกแก้ว” ซึ่งเป็น
เมืองท่าส าคัญของอาณาจักรดังกล่าว ปัจจุบันเมืองดังกล่ าวนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม  ในเอกสารจีนนอกจากมีการ
ระบุถึงนครรัฐฟูนันแล้ว ยังมีการกล่าวถึงศูนย์กลางทางการค้าแห่งใหม่ที่เกิดร่วมกับนครรัฐ
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ฟูนันในดินแดนลุ่มแม่น้ าท่าจีนทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา พื้นที่ดังกล่าวเป็น
บริเวณชุมชนโบราณเมืองอู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 8-9 ซึ่งเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่แสดงถึงอิทธิพลทางอารยธรรม
อินเดียที่ขยายเข้ามาในชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมแถบนี้ซึ่งคล้ายคลึงกับเมืองออกแก้วเมืองท่าที่
ส าคัญในอดีตของฟูนันเช่นกัน  

การก่อตัวอันเกี่ยวเนื่องของทวารวดีในเมืองโบราณคูบัว 
การรวมตัวเพ่ือก่อตั้งเป็นแคว้นหรือนครรัฐในระยะแรกเริ่มสมัยยุคประวัติศาสตร์ 

ทั้งนครรัฐฟูนัน หรือชุมชนเมืองอู่ทองซึ่งอาจก่อตัวเป็นนครรัฐ ล้วนผลักดันให้ชุมชนใน
สมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มั่นคงในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนมักนิยมตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า ในราชบุรีมีชุมชนการตั้งท าเลที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพ้ืนที่และเริ่มมี
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงชุมชนจากเดิมที่เป็นเพียงสังคมหมู่บ้านและมีประชากรอาศัยอยู่
อย่างประปลาย ต่อมาจึงเริ่มมีการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองที่เริ่มมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
ขึ้นตามล าดับ พร้อมกับการรวมตัวการตั้งถิ่นฐานกันอย่างมั่นคง เมื่อนครรัฐที่อาศัยอยู่มี
ความมั่นคงในระดับหนึ่งจึงเริ่มมีการระบุขอบเขตของชุมชนที่แน่ชัดและพ้ืนที่  ๆ ไม่ชุมชน  
การระบุขอบเขตนั้นอาศัยการล้อมรอบด้วยแนวคูน้ าและคันดินซึ่งเป็นแบบแผนที่นิยมใน
นครรัฐยุคแรกเริ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาจึงมีการจัดระบบสังคม ชนชั้นการ
ปกครอง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพล
มาจากชาวอินเดีย 

ในราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12  วัฒนธรรมของชาวอินเดียที่ผสมผสานเข้า
กับรูปแบบของชาวพ้ืนเมืองเป็นเวลาหลายศตวรรษได้ก่อรูปเป็นวัฒนธรรมเฉพาะ          
จนกลายเป็นกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ในสมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มที่เกิดในบริเวณภาค
กลางของประเทศไทยโดยรับอิทธิพลและรูปแบบมาจากอินเดียในหลาย ๆ ด้าน (สุรีรัตน์ 
ตั้งพรประเสริฐ, 2533: 68) แต่ทว่าในคติบางด้านนั้นผู้ปกครองพ้ืนเมืองเองก็ไม่ได้รับเอาไว้
ทั้งหมด เช่น ระบบวรรณะ หรือเรื่องวัฒนธรรมการบริโภค เป็นต้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
ผู้ปกครองอาจใช้วิธีการรับเลือกในสิ่งที่เหมาะสมและเข้ากับสังคมของชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ สิ่งใดที่เป็นการขัดและยากแก่การรับก็คัดออกไม่ได้เลือกมาทั้งหมด อารยธรรมที่
เกิดจากการผสมผสานและตกผลึกใหม่นี้ถูกขนานนามว่า “ทวารวดี” ทั้งนี้อาณาจักร
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ดังกล่าวมีที่มาจากเหรียญเงินด้านหนึ่งที่ค้นพบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีค าจารึกด้วยอักษร
ปัลลวะภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” อันหมายถึง บุญของพระผู้เป็น
เจ้าแห่งทวารวดี 

ขณะเดียวกันค าว่าทวารดียังปรากฏในสมัยพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง
อาณาจักรอยุธยา ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ได้น าชื่อดังกล่าวนี้มาใช้เป็นนามของศูนย์กลางการ
ปกครองแห่งใหม่ที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 1893 โดยใช้ชื่อว่า “กรุงเทพ
ทวารวดีศรีอยุธยา” การเกิดขึ้นของอาณาจักรทวารวดีตรงกับเอกสารจีนที่บันทึกโดย
พระภิกษุอ้ีจิง พระภิกษุชาวจีนที่เดินทางไปยังอินเดียเพ่ือจาริกแสวงบุญใน พ.ศ. 1214 ซึ่ง
เป็นการเดินทางจาริกแสวงบุญต่อจากพระถังซ าจั๋งหรือหลวงจีนเหี้ยนจัง  เมื่อพระอ้ีจิงเดิน
ทางผ่านคาบสมุทรมลายู ท่านได้บันทึกไว้ว่ามีอาณาจักรหนึ่งนามว่า “ตว้อหลอปอตี่” 
(Tolopoti) หรือดูเทโลโปติ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอาณาจักรศรีเกษตร 
(ประเทศเมียนม่าในปัจจุบัน) และทางด้านทิศตะวันตกของอาณาจักรอีศานปุระ (ประเทศ
กัมพูชาในปัจจุบัน) (สมศักดิ์  รัตนกุล, 2535: 14) นักวิชาการเชื่อว่าเป็นแคว้นหรือ
อาณาจักรที่เกิดจากการรวมตัวกันข้ึนในสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงระยะแรกในบริเวณท่ีราบ
ลุ่มแม่น้ าแม่กลองในส่วนพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรีรวมถึงคูบัวด้วย และต่อมามีการ
แพร่กระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของทวารวดีไปจนเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ในเวลาต่อมาทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก        
ภาคตะวันตก และภาคใต้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากลุ่มเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ นั้นอาจเป็นเพียงนครรัฐที่รับอิทธิพลและรูปแบบการเมืองการปกครอง 
วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาไปจากทวารวดีซึ่งมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา  
ในขณะที่นครรัฐทวารวดีที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจเป็นนครรัฐของทวารวดีที่ไม่มีความส าคัญ
มากนัก 

การค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทยนับได้ว่าแทบจะปรากฏทั่ว
ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางหลายแห่ง อาทิ เมือง
โบราณนครชัยในจังหวัดราชบุรี เมืองโบราณอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณบ้านดู
เมือง อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเมืองโบราณคูบัวในจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยัง
พบแหล่งโบราณในหลายพ้ืนที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ
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ประเทศ จากการส ารวจของนักโบราณคดีพบว่าเมืองโบราณเหล่านี้มักจะกระจายอยู่ตาม
ลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ ได้แก่  

1. บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีเมืองโบราณอู่ตะเภา ที่ต าบลโคกไม้เดน จังหวัด
นครสวรรค์ ได้แก่เมือง 

2. บริเวณลุ่มน้ าป่าสัก ได้แก่ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองเก่าลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  

3. บริเวณลุ่มน้ าท่าจีน ได้แก่ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองก าแพงแสน 
จังหวัดราชบุรี 

4. บริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง ได้แก่ เมืองพงตึก  จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนโบราณถ้ า
ฤๅษีเขางู จังหวัดราชบุรี และเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 

นักโบราณคดีได้ท าการขุดค้นโบราณวัตถุในเมืองโบราณดังกล่าว และได้พบ
ชิ้นส่วนโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก อาทิ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาลัทธิ
หินยาน อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปอินเดียในสมัยราชวงศ์คุปตะ โบราณวัตถุ
เหล่านี้อยู่ในช่วงอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 5-9 โดยผู้เชี่ยวชาญในทางโบราณคดีจัดให้อยู่ใน
ศิลปะสมัยทวารวดี นักวิชาการสันนิษฐานว่าแม้ว่าผู้คนทวารวดีส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา
ลัทธิหินยาน แต่ก็มีชาวทวารวดีบางส่วนนับถือลัทธิมหายาน เนื่องจากการค้นพบสถูปแบบ
มหายานกับรูปพระโพธิสัตว์ปะปนอยู่ด้วยกันมาก (สุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ, 2533: 96)  
จังหวัดที่ค้นพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีมากท่ีสุดนั้นคือ จังหวัดราชบุรี อาทิ เมืองโบราณที่
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี เมืองโบราณที่อยู่ในเขตอ าเภอก าแพงแสน กอปรกับเส้นทาง
ของสายน้ าที่ใช้ในการเดินทางติดต่อถึงกันได้ในแต่ละเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่       
เมืองโบราณอู่ทองที่สุพรรณบุรี เมืองโบราณพงตึกที่กาญจนบุรี และเมืองโบราณคูบัวที่
ราชบุรี นอกจากนี้ที่ราชบุรียังมีการค้นพบร่องรอยจารึกที่ถ้ าฤๅษีเขางู ซึ่งมีลักษณะตัวอักษร
ใหญ่ 12 ตัว ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นอักษรที่ใช้ในอินเดียตอนใต้ โดยจารึกชื่อของผู้สลัก
พระพุทธรูปว่า “บุญวระฤษี-ศรีสามธิคุปตะ” คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีของ
ราชวงศ์คุปตะอินเดีย (ชูศรี สาธร, 2538: 70) ซึ่งส่วนใหญ่มักพบพระพุทธรูปศิลปะคุปตะ
ของอินเดียที่เจริญแพร่กระจายอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกของอินเดียในขณะนั้น ซึ่ง
ตรงกับราวคริสต์ศตวรรษที่ 4-5 จึงท าให้มีการสันนิษฐานได้ว่าศูนย์กลางของอารยธรรม
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ทวารวดีอยู่ที่ เมืองราชบุรี  แต่ในเมืองอ่ืน ๆ ที่มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี 
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะทวารวดีที่มีการแผ่ขยายออกไป 

ส่วนเมืองโบราณคูบัว ต าบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่า
การค้าบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองซึ่งเป็นเมืองแห่งแรกในเขตจังหวัดราชบุรี การเจริญรุ่งเรืองของ
เมืองโบราณคูบัวนั้นเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการเดินเรือและการติดต่อค้าขายกับ
พ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนที่ขยายตัวท าการค้ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ปัจจุบันเมือง
โบราณคูบัวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปประมาณ 5 กิโลเมตร สอดคล้องกับนายทวี 
อบเชย ผู้ใหญ่บ้านต าบลคูบัวที่กล่าวว่า ในบริเวณเมืองเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่ลาดลงสู่แม่น้ า
อ้อม แม่น้ าแม่กลอง (สายเก่า) ซึ่งไหลมาจากจังหวัดสมุทรสงครามไปบรรจบกับแม่น้ าแม่
กลอง (สายใหม่) ที่หน้าเมืองราชบุรี ผังเมืองโบราณคูบัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มี 
คูนาคันดินล้อมรอบตามแบบผังเมืองโบราณที่นิยมสร้างกัน ภายในเมืองโบราณคูบัวยังมี         
ศาสนสถานและแหล่งที่อยู่อาศัยกระจายของผู้คนในสมัยนั้นอยู่ทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกก าแพงเมือง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นเดียวกับที่ค้นพบ
ในเมืองโบราณศรีเทพและละโว้อันเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยเช่นกัน  

ภูมิศาสตร์เมืองโบราณคูบัว 
เมืองโบราณคูบัวในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองของจังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้

ผังเมืองของเมืองโบราณคูบัวเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 800 เมตร ยาวไปตามแนว
เหนือจรดทิศใต้โดยขนานไปกับทางรถไฟราว 2,000 เมตร ลักษณะของผังเมืองคล้ายคลึง
กับผังเมืองโบราณเมืองจังหวัดราชบุรี ซึ่งเมืองโบราณคูบัวนับว่าเป็นเมืองในอารยธรรม
ทวารวดีที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากศูนย์กลางของเมือง (ชูศรี สาธร, 2538: 10) ปัจจุบัน
เมืองโบราณคูบัวมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาชายแดนระหว่างไทย-เมียนม่าร์ และ
ทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี อย่างไรก็ดี จากการส ารวจของนักโบราณคดีท าให้ทราบว่าใน
อดีตเมืองโบราณคูบัวมีอาณาเขตติดต่อดังนี้  ทิศเหนือติดกับเมืองพงตึก อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการคมนาคมไปตามร่องน้ าเก่าขนานไปกับแม่น้ าแม่กลอง          
ทิศตะวันออกติดกับเมืองราชบุรีโดยมีแนวสันทรายเป็นเส้นทางการคมนาคมทางบก ทิศใต้
ติดกับเมืองเพชรบุรี โดยมีแนวสันทรายที่ชาวบ้านเรียกว่า ถนนท้าวอู่ทองในการสัญจร     
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ซึ่งเป็นเส้นทางเพ่ือเดินไปทางไปไปสู่ เมียนม่าร์และคาบสมุทรทางภาคใต้ได้ด้วย             
ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ าแม่กลอง โดยใช้เส้นทางการคมนาคมทางน้ าโดยใช้เส้นทางล าห้วย
คูบัว ห้วยชินสีห์ เพ่ือไหลไปสู่แม่น้ าอ้อม ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ าแม่กลอง 

ลักษณะที่ตั้งของเมืองโบราณคูบัวนั้นอยู่บนเนิน ซึ่งตั้งสูงกว่าระดับพ้ืนดินปกติราว 
1–2 เมตร หรืออยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลราว 4-5 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในสมัย   
อารยธรรมทวารวดีอย่างยิ่ง กล่าวคือมีคูน้ าล้อมรอบเมืองทั้งสี่ด้าน และมีคันดินสองชั้น
ล้อมรอบเป็นก าแพงเมือง เช่นเดียวกับเมืองศรีมโหสถ เมืองดงละคร นอกจากนี้สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณคูบัวเป็นพ้ืนที่ราบและลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อมต่อ
กับเนินเขาที่อยู่ห่างออกไป ลักษณะของการตั้งเมืองดังกล่าวนี้คล้ายกับท าเลที่ตั้งของเมืองอู่
ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่ง กล่าวได้ว่าโดยรวมลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ถือว่าเป็น
การตั้งเมืองที่มีความเหมาะสมทางชัยภูมิเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพของเมือง
โบราณคูบัวสามารถอธิบายได้ว่าเมืองโบราณคูบัวมีแนวเขตทางด้านตะวันตกเป็นก าแพง
ธรรมชาติอย่างดี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การเป็นก าแพงกั้นลมพายุ ซึ่งส่งผลต่อการใช้เป็น
แหล่งอาหารและพืชผลผลิตจากป่า นอกจากนี้เมื่อถึงฤดูฝนบริเวณคูเมืองก็สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ประโยชน์ในยามหน้าแล้งได้ หากเมื่อครั้งหลังฤดูฝนผ่านไปแล้ว การชะล้างของน้ า
จากที่สูงส่งผลให้เกิดเป็นตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะสมแก่การเกษตรและการ
เพาะปลูกเป็นอย่างดี รวมทั้งยังท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่จากดินตะกอนเป็นพื้นที่ดินใหม่เม่ือ
เวลาผ่านไป และถ้าหากหากฝนตกมากเกินไปจนเกิดอุทกภัย  น้ าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาก็
สามารถไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ซึ่งลดปัญหาน้ าท่วมเมืองได้ นอกจากนี้ที่ส าคัญคือเมือง
โบราณคูบัวมีเส้นทางติดต่อกับชุมชนภายนอกได้เกือบทุกทิศทางทั้งจากเหนือสู่ใต้และ
ตะวันออกสู่ตะวันตก ประกอบกับความสะดวกในการคมนาคมระหว่างนครรัฐรอบข้าง 

การขุดค้นโบราณสถานในเมืองโบราณคูบัว 
ทางกรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานโบราณคดีส าคัญที่บ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากท่ีคูบัว

แล้ว ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาจักรทวารวดีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากมี
การค้นพบพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีที่ถ้ าเขางู พระเศียรพระพุทธรูปที่ท า
ด้วยศิลาในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แต่ในท้องที่ดังกล่าวไม่ปรากฏร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นเมืองเก่าในสมัยทวารวดี จึงเป็นที่ถกเถียงกันว่าเมืองราชบุรีเดิมในสมัยทวารวดีนั้ น
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ต้ังอยู่ในจุดใดเป็นที่แน่ชัด นักวิชาการบางคนมีการสันนิษฐานว่าต าบลคูบัวน่าจะเป็นจุด
ทีต่ั้งของอารยธรรมทวารวดีเช่นกัน การส ารวจเมืองโบราณคูบัวมีการขุดค้นอย่างจริงจังครั้ง
แรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2503 ซึ่งทางกรมศิลปากรได้รับหนังสือจากพระภิกษุลมูล 
คุณาภิรโตแห่งวัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี ว่าภายในวัดร้างเขตจังหวัดราชบุรี     
แห่งหนึ่งมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่มาก ท าให้มีผู้ไปขุดค้นหาทรัพย์สมบัติที่ฝังอยู่ จึงขอให้       
กรมศิลปากรไปขุดค้น พร้อมทั้งเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สมบัติของชาติสืบต่อไป (สมบูรณ์ 
กองแก้ว, 2515: 137) กรมศิลปากรจึงจัดเจ้าหน้าที่ไปส ารวจและได้พบเนินดินขนาดใหญ่
หลายแห่ง บางแห่งมีแผ่นอิฐตกอยู่ในมูลดิน จึงมีการสันนิษฐานได้เป็นซากโบราณสถาน
ประกอบกับได้ขุดค้นพบกับเศียรพระพุทธรูปดินเผาที่ชาวบ้านเก็บเอาไปจากบริเวณ      
บ้านคูบัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเศียรพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอย่างมาก 

ต่อมาในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจอีก
ครั้งและได้พบเนินดินในบริเวณนั้นอีกหลายแห่ง ทางกรมศิลปากรได้เริ่มลงมือส ารวจอีก
ครั้ง โดยส่งเจ้าหน้าที่ท าแผนผังในบริเวณโบราณสถานเหล่านี้ซึ่งปรากฏว่าได้พบคันคูสี่ด้าน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปจรดทิศใต้มีขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร  
ยาวประมาณ 2,000 เมตร ภายในและภายนอกคันคูมีเนินดินใหญ่เล็กถึง 44 แห่ง จากนั้น
กรมศิลปากรจึงลงมือขุดเนินดิน 2-3 แห่งที่ได้ท าการขุดแต่งครั้งแรก คือ เนินใหญ่ข้างวัด  
คูบัวแห่งหนึ่งกับเนินเล็กที่บ้านหนองเกษร ซึ่งอยู่ห่างจากวัดคูบัวไปทางทิศใต้ประมาณ 3 
กิโลเมตร ปรากฏว่าได้พบซากเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐและฉาบด้วยปูนไว้ทั้ง 2 แห่ง ที่บริเวณฐาน
เจดีย์ในบ้านหนองเกสรได้พบพระพุทธรูปดินเผา ได้แก่ พระโพธิสัตว์ รูปมนุษย์ รูปยักษ์   
รูปสัตว์ต่าง ๆ และลวดลายประดับองค์เจดีย์ที่ท าด้วยดินเผาซึ่งบางส่วนได้หักพังลงมากอง
ทับถมกันอยู่ที่พ้ืนของฐานเจดีย์ บางส่วนยังติดอยู่กับองค์เจดีย์ ซึ่งปัจจุบันโบราณวัตถุ
เหล่านี้กรมศิลปากรได้น ามาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้ว (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, 
2530: 163-164) 

โบราณวัตถุที่พบในโบราณสถานต าบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ทางกรมศิลปากรได้ให้
ผู้ เชี่ยวชาญตรวจและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีมีอายุตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 5-10 มีลักษณะคล้ายคลึงกับเจดีย์ที่ขุดค้นพบข้างวัดพระประโทน   
จังหวัดราชบุรีเมื่อ พ.ศ. 2483 จากการค้นพบของนักโบราณคดียังพบแผ่นอิฐที่ใช้ในการ
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ก่อสร้างเจดีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก แต่ละแผ่นมีความยาว 35 เซนติเมตร กว้าง 17 เซนติเมตร 
หนา 10 เซนติเมตร โดยขนาดของอิฐเป็นขนาดเดียวกับสมัยทวารวดีที่พบในจังหวัดราชบุรี 
(ชูศรี สาธร, 2538: 90) นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานได้ว่าซากโบราณสถานที่ต าบลคูบัวที่ขุด
พบนี้จึงน่าจะเป็นเจดีย์ในสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเจดีย์ที่วัดพระประโทน และวัดพระเมรุ
ของจังหวัดราชบุรี ต่อมาทางกรมศิลปากรได้ขุดค้นโบราณสถานที่อยู่ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของสถานีรถไฟคูบัวออกไปเล็กน้อยและห่างจากวัดคูบัวไปประมาณครึ่งกิโลเมตร 
และได้ค้นพบผอบเงินซึ่งมีผอบทองบรรจุอยู่ภายในอีกชั้นหนึ่ง ภายในบรรจุวัตถุซึ่งมีการ
สันนิษฐานว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุและอัญมณี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินชนวน
ขนาดเล็กองค์หนึ่ง ซึ่งมีลวดลายลักษณะของศิลปะสมัยทวารวดี จึงท าให้สันนิษฐานว่าเมือง
โบราณที่ต าบลคูบัวเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาณาจักรทวารวดีเช่นเดียวกัน 

จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจนสภาพ
ภูมิประเทศข้างต้นดังที่กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงอนุมานสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะทางสังคม 
และคติความเชื่อของผู้คนที่อาศัยในจังหวัดราชบุรีนับจากอดีตได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางสังคมในพ้ืนที่ราชบุรีเดิมน่าจะประกอบด้วยกลุ่มคน 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยกลุ่มผู้ปกครองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ  

    1.1กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นสูงเชื้อสายกษัตริย์และเจ้าเมืองหรือผู้น า
ชุมชน 

 1.2 กลุ่มนักบวชหรือผู้น าทางศาสนาที่เป็นทั้งพราหมณ์และภิกษุ ผู้เผยแผ่
ศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ   

 ขณะที่ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือสามัญชนนั้นประกอบด้วย ชาวพ้ืนเมืองอัน ได้แก่ 
ชาวเมือง พ่อค้า ทาส และเชลยสงคราม โดยกลุ่มชนผู้อยู่ใต้ปกครองนั้นมีจ านวนมากที่สุด 

2. สภาพการด ารงชีวิต ผู้คนในพ้ืนที่ราชบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักท้ัง
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารหรือค้าขายแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมี
การหาของป่า อาทิ สมุนไพร สัตว์ป่า แร่ธาตุ  หรือหินมีค่าที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น            
นักประวัติศาสตร์ยังสันนิษฐานว่าการค้าขายสินค้า และของป่าในราชบุรีน่าจะเจริญรุ่งเรือง
อย่างมาก เนื่องจากราชบุรีนั้นเป็นเมืองท่าส าคัญที่ใช้ติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติรวมทั้งคน
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ในพ้ืนที่ที่อยู่ไกลออกไป เมืองราชบุรีในอดีตโดยเฉพาะในสมัยทวารวดีนั้นน่าจะเป็นสถานี
การค้าใหญ่ที่ส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะเป็นได้  

3. ความเชื่อ ผู้คนในราชบุรีมีการนับถือคติความเชื่อหลากหลายชนิด ทั้งนี้ดั้งเดิม
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นผู้คนชาวพ้ืนเมืองมีการนับถือลัทธิผีหรือการเข้าทรง
เป็นส าคัญ ต่อมาเมื่อได้รับอารยธรรมจากอินเดียทั้งคติพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์จึง
ท าให้ผู้คนมีการเข้ารีตศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างเสรีตราบที่ศาสนาเหล่านั้นไม่สร้างผลกระทบ
ต่อการปกครองของชนชั้นน า โดยเฉพาะพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่ยึดมั่นในหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างแพร่หลายมากกว่า
ศาสนาอ่ืน ในขณะที่พุทธศาสนาลัทธิมหายานที่นิยมนับถือในพระโพธิสัตว์ที่มีความเชื่อว่า
ทรงช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากสังสารวัฏนั้น ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่ชนชั้น
ผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องด้วยพุทธศาสนาลัทธิมหายานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
เสริมสถานะของชนชั้นปกครอง และมีการน าเอาระเบียบวิธีการทางลัทธิจารีตทางศาสนา
พราหมณ์มาใช้ในการปกครอง 

ข้อสังเกตที่ส าคัญประการหนึ่งคือศิลปกรรมของโบราณสถานและโบราณวัตถุใน
เมืองคูบัวยังได้ก่อให้เกิดเมืองท่าที่ส าคัญที่สุดในลุ่มน้ าแม่น้ าแม่กลองนับแต่ตั้งก่อตั้งเป็น
นครรัฐขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13 และมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันมา ขณะที่เมือง       
นครชัยศรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่ส าคัญในลุ่มน้ าท่าจีน ซึ่งมีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม
ของอารยธรรมทวารวดีในบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองและบริเวณชายทะเลทางด้านฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย  ดังเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบตามเส้นทางที่ชาวเมือง
โบราณคูบัวใช้ติดต่อกับภายนอก โดยสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือตามล าน้ า      
แม่กลองเก่าจนถึงเมืองพงตึกของจังหวัดกาญจนบุรี จะผ่านแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี
ตามถ้ าในเขตเขางู บึงกระจัน และวัดชินสีห์ของอ าเภอบ้านโป่ง ทิศตะวันออกมีแนว       
สันทรายใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมเพ่ือเดินทางไปยังเมืองจากนั้นก็สามารถขึ้นไปตาม   
แม่น้ าท่าจีนต่อไปยัง เมืองอู่ทองหรือบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยัง
เมืองในภาคอ่ืน ๆ ได้  ทิศใต้ไปตามถนนท้าวอู่ทองผ่านเพชรบุรี ชะอ า และต่อไปยังฝั่งพม่า
หรือคาบสมุทรภาคใต้ได้ ทิศตะวันตกใช้ล าห้วยคูบัวและล าห้วยชินสีห์ที่ผ่านตัวเมืองเป็น
ทางออกไปยังแม่น้ าอ้อมสู่อ่าวไทย ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยังพบร่องรอยของชุมชนบ้านเมือง
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สมัยทวารวดีตามสองฝั่งแม่น้ าหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณโคกพริกถึงเวียงทุนและใน     
ท้องน้ าของแม่น้ า อ้อม ซึ่งค้นพบซากเรือจมอยู่กับภาชนะดินเผาสมัยต่าง  ๆ อาทิ 
เครื่องปั้นดินเผาของจีนตั้งแต่สมัยห้าราชวงศ์ลงมาถึงราชวงศ์ซ้อง หยวน หมิง และราชวงศ์
ชิง นอกจากนี้ถ้าขึ้นต่อไปตามล าน้ าแม่กลองผ่านเมืองกาญจนบุรียังสามารถข้ามเทือกเขา
ตะนาวศรีไปยังพม่าและมหาสมุทรอินเดียได้ 

จากหลักฐานทางโบราณคดีในราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ชี้ให้เห็น
ว่าอิทธิพลของอารยธรรมทวารวดีเดิมได้เสื่อมลง เป็นเหตุให้ในราวประมาณพุทธศตวรรษท่ี 
16–18 อารยธรรมของอาณาจักรขอมโบราณได้เริ่มแพร่ขยายอิทธิพลเข้ามาแทนที่
วัฒนธรรมทวารวดี และอารยธรรมทวารวดีได้สิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งขอม
ได้ขยายอ านาจเข้าปกครองดินแดนในบริเวณนี้  โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็น
ว่าวัฒนธรรมขอมโบราณที่แผ่อิทธิพลเข้ามาในราชบุรีแทนอารยธรรมทวารวดีที่ด ารงอยู่
ก่อนหน้านั้น ได้แก่ ลักษณะผังเมืองและศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองนั้นคือ 
“วัดมหาธาตุ” ที่สร้างขึ้นมาตามแบบแผนของศิลปวัฒนธรรมขอมเป็นส าคัญ (สมบูรณ์  
กองแก้ว, 2515: 145-146) ทับหลังก าแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงที่สลักเป็นพระพุทธรูปปาง
สมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้วใบระกา และประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคที่อยู่ตรงทางเข้า
ระเบียงคดทางด้านทิศตะวันออก กอปรกับเมืองที่สร้างขึ้นร่วมสมัยกับเมืองราชบุรีบนริมผัง
แม่น้ าแม่กลอง ได้แก่ เมืองโกลินารายณ์ในเขตบ้านโป่ง จึงท าให้นักประวัติศาสตร์
สันนิษฐานได้ว่าอ านาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 ได้แผ่ขยายเข้ามาในลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงเมือง 
ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระชัยพุทธมหานารถไปประดิษฐาน ซึ่งในหัวเมืองที่
ปรากฏ มีชื่อเมืองชยราชบุรี และเมืองศัมพูกปัฏฎนะ ที่ได้รับการสันนิษฐานว่าคือเมือง
ราชบุรีและเมืองโกสินารายณ์บนลุ่มน้ าแม่กลอง 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา เมืองคูบัวซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่เป็น
ศูนย์กลางของเมืองในลุ่มน้ าแม่กลองและหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยเริ่ม
เสื่อมลงจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ทั้งการที่แม่น้ าอ้อมซึ่งแต่เดิมเคยเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญในการหล่อเลี้ยงชุมชนได้เปลี่ยนทิศทางไปเป็นแม่น้ าแม่กลองหรือแม่น้ าราชบุรีใน
ปัจจุบัน ท าให้ระยะทางระหว่างชายฝั่งทะเลและชุมชนอยู่ห่างไกลกันมากขึ้นส่งผลให้การ
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สัญจรกับชายฝั่งไม่สะดวก ขณะเดียวกันได้เกิดศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่บนคาบสมุทร
ภาคใต้ ได้แก่ เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองสทิงพระ ท าให้การค้าในพ้ืนที่   
ภาคกลางของทวารวดีได้ซบเซาลง ปรากฏการณ์ท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการที่สภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการทับถมของดินตะกอนในแม่น้ า ส่งผลให้เมืองคูบัว
ต้องย้ายเมืองท่าถอยมาอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ าแม่กลองสายใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อ
แทนล าน้ าอ้อม จนต่อมาเมืองคูบัวได้ขยายตัวอย่างช้า ๆ จวบจนกระทั่งมีผู้คนเริ่มเข้าไปตั้ง
รกราก รวมถึงยังมีผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณตามชายฝั่งของอ่าวไทย นับตั้ งแต่เมืองเพชรบุรี
ซึ่งเริ่มมีผู้คนอพยพอาศัยอยู่มากขึ้นเช่นเดียวกับราชบุรีที่มีประชากรอาศัยหนาแน่ขึ้นตาม
ชายฝั่ง และต่อมาเมืองราชบุรีได้พัฒนาเข้าสู่วัฒนธรรมไทยในสมัยต่าง ๆ โดยในช่วงราว
พุทธศตวรรษที่ 18–20 ตรงกับสมัยสุโขทัย ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20–24 ตรงกับ
สมัยอยุธยา ในระหว่างศตวรรษที่ 24 ตรงกับสมัยธนบุรี และต่อมาในศตวรรษที่ 24 จนถึง
ปัจจุบันตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตามล าดับ (อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2525: 42-43) 
 
สรุป 
 อาจกล่าวได้ว่าเมืองโบราณคูบัวเป็นเมืองที่มีมายาวนานนับตั้งแต่สมัยทวารวดี 
ทั้งนี้มีการค้นพบร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ 
เมืองโบราณคูบัวเติบโตในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางการค้าของอารยธรรมทวารวดี ดังเห็นได้
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของเมือง ซึ่งท าให้ในเวลาต่อมาเมืองคูบัวได้
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่ทางตอนล่างของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ความเจริญของ
เมืองคูบัวเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปีจวบจนกระทั่งอารยธรรมขอมได้แผ่อ านาจมายังพ้ืนที่
แถบนี้จนท าให้ในท้ายที่สุดเมืองโบราณคูบัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอมในที่เวลาต่อมา 
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การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

The development of the manual system GFMIS in budget 
disbursement. Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom 

Rajabhat University 
 

ขวัญชัย  ชีวโรจน์ณรงค์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรในการศึกษาคือ
เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้ระบบ GFMIS แบบ
ประเมินความพึงพอใจคู่มือการใช้ระบบ GFMIS และคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระบบ GFMIS มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกมาก ท าให้มี

การตัดยอดผิดบ่อย ผู้ใช้ระบบ GFMIS ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS เพ่ือ
ลดปัญหาการตัดยอดผิด  
 2. เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งานระบบ GFMIS และท าการประเมินความพึงพอใจคู่มือ
การใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีความพึงพอใจเนื้อหา อ่านแล้วเข้าใจง่าย

                                                           
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้จากคู่มือฯ 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
 
ค าส าคัญ :  คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS  
 

Abstract 
 

Research on the development of the GFMIS system manual for budget 
disbursement of the Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom 
Rajabhat University. The objective is to create a manual for using a GFMIS 
system to disburse the budget of the Faculty of Science and Technology, 
Nakhon Pathom Rajabhat University. The population in this study is the staffs 
in the Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat 
University, for about 17 persons. The research instruments are 1) the 
questionnaire about the problems in using the GFMIS system; 2) the 
satisfaction assessment form for using the GFMIS System; and 3)  the GFMIS 
system manual for budget disbursement of the Faculty of Science and 
Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. The research results are:  

1.  The GFMIS system is quite complex. There are many steps and 
menus to choose, which often causes wrong cutting of balances. The GFMIS 
users must have an understanding of how to use the GFMIS system correctly 
so as to reduce this problem. 

2. Staffs test the GFMIS system and conduct a satisfaction assessment 
of the GFMIS system manual for budget disbursement of the Faculty of 
Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University.  Results show 
that the staffs are satisfied with the manual content, which is easy to 
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understand at the highest level of about 4. 24, followed by the knowledge 
from the manual, which can be practically used at the level of 4.18. 

 
Keyword : GFMIS system manual  
 
บทน า 
 จากมติคณะรั ฐมนตรี  เมื่ อวันที่  22  กรกฎาคม 2546 เห็นชอบตามที่                  
คณะกรรมการฯ เสนอและสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการใช้
ระบบ (GFMIS) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2545 และต่อมา ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 ให้ปรับปรุงคณะกรรมการระบบ
บริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย
ฯ เป็นผู้ส ารวจและก าหนดความต้องการการออกแบบระบบและเครือข่ายระบบงาน
ดั งกล่ าว  โดย GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information 
System “ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ระบบการ
บริหาร การเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยด้านรายรับรายจ่าย บัญชีการเงิน         
ตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้น 
GFMIS ช่วยให้หน่วยงานลดภาระและความซ้ าซ้อนในการจัดท ารายงาน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารและติดตามการรับจ่าย นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยน 
รูปแบบ วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ จากปัจจุบันสู่แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2562: ออนไลน์) นอกจากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น ระบบ GFMIS 
ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน คือ ระบบที่ใช้ยากแก่การท าความเข้าใจ มีความสลับซับซ้อนมาก 
รหัส GPSC ที่ใช้ค้นหายาก ค าอธิบายในการค้นหาไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมทุกรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานมีอยู่ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการ
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จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าวต้องท าการตัดยอดเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และในการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ 
ต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดการใช้เงินให้ตรงตามไตรมาสที่เสนอของบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเจ้าหน้าที่ดูแลการตัดยอดงบประมาณจากระบบ GFMIS 
จ านวน 2 คน แต่เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเป็นจ านวนมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ท าการมอบหมายการ     
ตัดยอดการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสาขาวิชาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็น
ผู้ด าเนินการตัดยอดผ่านระบบ GFMIS แล้วน าส่งเอกสารที่คณะ ฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คณะ ฯ 
ตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่เนื่องจากความซับซ้อน
ของระบบ GFMIS ผู้ใช้ระบบต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบมาก ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง ต้องท าการยกเลิกการตัดยอดเงินงบประมาณในครั้งนั้ น และต้อง
ด าเนินการตัดยอดอีกครั้ง ท าให้เสียเวลาในการเบิกจ่าย ผู้ค้าได้รับเงินช้า อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถน าของที่ซื้อมาใช้ได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก่อน
ถึงให้กรรมการตรวจรับวัสดุดังกล่าวได้ แล้วจึงจะสามารถน าวัสดุดังกล่าวไปใช้งานได้   

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงคิดรวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS 
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS และท าการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS ได้อย่าง
ถูกต้อง ลดปัญหาในการตัดยอดผิดพลาด ผู้ค้าได้รับเงินเร็ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ
น าวัสดุไปใช้ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงการใช้เงินงบประมาณได้ตรงตามไตรมาส       
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. พัฒนาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท าการ
ตัดยอดเบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของสาขาวิชา จ านวน 17 คน  

3. เครื่องมือในการวิจัย คือ คู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้ระบบ GFMIS และแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือการ
ใช้ระบบ GFMIS  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ระบบ GFMIS มีความซับซ้อน 
- รหัส GPSC ค้นหายาก  
- ค าอธิบายในการค้นหา GPSC  
  ไม่ครอบคลุมรายการวัสดุ 

ศึกษาเอกสาร / เก็บสถิติการยกเลิกฎีกา / 
วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS  

พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS / 
อบรมการใช้งานระบบ GFMIS  

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ GFMIS  
- ลดความผิดพลาดในการตัดยอดงบประมาณจากระบบ 
GFMIS  
- น าคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS   ไปใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระบบ GFMIS  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(2562) GFMIS ย่อมาจาก  Government Fiscal Management Information System 
“ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” การจัดท าระบบงาน
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งก่อนหน้านี้
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการ
บริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คณะกรรมการได้มีการประชุม
ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2545 และต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งลงวันที่ 
13 มีนาคม 2545 ให้ปรับปรุงคณะกรรมการระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยฯ เป็นผู้ส ารวจและก าหนดความ
ต้องการ การออกแบบระบบและเครือข่ายระบบงานดังกล่าวต่อมา ธนาคารกรุงไทยฯ ได้
เสนอโครงสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะ
กรรมการฯ โดยมีสาระส าคัญโดยย่อ แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

 1.1 โครงการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์       

 1.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการ  เพ่ือด าเนินการให้ออกใช้เต็มระบบในปี 
2546 – 2548  
 1.3 ก าหนดกรอบวงเงินลงทุนก่อสร้าง จัดหาและปฏิบัติการการใช้ฝึกอบรม 
และปรับระบบการท างาน โดยธนาคารกรุงไทยฯ ลงทุนให้ก่อน และรัฐบาลจ่ายค่าลงทุน
ตามจ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 1 ,400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด าเนินการด้าน System 
Maintenance และค่าเช่า ใช้เครือข่าย และระบบการเบิกจ่ายแบบ  Online – Real 
Time ตามความจ าเป็นคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอและสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือต่อไป  
 กล่าวโดยสรุปความเป็นมาของ GFMIS เป็นโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 
2545 โดยหน่วยงานที่ริเริ่มท าโครงการGFMIS มาก่อน คือ กระทรวงการคลัง โดย
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กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางได้เริ่มท าโครงการ  GFMIS มาตั้งแต่มีการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในขณะนั้น รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้
กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากข้ึน โดยจัดให้มีระบบบัญชีที่สะท้อน ให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมทั้งจัดท า
ระบบการเบิกจ่ายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
งบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบงานอ่ืน ๆ เพ่ือท าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินของรัฐรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะท าให้รัฐบาลเห็นข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. การเขียนคู่มือ 
 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556: 50) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการเขียนไว้ดังนี้ การเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ผู้เขียนจะถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ จินตนาการ ลงไปเป็นถ้อยค าภาษา เมื่อผู้รับสารคือ
ผู้อ่าน อ่านแล้วก็จะเข้าใจหรือเห็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อนั้น  
 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2562: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการเขียน    
ไว้ว่า การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายาม การเขียน
เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ที่อ่าน 
เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ 
แล้วสามารถน ามาบอกบอกต่อกับบุคคลอ่ืนให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับเครื่องมือในการ
เขียน เช่น ดินสอ ปากกา สี พู่กัน กระดาษ กระดาน ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็น
ภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้  
  เสถียร คามีศักดิ์ (2553: 1) ได้ให้ความหมายของคู่มือต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คู่มือการ
ท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอย่าง แบบที
ละขั้นตอน (Step by Step) เพ่ือที่จะควบคุมให้ผู้ปฏิบัติ ท าตามได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง 
ตั้งแต่เริ่มแรก (Do it Right / It the First Time) เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดปัญหา
ต่าง ๆ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีการควบคุม กระบวนการนั้น มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่
ซ้ าซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมี   
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป ได้ว่า คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสาร
ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ก าหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ   
ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดครอบ
คลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้อง
จัดท าเป็นรูปเล่ม   
 พิเศษ ปั้นรัตน์ (2556: 4) ให้ความหมายของคู่มือปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง มีค าอธิบายงานที ่ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา มีแผนกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด/การประเมินผล แต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อต้องมีหลักความคิด 
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์ เนื้อหาในแต่ละเรื่องมี กฎ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสารที่เกี ่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้ ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม  
 สรุปได้ว่า การเขียนคู่มือ คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ถึงรายละเอียด
เฉพาะย่างแบบทีละขั ้นตอน (Step by Step) เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติท าตามได้อย่างถูกต้อง
ตั ้งแต่เริ ่มแรก เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการในการเกิดปัญหาต่าง ๆ โดยคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของกระบวนการ   
 3. การฝึกอบรม 
  เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554: 6) ได้กล่าวถึงหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า 
การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการชาวต่างชาติ เช่น Tight (1996) ได้แนะน าว่า 
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การฝึกอบรมนั ้นมุ่งการเปลี ่ยนแปลงทัศนคติ ทักษะความรู ้และพฤติกรรม ในสถาน
ประกอบการหรือสถานที ่ท างาน ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Mumford (1993)         
ที่แสดงความคิดเห็นว่า การฝึกอบรมนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะ (Skills) ที่องค์กรได้เตรียม
หรือจัดการไว้ส าหรับให้บุคลากรได้มีเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Tight 
(1996) ได้ชี้ให้เห็นว่า การฝึกอบรมนั้นสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาที่เกิด ขึ้นในสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของมนุษย์  
 ส่วนด้านนักวิชาการและนักฝึกอบรมชาวไทย เช่น ชูชัย สมิทธิไกร (2540) 
และสมคิด บางโม (2545: 6) ได้ให้นิยามของการฝึกอบรมว่า หมายถึง การะบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
ความสามารถ (Ability) และความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) รวมทั ้ง
ทัศนคติ (Attitude) อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้น ลดปัญหาในการท างานต่าง ๆ บางประการ เช่น ความ
ไม่รู้ ความประมาท ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองของบุคลากรต่อไป และการฝึกอบรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคล หรือการให้การศึกษาแก่บุคคล  
 ชาญ สวัสดิ์มาลี (2542 อ้างถึงใน เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, 2546: 7) ให้นิยาม
ของค าว่า การฝึกอบรมค่อนข้างครอบคลุมว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่เป็น
ระบบที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้
บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่งานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นปะโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบันและหรืองานที่ก าลังจะได้รับ
มอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง  
 สรุปความหมายของการฝึกอบรมในที่นี ้ คือ กระบวนการที่องค์กรได้จัด
ขึ้นมาหรือด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการท างานของบุคลากร และเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
อันพึงไม่ประสงค์ของบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี
คุณสมบัติที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการโดยการที่บุคลากรมีคุณสมบัติและคุณภาพนี้จะ
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น าพาองค์กรให้สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ต่อไป  
 4. แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546: 211) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีความพึงพอใจ (Content 
Theory) ไว้ดังต่อไปนี้ ทฤษฎีความพอใจเน้นในสาระส าคัญว่าความต้องการของคนท า
ให้เกิดการจูงใจ หากคนไม่มีความต้องการการจูงใจก็เกิดขึ้นไม่ได้  ความต้องการของคน
จะเปลี่ยนเป็นพลังภายในที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพยายามบ าบัด
ความต้องการนั้น ความต้องการของเป็นเสมือนบัญชีแสดงสิ่งของที่คนต้องการและให้
ตอบสนองและเสริมแรงจูงใจของพนักงานให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ขณะเดียวกันเป้าหมาย
ขององค์การก็ส าเร็จด้วยทฤษฎีความพอใจ คือ ทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั ้น 
(Hierarchy of Need Theory) ซึ่งรู ้จักกันในชื่อว่า ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
เพราะ Abraham Maslow ได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
 1) หลักความขาดแคลน (deficit principle) ซึ่งหมายความว่าเมื่อคนขาด
แคลนสิ่งใด คนก็ต้องการสิ่งนั้นและตราบใดคนยังขาดแคลนสิ่งนั้นอยู่ก็ไม่สามารถจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้จนกว่าการขาดแคลนนั้นได้รับการบ าบัดหรือได้รับการ
ตอบสนองแล้ว คนที่ขาดแคลนก็จะกระท าทุกอย่างเพ่ือตัดความต้องการนั้นให้หมดไป  
 2) หลักความก้าวหน้า (progression principle) หมายความว่า เมื่อความ
ต้องการระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองความต้องการอ่ืนในขั้นที่สูงขึ้นไปก็เกิดขึ้น กล่าวอีก
อย่างหนึ่งว่าความต้องการในขั้นที่สามไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมได้ถ้าความ
ต้องการในขั้นที่สองยังไม่ได้รับการตอบสนอง มากขึ้นเท่าไร ความต้องการที่เกิดขึ้นก็จะยิ่ง
ก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น ตามทฤษฎีนี้ระบุว่าความต้องการของคนจะก้าวไปจนถึงขั้นสูงสุด 
ตราบใดที่ความต้องการในขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว  
 แม้ว่าทฤษฎีความต้องการนี้ไม่ได้ระบุและแยกแยะอย่างชัดเจนว่าหลักขาด
แคลนและหลักความก้าวหน้าเกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างไร แต่ความคิดของทฤษฎีนี้ก็ช่วย
ให้เข้าใจความต้องการของคนในการท างานและบอกได้ว่าจะด าเนินการอะไรเพ่ือสนอง
ความต้องการเหล่านี้ แนวคิดทฤษฎีนี้ยังเสนอแนะด้วยว่าความต้องการขั้นก่อนยังคงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนตราบใดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและอาจเกิดผลในทางลบ
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ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ในท านองเดียวกันการด าเนินการให้มีการ
ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมตามล าดับของความต้องการก็จะก่อให้เกิดผลใน
ทางบวกต่อการจูงใจด้วยเช่นกัน ล าดับความต้องการของคนตามหลักความก้าวหน้าได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ล าดับใหญ่ และเป็น 5 ล าดับย่อย ดังนี้  
 ความต้องการล าดับต้น (lower – order need) เริ่มตั้งแต่ความต้องการทาง
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความต้องการทางสังคม จะสังเกตได้ว่า ความ
ต้องการล าดับต้นเป็นการให้รางวัลภายนอก (extrinsic reward) ซึ่งผู้บริหารควรจัด
ระบบงานให้สนองความต้องการแต่ละข้ันในที่ท างานดังนี้  
 1) ความต้องการทางร่างกาย (physiological need) จัดให้มีชั่วโมงท างาน
อย่างเหมาะสมในแต่วัน จัดสถานที่ท างานให้สะดวกสบาย จัดให้มีเครื่องมือในการท างาน
ให้ครบ และจัดให้มีเวลาหยุดพักผ่อนระหว่างเวลาท างานเป็นระยะ  
 2) ความต้องการความปลอดภัย (safety need) ผู้บริหารต้องจัดให้มีสภาพ
การท างานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ให้มีความมั่นคงในการท างาน มีเงินเดือน
และสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
 3) ความต้องการทางสังคม (social need) ได้แก่ การมีผู้ร่วมงานที่มีความ
เป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
 ความต้องการล าดับที่สูงขึ้น (higher-order need) เริ่มจากความต้องการขั้น
ที่สี่ คือ ความต้องการให้ตัวเองมีความส าคัญและความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็น
จริง ความต้องการที่สูงขึ้นเป็นการตอบสนองทั้งรางวัลตอบแทนภายนอก (extrinsic 
reward) และรางวัลตอบแทนภายใน (intrinsic reward) ซึ่งผู้บริหารควรจัดระบบงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและข้ันตอนดังนี้ 
 4) ความต้องการให้ตัวเองมีความส าคัญ (esteem need) ได้แก่ ความ
รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญสูง การได้รับค าชมเชยและการยอมรับจากหัวหน้างานและ
การได้เลื่อนต าแหน่งงานที่มีสถานภาพที่สูงขึ้น 
 5) ความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นจริง (self-actualization need) 
ได้แก่ ลักษณะการท างานที่มีความยืดหยุ่นและมีอิสระสูง การให้มีส่วนร่วมในการตัดสิน 
และงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (2551) การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบ
การเงินบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System)  อาศ ัยอ านาจตามความในมาตรา  21 (2 )       
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ก าหนดระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลังไว้ ดังต่อไปนี้ “ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงิน
การคล ังภาคร ัฐด ้วยระบบอ ิเ ล ็กทรอน ิกส ์ (Government Fiscal Management 
Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนดก่อนน าข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  
 หมวด 2 การใช้งานในระบบ  
 ข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้
มีสิทธิถือบัตรก าหนดสิทธิการใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้งาน (user name) และ
รหัสผ่าน (password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งโปรแกรมส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย
ของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 ข้อ 10 ให้ผู้ถือบัตรตามข้อ 9 ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การน าเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุง
ข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ  

ข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดท าค าสั ่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนด
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แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้
งานในระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง  

ข้อ 12 การจัดท า แก้ไข อนุมัติการใช้ และการด าเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตร
ก าหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด 3 การเบิกเงิน  
 ส่วนที่ 1 สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน 
 ข้อ 13 หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลค าเบิกเงินในระบบไป

ยังกรมบัญชีกลาง ส าหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัดส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคและ
หน่วยงานผู้เบิกในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังส านักงานคลังจังหวัด  

 ข้อ 14 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู ้เบิกหรือผู ้ที ่ห ัวหน้าหน่วยงานผู ้เบิก
มอบหมายตามข้อ 9 เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินโดยการจ่ายตรง  
   ส่วนที่ 3 วิธีการเบิกเงิน  
   ข้อ 23 การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติดังนี้  
   1) เปิดบัญช ีเง ินฝากไว้ก ับธนาคารที ่เป ็นรัฐว ิสาหกิจ ส าหรับเง ิน
งบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี  
   2) น าข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม 1) หรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
สร้างเป็นข้อมูลผู้ขายในระบบ 
   3) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิก
เงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี  
   4) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้ เบิกหรือ
จ่ายเงินตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ  
   ข้อ 24 การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างท า
ของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติดังนี้  
   1) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่
ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้ส่วนราชการจัดท าหรือใบสั่งซื้อ 
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หรือใบสั่งจ้างเพื่อท าการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชี
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง 
   2) นอกจากรณีตาม 1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั ่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคา รของส่วน
ราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วน
ราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีกับเจ้าหนี ้หรือผู ้มีส ิทธิร ับเงินของส่วนราชการ
โดยตรงก็ได้  
   การซื ้อทร ัพย ์ส ิน จ ้างท าของ หรือเช ่าทร ัพย ์ส ิน ให ้ส ่วนราชการ
ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจ
รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย  
 6. การพัฒนา 
 นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล และวชิราพร (บวรกิติวงศ์) ชัยวรมุขกุล (2558: 12) 
ได้ให้ความหมาย Development หรือ การพัฒนา หมายถึง การท าให้ด ีกว ่าเด ิม      
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ดีกว่า ดังนั้น 
การกระท าใดก็ตามที่ท าให้สิ่ง ๆ หนึ่ง สิ่ง ๆ นั้น ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์อุปกรณ์
ชิ้นเดิมให้ท างานได้ดีขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การเล่นฟุตบอลจากเดิมที่เล่นไม่
ค่อยได้ เป็น เล่นได้เก่งขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การกระท าที่สามารถท าให้การ
กระท าต่าง ๆ ท าได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การพัฒนา มี 2 นัย หาก
การพัฒนาหมายถึง การท าให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนจาก
ระดับหนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า การพัฒนาจึงแบ่งได้ 2 นัย ด้วยกันคือ  
 1) การแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ การท าให้ปัญหานั้นคลี่คลายลง 
หรือจนกระทั่งปัญหานั้นหมดไป นั่นคือ พิจารณาจากปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
วิธีการแก้ไข (นิยามปัญหาคือ ความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นกับความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้)  
 2) การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Improve) คือ การท าให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้นกว่า
เก่าโดยไม่ได้พิจารณาว่า ผลงานนี้มีปัญหาหรือไม่ อาจจะไม่มีปัญหา หรือมี แต่ไม่ได้น ามา
พิจารณาก็เป็นได้ แต่สามารถท าให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้นได้เช่นกัน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นการวิจัย R to R (Routine 
to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจ า โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ท าการตัดยอดเบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของ
สาขาวิชา จ านวน 17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1) คู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2) แบบประเมินสภาพปัญหาในการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3) แบบประเมินความพึงพอใจคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
1) เก็บสถิติการยกเลิกฎีกาการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2) รวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS  
3) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS  
4) จัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS  
5) อบรมการใช้ระบบ GFMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยใช้คู่มือที่จัดท าขึ้น 

และประเมินผล 
6) เก็บสถิติการยกเลิกฎีกาการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหลังการอบรม 
7) แก้ไขปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์  
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8) เผยแพร่การใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS แก่ผู้สนใจ และจัดท ารายงานการ
วิจัย 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ  
ในการหาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือในการ

วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of ltem-
Objective Congruence) โดยใช้สูตรดังนี้  

    IOC = 
∑ R

N
 

  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่ามากกว่า 
0.50  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแต่ละข้อด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x̅ ) 
โดยใช้สูตรดังนี้  

x̅     =      
∑ X

N
 

  2. วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร  

    S.D. = √
∑(𝑋−�̅�)2

𝑛−1
 

   3. การยอมรับประสิทธิภาพของระบบ 
  เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิจารณาจากเฉลี่ย ( x̅ ) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไปจึง
ยอมรับว่าคู่มือมีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 4. การให้คะแนนของแบบประเมิน  
 4.1 ก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
สภาพปัญหาในการใช้งานโปรแกรมตัดยอด GFMIS  
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  ระดับเกณฑ์การให้คะแนนสภาพปัญหาในการใช้งานโปรแกรมตัดยอด 
GFMIS โดยก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  
   ระดับ 5  หมายถึง  สภาพปัญหามากท่ีสุด 
   ระดับ 4  หมายถึง  สภาพปัญหามาก 
   ระดับ 3  หมายถึง  สภาพปัญหาปานกลาง 
   ระดบั 2  หมายถึง  สภาพปัญหาน้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง  สภาพปัญหาน้อยที่สุด 
 4.2 ก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   ระดับ 5  หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 4.3 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน 
          ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยการค านวณหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตร (5–1)/5 = 0.8 เมื่อได้ค่า 0.8 จากนั้นจึงล าดับ
ความส าคัญของช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้  
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากที่สุด 4.21-5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
มาก 3.41-4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 

ปานกลาง 2.61-3.40 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

น้อย 1.81-2.60 ระดับความพึงพอใจน้อย 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS จากผู้ ใช้งาน คือ 
เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหา และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS และให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 17 คน ทดลองใช้คู่มือ 
และท าการประเมินสภาพปัญหาอีกครั้ง ผลดังต่อไปนี้  

1. ประเมินสภาพปัญหาในการใช้งานคู่มือระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตารางท่ี 2   ระดับสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ก่อนและหลังการใช้คู่มือระบบ  

GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายการ ก่อนการพัฒนาคู่มือ หลังการพัฒนาคู่มือ 

( x̅ ) (S.D.) ระดับ ( x̅ ) (S.D.) ระดับ 

1. ระบบ  GFMIS มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอน 

4.65 .49 มากที่สุด 2.82 .39 ปานกลาง 

2. ระบบ  GFMIS มีเมนูให้เลือกมาก 4.29 .47 มากที่สุด 2.35 .49 น้อย 

3. ตัดยอดในระบบ GFMIS ผดิบ่อย 
ต้องท าการยกเลิกซ่ึงมีข้ันตอน
มาก และใช้เวลาในการยกเลิก
นาน 

3.65 .60 มาก 1.94 .55 น้อย 

4. ในการบันทึกรายการวัสดุ เมื่อมี
หลายรายการท าให้ใช้เวลานาน
มากในการบันทึกข้อมูล 

4.00 .61 มาก 2.00 .00 น้อย 

5. ต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้ง 
เพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้ขายราย
เก่า หรือ ผู้ขายรายใหม่ 

3.35 .60 
ปาน
กลาง 

1.71 .47 น้อยที่สุด 

 จากตารางแสดงสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ก่อนและหลังการใช้คู่มือ
ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเห็นว่าเมื่อการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ปัญหา
ต่าง ๆ ลดลงในทุกปัญหา ซึ่งระบบ GFMIS มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน และระบบ 
GFMIS มีเมนูให้เลือกมาก มีปัญหามากที่สุด โดยระบบ GFMIS  มีความซับซ้อนหลาย
ขั้นตอนมีปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.65 และระบบ GFMIS มีเมนูให้เลือกมาก    มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อมีการพัฒนาคู่มือและน ามาใช้ ปัญหาเรื่องระบบ GFMIS มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอนลดลงเป็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 และระบบ GFMIS มีเมนูให้เลือกมากมี
ปัญหาลดลงอยู่ที่ระดับน้อย   มีค่าเฉลี่ย 2.35  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

แสดงค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ใช้บริการ จ านวน 17 คน 
ดังนี้  
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน 
 งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายการ ( x̅ ) S.D. ความหมาย 

1. รูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน 3.59 .50 มาก 

2. เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.12 .33 มาก 

3. เนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของท่าน 4.24 .43 มากที่สุด 

4. ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 

4.18 .39 
มาก 

5. มีการแสดงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการใช้
งานระบบ GFMIS ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการอย่างเป็นระบบ 

3.88 .48 
มาก 

 จากตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พบว่าผู้ ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจในรูปแบบคู่มือ
น่าสนใจ น่าอ่านมีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก พึงพอใจเนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ มาก พึงพอใจเนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของ
ท่านมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีความพึงพอใจความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับ มาก และพึงพอใจการแสดงขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ GFMIS ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่าง
เป็นระบบมีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับ มาก โดยพบว่ามีความพึงพอใจเนื้อหาคู่มืออ่านแล้ว
เข้าใจง่ายตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้
จากคู่มือสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
 
สรุปผลการวิจัย  

การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The development of the 
manual system GFMIS in budget disbursement.  Faculty of Science and 
Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าคู่มือ
การใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ในการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ท าการตัดยอด
เบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของสาขาวิชา จ านวน 17 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ 
คู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้ระบบ 
GFMIS และแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือมือการใช้ระบบ GFMIS สรุปได้ดังต่อไปนี้  
 สภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS  
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS พบว่า ระบบ 
GFMIS มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกมาก ท าให้มีการตัดยอดผิดบ่อย 



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

39 

ซึ่งเมื่อตัดยอดผิด ต้องท าการยกเลิก เพ่ือท าการตัดยอดใหม่ ทั้งนี้ขั้นตอนในการยกเลิกมี
ขั้นตอนมากและใช้เวลาในการยกเลิกนาน นอกจากนี้ในการบันทึกรายการวัสดุ เมื่อมีหลาย
รายการท าให้ใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล และยังต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้ง เพราะ
ไม่ทราบว่าเป็นผู้ขายรายเก่า หรือว่าผู้ขายรายใหม่  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการส ารวจสภาพ
ปัญหามาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้ใช้ระบบ GFMIS ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS เพ่ือลดปัญหาการตัด
ยอดผิด ซึ่งส่งผลกระทบกับหลายหน่วย เช่น หน่วยงานการเงินคณะฯ หน่วยงานการเงิน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นหน่วยที่ต้องเป็นผู้ด าเนินการยกเลิกการตัดยอดที่มีการตัดยอด
ผิด เมื่อผู้ตัดยอดผิดยื่นค าร้องขอยกเลิกการตัดยอดในครั้งนั้น นอกจากนี้ยังท าให้เสียเวลา
ในการเบิกจ่าย ส่งผลให้ผู้ขายได้รับเงินช้า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถน าของที่ซื้อ
ออกมาใช้ได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก่อนถึงให้กรรมตรวจรับวัสดุ
ดังกล่าวได้ แล้วจึงจะสามารถน าวัสดุดังกล่าวไปใช้งานได้  
 การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบบริหารงบประมาณและการเงินบัญชี ระบบ 
GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 จากปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ 
GFMIS เล่มแรกและน ามาพัฒนาปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสมกับผู้เริ่มใช้งานงาน
ระบบ GFMIS โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาคู่มือดังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมปัญหาในการใช้
งานระบบ GFMIS จากแบบส ารวจสภาพปัญหาที่จัดท าขึ้น โดยสอบถามถึงความซับซ้อน
ของระบบ เมนูที่ให้เลือกใช้ ขั้นตอนการยกเลิกฎีกาเมื่อเกิดความผิดพลาด ระยะเวลาใน
การรอการยกเลิกฎีกา รวมถึงในการบันทึกรายการวัสดุที่มีหลายรายการท าให้ใช้เวลามาก
ในการบันทึกข้อมูล รวมถึงการต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้งเพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้ขาย
รายเก่า หรือว่าเป็นผู้ขายรายใหม่ หลังจานั้นน าสภาพปัญหาที่ได้น ามาคิดวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เมื่อจัดท าคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เสร็จ จัดอบรมการใช้
ระบบ GFMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยใช้คู่มือที่จัดท าขึ้นประกอบการอบรม ให้
เจ้าหน้าที่ทดลองใช้คู่มือฯ และแก้ไขปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ เผยแพร่การใช้คู่มือการใช้งาน
ระบบ GFMIS แก่ผู้สนใจ และจัดท ารายงานการวิจัย 
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ความพึงพอใจคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนา คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้
เจ้าหน้าที่จ านวน 17 คน ทดลองใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในการตัดยอดเงินงบประมาณในการเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้าง และท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ดังนี้  1) รูปแบบคู่มือน่าสนใจ อ่านง่าย 2) เนื้อหาของคู่มือ อ่านแล้ว เข้าใจง่าย  
3) เนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของท่าน 4) ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 5) มีการแสดงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ GFMIS 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่างเป็นระบบ ผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจเนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้จาก
คู่มือสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
 
อภิปรายผล  
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ใช้
คู่มือมีความพึงพอใจเนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่ายตรงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory) เสนาะ ติเยาว์ (2546: 215) 
กล่าวถึง ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจ (Satisfier factor) เป็นแหล่งที่มาของการท างานให้
เกิดความพอใจในการท างาน ส่วนใหญ่เกิดจากเนื้องาน ( job content) คือ ความรู้สึกที่   
ท าให้เกิดความส าเร็จ ได้แก่ งานที่ท าแล้วเกิดผลส าเร็จ ท างานที่มีมาตรฐานสูงงานที่ยุ่งยาก
ได้ และความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พิเศษ ปั้นรัตน์ (2556: 7) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้ คือ เพื่อ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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และสื่อให้เห็นกระบวนการของงานตามมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติ
ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบระเบียบ
เรียบร้อย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถน าไปใช้ได้ทุกหน่วยงาน
ที่ใช้งานระบบGFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งอาจจะช่วยให้การด าเนินการใน
การเบิกจ่ายโดยระบบ GMIS มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ระบบ GFMIS มีการ
อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรท าการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
 นอกจากปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS แล้ว ยังมีระบบ e-GP (ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ที่ต้องท างานควบคู่กัน ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า ควรมีการพัฒนาคู่มือการใช้
งานระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)  เพ่ิมด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในบางเรื่อง ท าให้ต้องมีการยกเลิกหรือแก้ไขเม่ือมีข้อผิดพลาด  
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนบ้านสะแกราย      
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม      
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสะแกราย       
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว กลุ่มผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพ้ืนที่ชุมชนสะแกราย 
และผู้ประกอบการร้านค้า โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ จากนั้นได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และน าผลที่ได้มาเสนอแบบพรรณาตามประเด็นการศึกษา และตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย  

                                                           
* นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

** อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ผลการศึกษาพบว่า  
1. บ้านสะแกรายเกิดจากการอพยพของชาวบ้านไทยทรงด าท าให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้

มีวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี
การละเล่น การท าหัตถกรรม เช่น ทอผ้า เครื่องจักสาน เป็นต้น อีกทั้งชุมชนมีการประกอบ
อาชีพการเกษตรกรรม เช่น การท าบ่อกุ้ง สวนมะม่วง และสวนมะพร้าว ซึ่งจะเห็นได้จาก
บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่บ้านสะแกราย 

2. จากการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย โดย
ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ชุมชนบ้านสะแกรายมี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงด า มีกิจกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว แต่ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึง ที่พัก และ
สิ่งอ านวยความสะดวก  

3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ (1) การ
สร้างความร่วมมือของคนในชุมชน (2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ชุมชนบ้าน 

  สะแกราย 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to : 1) study Sakae Rai community 
Don Yai Hom district Nakhon Pathom province; 2)  explore potential for 
cultural tourism of Sakae Rai community Don Yai Hom district Nakhon Pathom 
province; 3)  find the guidelines of cultural tourism of Don Yai Hom district 
Nakhon Pathom province. Qualitative research was conducted the interviews 
people were involved  in Sakae Rai tourism (Sakae Rai ‘s leader, Abbot 
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,villagers, intellect)  by purposive selection.  Then accumulate all data to 
content analysis and present the result by description and the objectives of 
this research. 

These finding were indicate that : 
1. Tai Song Dum (Black Tai) emigrated to Ban Sakae Rai . It made Ban 

Sakae Rai had splendid culture and tradition such as language, dressing, 
amusement, handicraft and also have agriculture ( Shrimp farming, mango 
garden, coconut garden) around Ban Sakae Rai area. 

2. After studying the potential of cultural tourism in Ban Sakae Rai; the 
overall picture of this tourist attraction when considering each aspect it was 
found that Ban Sakae Rai community is strong and outstanding in terms of 
culture, Tai Song Dum. There are activities for tourists. But they are still lacking 
readiness in many aspects, such as access to accommodations and facilities. 

3 . Tourism development guidelines can be divided into 3 parts such 
as; (1) building cooperation among people in the community; (2) having local 
guides and (3) improving the landscape. 
 
Keywords : Cultural Tourism , The Development of a tourist attraction , Ban  
         Sakae Rai 
 
บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ที่พักแรม อาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า
ทางการเกษตร หัตถกรรม การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักร รวมทั้งกิจกรรม
สาธารณูปโภค (Keiser, 1989 & Mullin, 1993) ทั้งนี้ความส าคัญของการท่องเที่ยวมีอยู่
หลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพ่ิมมากข้ึนและ
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ยังช่วยลดปัญหาภาวะการว่างงานของประชาชนในประเทศ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
สร้างความสามัคคีให้แก่คนของประเทศ รวมทั้งช่วยให้สภาพแวดล้อมของคนในท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญด้านการเมือง ซึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก และยัง
ก่อให้เกิดสันติภาพ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือแยก
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ (นิศา ชัชกุล, 2551) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่ เน้น
ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดก ประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเป็นการท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าถึงเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์
ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่าง
ธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 2554) 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้           
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, (2540) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เน้น
การพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตผู้คน ซึ่ ง             
รสิกา อังกูร ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
การท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงหมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งศึกษาความรู้ ความเป็นอยู่ของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยผ่านสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในการด าเนินชีวิตของบุคคลแต่ละยุคสมัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2555)  

นครปฐมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานผสานกับวิถีเกษตรกรรม ได้สั่งสม
วัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายทั้ง
ไทย จีน มอญ ลาว ฯลฯ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน จึงท าให้เกิดประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

47 

กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ปรารถนา แซ่อ๊ึง , 2559) เนื่อง
ด้วยนครปฐมเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่ส าคัญ คือ พระปฐมเจดีย์ ซึ่ง
นับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยัง
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การท าสวนและท าไร่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ส าคัญใน
จังหวัดนครปฐม อย่างเช่น งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และงานลอยกระทง งานบุญ
อัฏฐมีบูชา งานบุญกลางบ้าน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ งานปิดทองนมัสการหลวงพ่อวัดไร่
ขิง งานแห่ธงสงกรานต์ ทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่า นครปฐมเป็นเมืองที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง 
(ส านักงานจังหวัดนครปฐม,  2553) 

ชุมชนบ้านสะแกราย หมู่ 9 ต าบล ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านชาวไทยโซ่งที่เก่าแก่ จนเรียกตนเองว่า ผู้ไทยหรือไทย
ด า อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรีแล้วต่อมาประมาณ 100 ปี ชาวไทยโซ่งพากันย้ายเข้ามาจับจองที่
ท ามาหากินใหม่เขตอ าเภอเมืองนครปฐม ตามต านานเล่าสืบเนื่องกันว่า หมู่บ้านนี้เดิมชื่อว่า
บ้านเลียบราง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ สะแกราย ซึ่งเข้าใจว่า แต่เดิมมีป่าต้นสะแกเรียงรายอยู่
บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านสะแกราย ชาวไทยโซ่งยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมเดิม
ของตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การท าเสนเรือน การไหว้ผีบ้าน ผีเรือน มีอาชีพการเกษตร 
ท านา ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และผักสวนครัว มีวัฒนธรรมไทยทรงด า 
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้
เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ จึงยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ชาวบ้านไม่มีระบบการจัดการที่
เหมาะสม จึงท าให้บ้านสะแกรายยังไม่เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวเท่าไหร่ 

ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ 
เพราะขาดการจัดการที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการวางแผน 
การบริหารงาน และการตลาด ทั้งนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากได้รับการพัฒนาไป
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ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
การวางแผนงาน และการด าเนินงาน ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
น้อยมากจึงท าให้ไม่ทราบแผนงานและวิธีการพัฒนาพ้ืนที่ของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือความยั่งยืน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ของทุกกลุ่มต้องครอบคลุมเรื่องการวางแผนและการก าหนดเครื่องมือในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน (นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, 2554) 

จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม       
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากการจัดท าแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านสะแกรายยังไม่มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
ยังไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ด าเนินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านสะแกราย ด้วยปัญหา
เหล่านี้ท าให้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านสะแกราย เพ่ือน า
ปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนบ้าน
สะแกรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและ
เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ต าบล

ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย 

ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ : ชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 
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2. ขอบเขตด้านการศึกษา : ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านสะแกราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มผู้น าชุมชน ประชากรในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ปราชญ์ชาวบ้าน  

4. ขอบเขตด้านเวลา : สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
กรอบความคิดการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
ชุมชนบ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
- แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
- แนวคิดเกี่ยวกับ SWOT Analysis 
- บริบทพ้ืนท่ี 
- เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวค าถามในการเก็บข้อมูล 

- เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ ทรัพยากรชุมชน 
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

- เกี่ยวกับศักยภาพของสถานท่ีท่องเที่ยว 

- เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(SWOT Analysis) 

 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

บริบทของบ้านสะแกราย 
- ประวัติความเป็นมา 
- การอพยพย้ายถิ่นของชุมชน 
- ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทรงด า 
- การแต่งกายของไทยทรงด า 

การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของบ้านสะแกราย 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
 

 

50 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการด าเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร 
ด าเนินงานวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูล

ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก 

  ด าเนินงานวิจัยโดยการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบ้าน
สะแกราย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 แบบได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างข้อ
ค าถามตามขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบแบบสามเส้า โดยจะตรวจสอบว่าข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้

เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่ คือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่องของเวลา สถานที่ และ
บุคคลกรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้มาจาก         
ผู้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้น าค าถามเดิมไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยน
สถานที่ และเวลาที่ต่างกัน เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตอบค าถามอีกครั้ง เป็นการยืนยันและหา
ข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด ส่วนข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือขาด
ความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลส่วนนั้นมาใช้หรือจะท าการหาข้อเท็จจริงและหาข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT และสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากนั้นน าข้อมูลมาศึกษา
หาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ผลการวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
1) ด้านบริบทพ้ืนที่ชุมชนบ้านสะแกราย 
 ประวัติความเป็นมาของบ้านสะแกราย บ้านสะแกรายตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลดอน

ยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่จนไทยทรงด าหรือชาวไทยโซ่ง
เหล่านี้ได้เรียกตนเองว่า ผู้ไทยหรือไทยทรงด า ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี แล้วต่อมาเมื่อ
ประมาณ 100 กว่าปีมานี้ ชาวไทยโซ่งกลุ่มหนึ่ง พากันย้ายเข้ามาจับจองที่ท ามาหากินใหม่
อยู่ที่หมู่บ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซี่งแต่ก่อนนั้น
บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้เป็นป่าและมีต้นสะแกขึ้นเรียงรายอย่างหนาแน่น ชาวบ้านที่เริ่มเข้ามาอยู่
ได้มีการตัดต้นสะแกเพ่ือน าไปท าที่พักอาศัยกัน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า 
“บ้านสะแกราย” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชุมชนบ้านสะแกรายนั้นมีความเข้มแข็งและโดดเด่น
ในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงด า โดยยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมเดิมของ
ตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การท าเสนเรือน การไหว้ผีบ้าน ผีเรือน ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ 

2) ทรัพยากรชุมชน 
 ชุมชนบ้านสะแกรายมีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมะส าหรับ

การท าการเกษตร ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านในชุมชนก็
เริ่มหันมาสนใจเลี้ยงกุ้งกันถ้วนหน้า พร้อมกับการท าสวนมะม่วง สวนมะพร้าว เนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก เพราะข้าวมีราคาค่อนข้างต่ า ไม่คุ้มกับทุนที่เสียไป ดังนั้น ทรัพยากร
ชุมชนของหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากพรรณและการท าอาชีพ
การเกษตรที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือ การเลี้ยงกุ้ง การท าสวนมะม่วง การท าสวนมะพร้าว 
ซึ่งจะพบเห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ข้างทางของบ้านสะแกรายที่เต็มไปด้วยการท าบ่อกุ้ง ทั้งบ่อ
ขนาดเล็กและบ่อขนาดใหญ่รวมถึงการท าสวนผลไม้ของชาวบ้านนั่นเอง 
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3) ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 บ้านสะแกรายเป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงด า ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่

ได้ปฏิบัติยึดถือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น พิธีกรรมการเสนเฮือน เสนเรียกขวัญ หรือเสน
ผีขึ้นเสื้อ เสนรับผีมด เสนสะเดาะเคราะห์ เสนฆ่าเกือด เสนเตง ฯลฯ พิธีกรรมการเสน
เหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากฐานความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นวิธีจัดการกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือขจัดความกลัว และสร้างก าลังใจ ซึ่งในการประกอบ
พิธีกรรมนั้นจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม โดยชาวไทยทรงด าในสมัยโบราณมักจะแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าสีด าหรือสีครามแก่ จึงท าให้เสื้อผ้านั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจาก
ที่อ่ืน ชาวไทยทรงด าจะมีภาษาพูดเฉพาะของตนเองเมื่ออยู่กับพวกพ่ีน้องหรือญาติสนิทกัน
ก็จะส่งภาษาเดียวกันในการพูดคุยสื่อสาร 

 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า 

1) ศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว 
 จุดสนใจทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสะแกรายเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยทรงด า

อยู่แบบ 100% และได้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงด ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ประเพณี ภาษา การแต่งกาย (จะแต่งเฉพาะในงานพิธีกรรม) พร้อมทั้งมีการ
ต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านอย่างเป็นมิตร 

 กิจกรรม ภายในชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อสองพ่ีน้องวัดสะแกราย การศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงด าผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า การสาธิตการทอผ้า การ
สาธิตการท าน้ าพริก โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชน 

 ที่พัก ชุมชนแห่งนี้ไม่สะดวกในการท าที่พัก เพราะมีบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด
และมีพ้ืนที่ใช้สอยน้อย หรือแม้กระทั่งการท าโฮมสเตย์ก็ไม่สามารถท าได้เช่นกัน เพราะชาว
ไทยทรงด ามีความเชื่อว่า ถ้าหากมีผู้อ่ืนเข้ามาพักบ้านของตน ผีเรือนจะท าให้เจ้าของบ้านมี
อาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ชาวบ้านเลยไม่ท ากัน 
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 สิ่งอ านวยความสะดวก มีลานจอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด า สามารถเข้าห้องน้ าที่วัดหรือตามบ้านของชาวบ้านได้ มีร้านค้า 
ร้านอาหารบริการอยู่พอสมควร  

 การเข้าถึง ชุมชนบ้านสะแกรายจังหวัดนครปฐมมีเส้นทางการเข้าถึงได้
หลากหลายเส้นทาง และยังมีเส้นทางเชื่อมติดต่อกับอ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีรถโดยสารประจ าทางเข้าถึงตัวแหล่ง
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านโดยตรง และมีป้ายบอกทางของหมู่บ้านที่ไม่ชัดเจนท าให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาครั้งแรกอาจจะหลงทางได้  

 การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 

 ตามวัตถุประสงค์ที่  3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

 1) การวิเคราะห์ SWOT (Analysis) 
  จุดแข็ง (S-Strength) ชุมชนบ้านสะแกรายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งใน

ฐานะที่เป็นชุมชนทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตทางการเกษตร การท าบ่อกุ้ง และปลูกพืช
เศรษฐกิจ ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเกษตรได้ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์
ทอผ้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกลุ่มน้ าพริก ส าหรับในเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์ ใน
ชุมชนก็ยังมีพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่ยังปฏิบัติกันอยู่ เช่น การแปงขวัญ พิธี
เสนเฮือน พิธีแต่งงาน ดังที่กล่าวมานี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  

  จุดอ่อน (W-Weakness) ชุมชนแห่งนี้ยังไม่มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ 
สิ่งเอื้ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีห้องน้ าส่วนรวม (ต้องใช้ของวัดหรือเข้า
ตามบ้าน) ไม่มีไกด์หมู่บ้าน อีกทั้งในเรื่องของความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในชุมชนที่มี
ต่อการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งสนใจและ
พร้อมที่จะให้การสนับสนุน แต่ก็มีสมาชิกอีกกลุ่มที่ไม่สนใจและไม่ได้ให้ความร่วมมือ หรือ
สนใจแต่ไม่มีเวลาที่จะให้การสนับสนุน โดยเหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ชาวบ้านกลุ่มนี้
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มีอาชีพหลักอยู่แล้วจึงมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา หรืออีกเหตุผลคืออาจจะยังไม่เข้าใจถึงการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

  โอกาส (O-Opportunity) เนื่องจากชุมชนบ้านสะแกรายตั้งอยู่ในจุดที่เป็น
ทางผ่านไปยังตลาดน้ าด าเนินสะดวกซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อาจท า
ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย และไม่นานมานี้
ได้มีโครงการนวัตวิถี OTOP เข้ามามีบทบาทกับชุมชนมากขึ้น โดยโครงการนวัตวิถี OTOP 
ได้เสนอแนวทางการท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีการโฆษณาหมู่บ้านผ่านทางสื่อต่าง 
ๆ เช่น โซเชียล การจัดบูธขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจท าให้
บ้านสะแกรายเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น 

  อุปสรรค (T-Threats) เส้นทางการเข้าถึงของบ้านสะแกรายไม่มีสัญลักษณ์
หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเองได้โดยที่ไม่ต้องถาม
ทางกับชาวบ้าน และที่บ้านสะแกรายแห่งนี้ไม่สามารถท าเป็นโฮมสเตย์หรือสร้างที่พักให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนได้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีพ้ืนที่ใช้สอยน้อย จึงไม่
สามารถสร้างรีสอร์ทหรือที่พักได้ และก็ไม่สามารถท าเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ได้เช่นกัน เพราะ
ไทยทรงด ามีความเชื่อเกีย่วกับพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง 

  จากข้อมูลข้างต้นน ามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1) การสร้างความร่วมของคนในชุมชน  
   เป็นการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชน 

โดยการให้ความร่วมมือในด้านการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เช่น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา คน
ในชุมชนต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเจ้าบ้านที่ดี เป็นมิตร 

  2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 
   จัดตั้งอบรมพัฒนามัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น โดยการจัดอบรมให้ความรู้จาก

หน่วยงานที่มีความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านความเข้าเกี่ยวกับการปฏิบัติใจ
สามารถรับมือกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยมีการใช้
ภาษาเขียน และภาษาพูด ของไทยทรงด าในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว พร้อมกับ
ภาษาไทยควบคู่ไปด้วย 
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3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น 
    การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีความทรุดโทรมให้เกิดความโดด

เด่น ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายัง
บ้านสะแกราย เช่น การจัดให้มีจุดถ่ายรูป มีจุดเช็คอินผ่านโซเชียล หรือการสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าสาธารณะ (ห้องน้ าส่วนรวม)  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย ต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าปัญหาของชุมชนคือ ชุมชนแห่งนี้ยังไม่มี
ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ สิ่งเ อ้ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีห้องน้ า
ส่วนรวม (ต้องใช้ของวัดหรือเข้าตามบ้าน) ไม่มีไกด์หมู่บ้าน อีกทั้งในเรื่องของความร่วมมือ 
ร่วมใจของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มี
สมาชิกกลุ่มหนึ่งสนใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน แต่ก็มีสมาชิกอีกกลุ่มที่ไม่สนใจและ
ไม่ได้ให้ความร่วมมือ หรือสนใจแต่ไม่มีเวลาที่จะให้การสนับสนุน โดยเหตุผลส่วนหนึ่งอาจ
มาจากการที่ชาวบ้านกลุ่มนี้มีอาชีพหลักอยู่แล้วจึงมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา หรืออีกเหตุผล
คืออาจจะยังไม่เข้าใจถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท าให้
ชาวบ้านได้เห็นถึงความส าคัญถึงการเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยยการวิเคราะห์ศักยภาพของ
บริบทพ้ืนที่และการวิเคราะห์ SWOT (Analysis) จึงน ามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
1) การสร้างความร่วมของคนในชุมชน 2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสะแก
รายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของบริบทพ้ืนที่ชุมชนบ้านสะแกราย เกิดจากการอพยพของชาวไทยทรงด า
ท าให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้มีวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น เช่น พิธีกรรมการเสนเฮือน     
เสนเรียกขวัญ หรือเสนผีขึ้นเสื้อ เสนรับผีมด เสนสะเดาะเคราะห์ เสนฆ่าเกือด เสนเตง ฯลฯ 
พิธีกรรมการเสนเหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากฐานความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นวิธี
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จัดการกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือขจัดความกลัว และสร้างก าลังใจชุมชนภายใน
ชุมชนบ้านสะแกรายมีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมะส าหรับการท า
การเกษตร ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้ง ซึ่งสอดคล้องกับที่  นิศา ชัชกุล (2551) และ 
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2550) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(Tourism Resources) หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว 
เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่า เป็น “สินค้า” ที่มีความเป็นคุณลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา “ซื้อ” ถึงที่ตั้งของสินค้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ล้วนเอ้ืออ านวยให้เกิดการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มี
คุณค่ามนุษย์สร้างขึ้น ที่หมายถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ รวมถึง
วัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีประจ าปี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือ “จดุขาย” 
ของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว
อาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 
 ในส่วนของการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแก
ราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมพบว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดศักยภาพ
ทางท่องเที่ยว เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยประเมินถึงความพร้อมในการท าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีทั้งหมด 6 หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2529) ปาริฉัตร สิงห์
ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2553) ที่ให้ความเห็นตรงกันว่า หลักเกณฑ์และ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 1) คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นใน
ตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพ
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทาง
ท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพ
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อากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 5) ข้อจ ากัดในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ข้อจ ากัดทางด้านการบริการสาธารณูปโภค ปัญหา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของ
แหล่งท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
 ในส่วนของการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้าน
สะแกราย ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนสามารถประเมิน
ตนเองได้จากการวิเคราะห์ SWOT (Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่ถูกต้อง 
เพ่ือหาจุดเด่นและลบจุดด้อย เพ่ือหาทางสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนภายใต้โอกาสที่
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถน ามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 1) การสร้างความร่วมของคนใน
ชุมชน 2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับ 
โกมล วงศ์อนันต์ (2555) และเอกชัย บุญยาธิษฐาน (2553) ที่ให้ความเห็นตรงกันว่า 
SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง     
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ 
และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการน าไปใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการท าความเข้าใจ

กับชุมชนบ้านสะแกรายให้เห็นถึงความส าคัญของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจัย
หลักที่ท าให้ชุมชนบ้านสะแกรายไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือ        
1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท าไมเพ่ือประโยชน์ใดตนเองอยู่ตรงไหนของการ
ท่องเที่ยว และ 2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ดังนั้น หากเราท าให้ชุมชนเห็น
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ค่าของการเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ ชุมชนบ้านสะแกรายก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และ
สามารถท าเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ด้วยความร่วมมือของมือของชุมชนนั่นเอง 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น เนื่องจากทางผู้น าชุมชนต้องการ
ให้เยาวชนเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น เพ่ือเป็นการหารายได้เสริมให้กับชุมชนและ
ครอบครัว ท าให้บ้านสะแกรายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเอง 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสะแกรายให้มีความน่าสนใจ
และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวหรือไม่นั่นเอง ทางผู้น าชุมชนได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องนี้เพ่ือท าให้ชุมชนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน 
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 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพ่ือศึกษาความพอใจของผู้ที่
ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ขอบเขตของการวิจัย คือ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบ
สารสนเทศ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผลการเรียน จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 
1) รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ น าผลการเรียน
ที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็น ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 
ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการคัดแยก คือ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาค กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่มวิชา 4) สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน โดยเริ่มสแกนผล
การเรียนปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 สแกนผลการเรียนทีละสาขาวิชาโดยสแกนผล             
การเรียนของอาจารย์ครั้งละ 1 คน จนครบทุกคนแล้วจึงเริ่มสแกนผลการเรียนของอาจารย์

                                                           
* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สาขาวิชาถัดไปจนครบทุกสาขาวิชา ครบทุกคนตามล าดับ จนถึงปีการศึกษา 2559 ซึ่งมี
การจัดเก็บเป็นล าดับชั้น ดังนี้ 1) กลุ่มวิชา 2) สาขาวิชา 3) ปีการศึกษา 4) นักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 5) ภาคเรียน 6) ชื่ออาจารย์ 7) ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน  
 เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทดลองค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
และประเมินความพึงพอใจรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ
แรก คือ ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้มี
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ย 4.40 นอกจากนี้ผู้ใช้ระบบได้ให้ค าแนะน าในใช้ระบบ
การจัดเก็บผลการเรียนด้วยระบบสารสนเทศ โดยให้ส ารองข้อมูลไว้หลาย ๆ ชุด ป้องการ
สูญหายของข้อมูล เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้ที่คณะฯ และท่ีสาขาวิชา  
 
ค าส าคัญ: ผลการเรียน สารสนเทศ 
 

Abstract 
 

The aim of this research work is to 1) develop a method for storing 
the academic results of the Faculty of Science and Technology, and 2) to 
study the satisfaction of those who use our developed system. In addition, 
the scope of our work is to design and develop a method to store the 
academic results from the document file format to an information system.  In 
this work, the sample population is the 10 faculty members (randomly 
selected from lectures and staffs of the Faculty of Science and Technology) 
who involve in storing and searching the academic results. The tools used in 
this research are 1) The method for storing the academic results from the 
document file format to the information system, and 2) The user satisfaction 
assessment form for those who use our developed system. This work can be 
done by the following steps. First, we collect the academic results in the 
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document format and categorize them based on an academic year from 2013 
to 2016.  The criteria to categorize the documents are 1) regular and weekend 
students, 2) academic year, 3) subject group, 4) department, and 5) instructor. 
We start with the 1st semester of year 2013. We scan the academic results of 
each department by scanning the academic results of each instructor within 
that department until all instructors are scanned. Then, we do the same 
procedure for all departments until the year of 2016. The scanned documents 
are stored in the hierarchy as follows: 1) academic group, 2) department, 3) 
academic year, 4) regular and weekend students, 5) semester, 6) instructor 
name, 7) subject name, and 8) study group.  

Staffs and lecturers who involve in this work will try to search data 
from the information system and evaluate the user satisfaction of the 
developed system.  The most satisfaction is that it saves the space to store 
the academic results with an average of 5.00, followed by the information 
being accurate and reliable with an average of 4.40. In addition, the users 
have provided some advices on how to use the system to store the academic 
results by doing multiple backups to prevent data loss, such as storing data 
in both the faculty and the department. 

 
Keywords : academic performance, information  
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเปิดท าการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีทั้งหมด 5 คณะประกอบด้วย         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในแต่ละคณะจะประกอบไปด้วย
สาขาวิชาที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน โดยเน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเข้า
สู่สั งคมในแต่ละปี เป็นจ านวนมากเป็นที่ต้องการของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงเป็นอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด 24 สาขาวิชาดังนี้ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม  เคมี (ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 
อุตสาหกรรมศิลป์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาห 
กรรม จากจ านวนสาขาวิชาที่หลายหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานท าให้มี
นักเรียนจ านวนมากสมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดการเรียนการสอน เมื่อมีจ านวนนักศึกษามากส่งผลให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนตามจ านวนนักศึกษา เพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสาขามีความหลากหลาย ท าให้มีนักศึกษามากขึ้น อาจารย์เพ่ิมขึ้น 
เมื่อกระบวนการเรียนการสอนมาถึงปลายทาง คือ ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียน
การสอนโดยการสอบปลายภาค เมื่อสอบเสร็จอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และส่งผลการเรียนจ านวน 2 ชุด ให้กับงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อย และน าเสนอคณบดีลงนามในผลการเรียน
ก่อนน าผลการเรียน 1 ชุดส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือท าการแสกน   
บาร์โค้ดและแสดงผลการเรียนให้นักศึกษาเข้าตรวจเช็คผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย  

ผลการเรียนที่ต้องจัดเก็บที่งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก 1 ชุด 
เจ้าหน้าที่ท าการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสารโดยแยกเก็บเป็นปีการศึกษา และแยกตามสาขาวิชา 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 24 สาขาวิชา มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมด จ านวน 170 คน และอาจารย์พิเศษอีกปีการศึกษาละประมาณ 20 คน อีก
ทั้งมีรายวิชาที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา GE คือ วิชาการคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา 
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400116, 400124 และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 400117 , 4000126 ท าให้    
ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนมีปริมาณมาก เมื่อเก็บรวบรวมหลายปีการศึกษาท าให้ใช้
พ้ืนที่ในการเก็บผลการเรียนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  เมื่อมีการค้นหาผลการเรียนที่
นักศึกษามาขอทราบรายเอียดจึงใช้เวลาในการค้นหานาน เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก
และใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารมาก นอกจากนี้อาจารย์บางท่านสอนให้กับหลาย
สาขาวิชาท าให้ผลการเรียนแยกกันอยู่หลายสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัด
เอกสารให้สะดวกต่อการค้นหา ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ โดยแสกนข้อมูลผลการเรียน
ของอาจารย์แต่ละท่านจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บและสะดวกต่อ
การค้นหา รวมถึงป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีที่มีการย้ายที่จัดเก็บผลการเรียน หรือ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บผลการเรียนดังกล่าว  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ  

2. เพ่ือศึกษาความพอใจของผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ  
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ  ซึ่งค้นหาผลการเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดการคัดแยก ดังนี้ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค 
กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่มวิชา 4) สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบ
สารสนเทศ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1. ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2558 : 8) กล่าวถึง ระบบจัดการฐานข้อมูลในยุคที่
คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย องค์กรต่าง ๆ จัดด าเนินการข้อมูลโดยอาศัยระบบ
แฟ้มข้อมูลซึ่งเป็นกระดาษ เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษาที่ถูกจัดด าเนินการโดยฝ่ายงาน
ทะเบียนนักศึกษา แฟ้มข้อมูลลูกค้าและค าสั่งซื้อที่ถูกจัดด าเนินการโดยฝ่ายขาย และ
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ต่อมาคอมพิวเตอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดด าเนินการข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกระดาษเพราะข้อมูลจะถูกบันทึกเป ็นร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส ์แทน เร ียกว ่า 
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer – Based Data File) ในยุคนี้การด าเนินการข้อมูล
อาศัยการประมวลผลแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traditional File Processing) ซึ่งเป็น
การใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เข้าถึงแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงในการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารและน าไปจัดเก็บไว้ในตู้เก็บ
เอกสารอย่างมิดชิดและความปลอดภัยนั้น ยังคงเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ท ากันมานาน
จนถึงปัจจุบัน แต่การจัดเก็บในรูปแบบนี ้จะต้องเพิ่มจ านวนตู ้หรือต้องสร้างชั ้นเก็บ
เอกสารมากขึ้นตามจ านวนเอกสารที่นับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื ่อย ๆ และอาจต้อง
เตรียมห้องขนาดใหญ่เพื ่อจัดเก็บเอกสารเหล่านั ้น ประกอบกับหากต้องการค้นหา
เอกสารใด ๆ ก็จะต้องใช้เวลาค้นหา เนื ่องจากเป็นการค้นหาด้วยมือภายใต้เอกสาร
จ านวนมากที่กองไว้สูงท่วมหัว ครั้นเมื่อน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูล จึงช่วยลดจ านวนเอกสารลงได้มาก เนื่องจากสื่อบันทึกข้อมูลในปัจจุบันสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเปรียบเทียบให้เห็นจากเอกสารจ านวน
มากมายสามารถน ามาจัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก์เพียงตัวเดียว หรือบันทึกลงในแผ่นดีวีดี
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เพียงไม่กี ่แผ่น และยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์จะเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล ซึ่งจะไม่ลบเลือน
ไปตามกาลเวลาเหมือนกระดาษ ที่เนื้อกระดาษและข้อมูลที่บันทึกจะไม่คงสภาพเดิม
ตามกาลเวลาที่ผ่านไป 

นอกจากนี้เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2554 : 12) ได้กล่าวถึงระบบฐานข้อมูลไว้
ว่าจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ของระบบแฟ้มข้อมูลที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านความซ้ าซ้อนในข้อมูล ความไม่ยืดหยุ ่น และความไม่คล่องตัวในหลาย ๆ  ด้าน 
จนกระทั่งต่อมา ได้เกิดเทคโนโลยีการจัดระบบข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า “ระบบฐานข้อมูล” 
ซึ ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากวิธ ีแฟ้มข้อมูลได้อย่างดี 
ตามปกติระบบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือแผนก
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกต่างก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเองและหากมี    
ผู้หนึ่งผู้ใดในแผนก ก าลังเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานในขณะนั้น บุคคลอื่น ๆ ในแผนกจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่ส าหรับแนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูล จะตรงกันข้ามกับระบบแฟ้มข้อมูลโดยสิ้นเชิง ฐานข้อมูล (Database) เป็น
ศูนย์รวมของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
อย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ที่
ถูกน ามาจัดเก็บรวบรวมกันไว้ภายใต้ฐานข้อมูลเพียงชุดเดียว โดยผู้ใช้ทั่วไ ปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี้ได้ ซึ่งส่วนกลางข้อมูลแหล่งนี้จะท าหน้าที่แบ่งเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา และการที่มีเพียงข้อมูล
เพียงชุดเดียวนี้เอง จึงช่วยแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้เป็นอย่างดีข้อมูลจึงมี
ความทันสมัยอยู่เสมอและที่ส าคัญ ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลจะมีความเป็นอิสระ ไม่
ผูกติดกับโปรแกรมเหมือนกับวิธีแฟ้มข้อมูลและด้วยแนวคิดฐานข้อมูลนี้เอง จึงช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของระบบฐานข้อมูล ผู ้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการ
จัดการ และต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี  
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 2. การประเมินผลการศึกษา 
     คู ่มือการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2558 : 16) ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาในหมวด 4 การประเมินผลการศึกษา ไว้
ดังนี้   
  ข้อ 21 การประเมินผลการเรียนรายวิชา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยวิธีการ
ที่คณะเห็นชอบและต้องมีการสอบปลายภาคการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในกรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิสอบ
ในรายวิชานั้น  
  ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 
ระบบ  ดังต่อไปนี้ 
  (1) ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังตาราง  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail)  0 
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  (2) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังตาราง  

ผลการเรียน ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 

ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน F (Fail) 
  
  3. การตรวจเช็คผลการศึกษา  
   เมื่อเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค อาจารย์ผู ้สอนท าการตรวจข้อสอบ 
บันทึกผลการเรียนในระบบออนไลน์ พิมพ์ผลการเรียนจ านวน 2 ชุด ให้ประธาน
สาขาวิชาตรวจเช็คความถูกต้องลงนาม และน าส่งงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อท าการตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งเมื่อถูกต้องครบถ้วน งานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าผลการเรียนเสนอคณบดีลงนาม น าผลการเรียน 1 
ชุด จัดส่งงานทะเบียนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการเรียนอีก 1 ชุด 
จัดเก็บใส่แฟ้ม นักศึกษาสามารถตรวจเช็คผลการเรียนได้จากระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  4. การพัฒนา/รูปแบบ 
   นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล และวชิราพร (บวรกิติวงศ์) ชัยวรมุขกุล (2558: 22) 
ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาไว้ดังนี้ Development หรือ การพัฒนา หมายถึง การท า
ให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า 
ดังนั้น การกระท าใดก็ตาม ที่ท าสิ่ง ๆ หนึ่ง สิ่ง ๆ นั้น ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์
อุปกรณ์ชิ้นเดิม ให้ท างานได้ดีขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา”  
   ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540: 36) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบ
ไว้ดังนี้ 1) รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบจ าลองที่
เหมือนจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 2) รูปแบบ หมายถึง  ลักษณะที่
พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่นเมืองใน
อุดมคติ 3) รูปแบบ หมายถึงชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และ
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ความน่าเชื่อถือ (reliability) แล้วสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติด้วย  
  5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   อุษณี ม้ารุ่งอรุณ (2559: บทคัดย่อ) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดท าเอกสารส าคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วัน ของศูนย์การศึกษา
นานาชาติ ซึ่งเป็นภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม หลังการทดลองใช้ระบบ พบว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความพึงพอใจ
การใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพราะสามารถใช้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยได้
สะดวก รวดเร็วขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพิมพ์เอกสารและการรายงานตัว
ทุกระยะ 90 วัน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   กรรณิกา ทองถนอม (2558 : บทคัดย่อ)  ศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการข้อมูลผู้ขายในการจัดซื้อ จัดจ้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสาร
เทศการจัดการข้อมูลผู้ขายในการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลการศึกษา พบว่าที่เป็นปัญหามากที่สุด
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง คือการขอเอกสารข้อมูลผู้ขายจากผู้ขายที่ ให้สินเชื่อเ พ่ือใช้
ประกอบการเบิกจ่าย รองลงมา คือจ านวนผู้ขายที่รู้จักมีน้อยไม่หลากหลาย เมื่อพัฒนาระบบ
แล้วให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทดลองใช้ระบบ ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดซื้อ จัดจ้างอีก
ครั้ง ปัญหาการขอเอกสารข้อมูลผู้ขายจากผู้ขายที่ให้สินเชื่อเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
และจ านวนผู้ขายที่รู้จักมีน้อย ไม่หลากหลาย ลดลงจากมากท่ีสุดเป็นน้อย รวมถึงปัญหาใน
ทุก ๆ ด้านลดลง  
   อรรถพล ช่วยค้ าชู (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลส าหรับกระบวนการขอผ่อนผันค่าบ ารุงการศึกษา 
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลส าหรับการขอผ่อนผันค่า        
บ ารุงการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่มีจ านวนมาก เมื่อต้องการข้อมูลของ
นักศึกษาต้องท าการค้นหาจากเอกสารที่มีจ านวนมาก และมักเกิดปัญหาการสูญหายของ
เอกสาร เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงท าการแก้ปัญหาโดยการจัดท าระบบ
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การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลส าหรับการขอผ่อนผัน     
ค่าบ ารุงการศึกษาขึ้น จากการทดลองใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า สามารถลดเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลค้างช าระจากเดิม 25 นาที ลดเหลือเพียง 1.5 นาที สามารถลด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ติดต่อนักศึกษาจากเดิม 20 นาที ลดเหลือเพียง 1.6 นาที 
และสามารถลดเวลาเฉลี่ยในกาจัดพิมพ์แบบรายงานจากเดิม 20 นาที เหลือเพียง 3.1 นาที  
   ปริยากร บัวทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลการเรียนตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้ประมวลผล
การเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ เป็นผู้ ใช้โปรแกรมกรอกข้อมูล รหัสนักศึกษา           
ชื่อ-นามสกุล คะแนนบุคลิกภาพ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค และคะแนนรวม 
แล้วโปรแกรมน าไปประมวลผล เพ่ือออกรายงาน เป็นใบส่งเกรดของฝ่ายทะเบียน           
การประมวลผลโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวกมากขึ้น สามารถได้
จากระดับความพึงพอใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
โปรแกรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ เป็นการวิจัย R to R (Routine to 
Research) มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
ผลการเรียนและค้นหาผลการเรียนเมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
สถานที่จัดเก็บผลการเรียน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 
 2. รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
รูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านในการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of ltem-Objective Congruence) โดยใช้สูตรดังนี้  

    IOC = 
∑ R

N
 

 เมื่อ IOC   หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
 N หมายถึง จ าวนผู้เชียวชาญ 
 โดยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกค าถาม ดังนี้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า
หรือเทียบเท่ากับ 0.5 ถือว่าเนื้อหา เกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม แบบประเมิน 
เหมาะสมคัดเลือกไว้ใช้ได้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ถือว่าเนื้อหาเกณฑ์การ
ประเมินแบบสอบถามแบบประเมินไม่เหมาะสมควรพิจารณาปรับปรุง  

  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแต่ละข้อด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x̅ ) โดยใช้สูตร
ดังนี้  

x̅     =      
∑ X

N
 

   เมื่อ x̅      หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

    X หมายถึง  ผลรวมทั้งหมด 
    N หมายถึง  จ านวนข้อมูล 
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 2. วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร  

    S.D. = √
∑(𝑋−�̅�)2

𝑛−1
 

   เมื่อ S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X หมายถึง  ค่าคะแนน 
    n หมายถึง  จ านวนข้อมูล 

     หมายถึง  ผลรวม 

    x̅      หมายถึง  ค่าคะแนนเฉลี่ย   
 3. การยอมรับประสิทธิภาพของระบบ 
      เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบ

สารสนเทศ พิจารณาจากเฉลี่ย ( x̅ )  ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
“ดี” ขึ้นไปจึงยอมรับว่าระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 4. การให้คะแนนของแบบประเมิน  
                4.1 ก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
สภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
  ระดับเกณฑ์การให้คะแนนสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยก าหนดคะแนนค าตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับสภาพปัญหามากที่สุด  เกณฑ์การให้คะแนน  5 คะแนน 

ระดับสภาพปัญหามาก  เกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน
ระดับสภาพปัญหาปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน
ระดับสภาพปัญหาน้อย  เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับสภาพปัญหาน้อยที่สุด  เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน 
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 4.2 ก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   3 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 5. เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน 
 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยการค านวณหาความ
กว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตร (5–1)/5 = 0.8 เมื่อได้ค่า 0.8 จากนั้นจึงล าดับความส าคัญ
ของช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้  
  4.21-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.41-4.20 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  2.61-3.40 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1.00-1.80 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 6. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ว่ามีรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนอย่างไร พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการจัดเก็บผลการเรียนของทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ที่ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร 
จัดเรียงไว้ในตู้เก็บเอกสารโดยแยกเป็นปีการศึกษาและสาขาวิชา ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์มี
สาขาวิชาทั้งหมด 24 สาขาวิชา ท าให้ในแต่ละภาคเรียนมีแฟ้มผลการเรียนจ านวนมาก 
ส่งผลให้ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารจ านวนมาก รวมถึงปัญหาในการค้นหาผล
การเรียน  เมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือส่งผลการเรียนเพ่ิมเติมล่าช้า และเมื่อเวลาผ่าน
ไปผลการเรียนที่จัดเก็บไว้เป็นกระดาษ อาจมีผลการเรียนบางส่วนเกิดการช ารุดเสียหาย  
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สูญหายเนื่องจากย้ายสถานที่จัดเก็บ รวมถึงสีซีดจางท าให้มองเห็นผลการเรียนไม่ชัดเจน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาคิดวิเคราะห์และ
ออกแบบพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ประหยัดกระดาษและพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียน ค้นหาผลการเรียนได้ง่าย สะดวก 
ประหยัดเวลา ป้องกันการสูญหายเนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่เก็บ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด 
 
 
 
ภาพที่ 1 การจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบแฟ้มเอกสาร 
  
เมื่อออกแบบรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามที่
ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสแกนผลการเรียนและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยแยก
เป็นล าดับการค้นหาดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศตามล าดับชั้นการค้นหา 
 
 เมื่อท าการสแกนผลการเรียนเสร็จแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560) 
ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทดลองค้นหาผลการเรียนจากรูปแบบ
การจัดเก็บผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้นให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ

คัดแยกผลการเรียน จัดเก็บผลการเรียน

ในแฟ้มเอกสาร 

น าแฟ้มเอกสาร

จัดเก็บในตู้เอกสาร 

ภาคปกติ/ภาค 

กศ.พป. 

ปีการศึกษา สาขาวิชา 

ชื่ออาจารย์

ผู้สอน 
หมู่เรียน 
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เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยสรุปแบบประเมินความพึง
พอใจและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินให้พร้อมใช้งานจริง และตรงตาม
ความต้องของผู้ใช้งานมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 

ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ศึกษาเอกสาร/รวบรวมปัญหาในการจัดเก็บ          
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิเคราะห์ออกแบบการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

รูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 

พัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม

เอกสาร  เป็นระบบสารสนเทศ 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทดลองใช้รูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

ใช้งานจริง 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการคิดวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการ
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารมาเป็นระบบสารสนเทศ 
ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บ  ผลการเรียน และการค้นหาผล
การเรียนเมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน รวมถึงเมื่อปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บผลการเรียน 
จ านวน 10 คน ทดลองค้นหาผลการเรียนจากระบบสารสนเทศ และท าการประเมินปัญหา  
ในการค้นหาผลการเรียนอีกครั้ง ปรากฏผลดังนี้ 

1. ประเมินปัญหาการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตารางท่ี 1 ระดับปัญหาการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน 
        และหลังการพัฒนาระบบการจัดเก็บผลการเรียนจากระบบแฟ้มเอกสารเป็น 
     ระบบสารสนเทศ 

หมายเหตุ :   x̅  หมายถึง  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
   S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

รายการ ก่อนการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บผลการเรียน 

หลังการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บผลการเรียน 

( x̅ ) (S.D.) ระดับ ( x̅ ) (S.D.) ระดับ 

1. ผลการเรียนมีจ านวนมาก  4.30 .483 มากที่สุด 4.20 .422 มาก 

2. ใช้เวลาในการค้นหาผลการเรียนนาน 4.00 .667 มาก 2.20 .422 น้อย 

3. ผลการเรียนช ารุด ฉีกขาด หมึกจาง 3.10 .316 ปานกลาง 1.40 .516 น้อยที่สุด 
4. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก 4.50 .527 มากที่สุด 1 .000 น้อยที่สุด 

5. สถานที่ในการจัดเก็บผลการเรียนไม่
เหมาะสม  

3.50 .527 มาก 4.30 .483 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1  แสดงระดับปัญหาในหารจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากระบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการ
เรียน และหลังพัฒนาระบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ  จะเห็น
ได้ว่าระดับปัญหาลดลงในทุก ๆ  ด้านโดยสภาพปัญหาที่มีปัญหามากที่สุด  2 ด้าน คือใช้พ้ืนที่ในการ
จัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ ผลการเรียนมีจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 แต่
เมื่อมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏว่า
สภาพปัญหาทั้งสองด้านลดลงทั้งสองด้าน ดังแสดงในตาราง  

 
ภาพที่ 4  ระดับสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2. ผลการด าเนินงานของการออกแบบและการพัฒนาระบบ 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้แบบประเมินปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และน าข้อมูลที่ได้จากการสรุปแบบประเมินมาออกแบบและพัฒนา

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

ก่อนพัฒนาระบบ

หลังพัฒนาระบบ
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รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการ
จัดเก็บผลการเรียนดังต่อไปนี้  
 2.1 ขั้นตอนการคัดแยกผลการเรียน   
  ผู้วิจัยได้น าผลการเรียนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็นปี
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการคัดแยก 
ดังนี้ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 2) ปีการศึกษา  3) กลุ่มวิชา 4) 
สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน 
 2.2 ขัน้ตอนการจัดเก็บผลการเรียนในระบบสารสนเทศ  
  เริ่มต้นสแกนผลการเรียนปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 สแกนผลการ
เรียนทีละสาขาวิชาโดยสแกนผลการเรียนของอาจารย์ครั้งละ 1 คน จดครบทุกคน แล้วจึง
เริ่มต้นสแกนผลการเรียนของอาจารย์สาขาวิชาถัดไปจนครบทุกสาขาวิชา ครบทุกคน
ตามล าดับ จนถึงปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นล าดับชั้น ดังนี้ 1) กลุ่มวิชา           
2) สาขาวิชา 3) ปีการศึกษา 4) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 5) ภาคเรียน 
6) ชื่ออาจารย์ 7) ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 
 ผลการประเมินระบบสารสนเทศการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ  แสดงค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ใช้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 

รายการ ( x̅ ) S.D. ความหมาย 

1. ข้อมูลที่ได้ตอบสนองและตรงตามความต้องการของท่าน 4.30 .483 มากที่สุด 

2. รูปแบบที่ใช้  สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา 3.90 .568 มาก 
3. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 4.40 .516 มากที่สุด 

4. ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บผลการเรียน 5.00 .000 มากที่สุด 
5. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน  
   จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 

 
4.10 

 
.316 

 
มาก 

 
 จากตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจข้อมูลที่ได้ตอบสนองและตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 รูปแบบที่ใช้สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 
ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
มากทีสุ่ดอันดับแรก คือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา
คือ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.40  
 
สรุปผลการวิจัย  
 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพ่ือศึกษาความพอใจของผู้ที่ใช้
รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
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การจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็น
ระบบสารสนเทศ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผล
การเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บผลการเรียน จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือรูปแบบ
การจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ สรุปผลได้ดังนี้  

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ                         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารมาเป็นการจัดเก็บแบบระบบสารสนเทศ โดยมีการจัดเก็บผลการ
เรียนดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนการคัดแยกผลการเรียน   
  ผู้วิจัยได้น าผลการเรียนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็นปี
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการคัดแยก 
ดังนี้ 1) นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษาภาค กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่มวิชา 4) 
สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน 
 2. ขั้นตอนการจัดเก็บผลการเรียนในระบบสารสนเทศ  
 เริ่มต้นสแกนผลการเรียนปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 สแกนผลการเรียน
ทีละสาขาวิชาโดยสแกนผลการเรียนของอาจารย์ครั้งละ 1 คน จดครบทุกคน แล้วจึงเริ่มต้น
สแกนผลการเรียนของอาจารย์สาขาวิชาถัดไปจนครบทุกสาขาวิชา ครบทุกคนตามล าดับ 
จนถึงปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นล าดับชั้น ดังนี้ 1) กลุ่มวิชา 2) สาขาวิชา 3) ปี
การศึกษา 4) นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษาภาค กศ.พป.5) ภาคเรียน 6) ชื่ออาจารย์ 7) 
ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน 
 เมื่อด าเนินการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศแล้ว ให้เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บผลการเรียนทดลองค้นหาผลการเรียนจากระบบ
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สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและประเมินสภาพปัญหา พบว่า ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียน การใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  (มากที่สุด) หลังการ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศ การใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บผล
การเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 1 (น้อยที่สุด) ใช้เวลาในการค้นหาผลการเรียนน้อยลงจากเดิมมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 (มาก) หลังการพัฒนาการจัดเก็บผลการเรียนมี่ค่าเฉลี่ย 2.20 (น้อย) ผลการ
เรียนช ารุด ฉีกขาด หมึกจาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 (ปานกลาง) หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 1.40 
(น้อยที่สุด)  

ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่
และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน และประเมินความพึงพอใจรูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบ
สารสนเทศ ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมากที่สุดอันดับแรก คือ ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  และน่าเชื่อถือ มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 ข้อมูลที่ ได้ตอบสนองและตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4 .30  
มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 และ
รูปแบบที่ใช้  สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.90 นอกจากนี้ผู้ใช้
ระบบได้ให้ค าแนะน าในใช้ระบบการจัดเก็บผลการเรียนด้วยระบบสารสนเทศ โดยให้ส ารอง
ข้อมูลไว้หลาย ๆ ชุด ป้องการสูญหายของข้อมูล เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้ที่คณะฯ และที่
สาขาวิชาด้วย  
 
อภิปรายผล 
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทดลองค้นหาผลการเรียนจากระบบสารสนเทศ และท าการ
ส ารวจสภาพปัญหาหลังการใช้ระบบ พบว่า ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน การใช้
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พ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  (มากที่สุด) หลังการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียนเป็นระบบสารสนเทศ การใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 1 (น้อยที่สุด) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล ช่วยค้ าชู (2554) วิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลส าหรับกระบวนการขอผ่อนผันค่าบ ารุงการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่มี
จ านวนมากเมื่อต้องการข้อมูลของนักศึกษาต้องท าการค้นหาจากเอกสารที่มีจ านวนมาก 
และมักเกิดปัญหาการสูญหายของเอกสาร เกิดจากการจัดเก็บท่ีไม่เป็นระบบ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศเป็น
ประโยชน์ในการจัดเก็บผลการเรียนของแต่ละคณะฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่ละคณะฯ 
มีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษาจ านวนมากเช่นกัน เมื่อรวมกันหลาย ๆ ปีการศึกษา ยิ่ง
ท าให้ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าแต่ละคณะฯ ท าการจัดเก็บผลการเรียน
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ จะท าให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บผลการ
เรียนเป็นอย่างมาก ลดปัญหาการช ารุด ฉีกขาด และซีดจางของหมึกพิมพ์ได้ อีกทั้งยัง
สะดวกในการค้นหา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
 นอกจากปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดท าตาราง
สอบกลางภาคของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการสอบซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือ
ประโยชน์ของนักศึกษา  
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การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
Development of Retrieval System for Articles in  

Journal for Social Sciences Research 
 

วรวรรณ  ตันสกุล* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบการสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย และ 2) ประเมินคุณภาพของระบบการสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 124 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น และ วิ เคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระบบสืบค้นบทความที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานในการสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ 
 2. คุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 
ค าส าคัญ:  ระบบสืบค้น บทความ วารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
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Abstract 
 

 The research aimed to: 1) develop retrieval system for articles in 
Journal for Social Sciences Research; and 2) evaluate the quality of retrieval 
system for articles in Journal for Social Sciences Research. The research 
samples were 124 master students and Ph.D. students in Nakhon Pathom 
Rajabhat University, derived by simple random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were 
analyzed with percentage, mean, and standard deviation. 

The findings of this research were as follows: 
1. The developed system can be used to retrieve articles in Journal 

for Social Sciences Research 
2. The quality of the retrieval system for articles in Journal for Social 

Sciences Research is at the highest level, both in the overall and individual 
aspects. 

 
Keywords:  retrieval system, article, Journal for Social Sciences Research 
 
บทน า  

วารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกเผยแพร่อย่างสม่ าเสมอมีชื่อเรียกเฉพาะ เสนอเนื้อเรื่อง
ในรูปแบบบทความ แบ่งเป็นคอลัมน์และมีหลายประเภทเขียนโดยผู้เขียนหลายคน อาจ
เป็นเรื่องในแนววิชาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ เรื่องอาจจบในฉบับหรือต่อเนื่องกันจบในหลาย
ฉบับก็ได้ รูปเล่มของวารสารชื่อหนึ่ง ๆ มักจะเป็นแบบเดียวกัน วารสารส่วนมากมี
ส่วนประกอบที่คล้ายกัน ได้แก่ มีล าดับที่ของเล่ม (volume) เลขที่ของฉบับ (issue 
number) วันเดือนปี (date) เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (international standard 
serial number) (สุมน  ถนอมเกียรติ, 2541: 30) 
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วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาเช่นเดียวกับหนังสือ 
แต่ลักษณะพิเศษของวารสาร คือ เนื้อหาที่น ามาเผยแพร่ในแต่ละฉบับจะเป็นเรื่องราวที่
ทันสมัยทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และผู้เขียนสามารถน าเสนอเนื้อหา
ได้อย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะการทดลองหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ที่
ปัจจุบันในแต่ละสาขาวิชาย่อมมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษา รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล หรือปรับปรุงทฤษฎีต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา วารสารจึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นอกจากนี้ วารสารยังเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญของหน่วยงาน 
หรือองค์กร เพราะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาการที่ได้จาก
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย 
การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งส าคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไม่มี
ขอบเขต จึงถือได้ว่าวารสารมีความส าคัญมากในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ใหม่ เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน และการค้นหาค าตอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ทันสมัย วารสารจึง เป็น
หัวใจส าคัญของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นจะต้องจัดหามาให้บริการ (มาลี  อิศรา
นนท,์ 2551: 1) 

ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร (information retrieval system) หมายถึง ระบบที่
ท าหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผลค าค้น และสืบค้นเอกสาร โดยในการสืบค้นเอกสารจะไม่ค้น
กับเอกสารโดยตรง แต่จะสืบค้นจากตัวแทนเอกสาร หรือดัชนี (index) ข้อดีของการค้นจาก
ดัชนีท าให้สามารถลดขนาดของการจัดเก็บเอกสาร และสามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น  (นิพิธ  
ประจักษ์เวช, 2548: 12) 

ฐานข้อมูล คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่ท าการรวบรวมจากข้อมูลดิบที่มีอยู่ โดยแปลข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การจัดเก็บ และค้นหามาใช้งาน โดยในอดีตนั้นการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลยังอยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ ซึ่งท างานได้ในระบบขนาดเล็กที่มีผู้ ใช้งานอยู่เพียงหนึ่งคนหรือไม่กี่คนอัน
เนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลาย (อรรถพล  มาลัย, 2545: 5) 
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ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลหรือการจัดระบบฐานข้อมูล หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นระบบที่ได้รับการสั่งการจากผู้ใช้งานแล้วท าการ
แปลงเป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งงานทางคอมพิวเตอร์กับระบบฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่จัดการการเข้าถึงทุกอย่างสู่ฐานข้อมูล โดยการใช้งานระบบจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ใช้งาน หรือผู้ต้องการค้นหาข้อมูล และ 2) ส่วนของ
ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดูแลฐานข้อมูล (อรรถพล  มาลัย, 2545: 6) 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web-Base Application) โดยลักษณะที่ส าคัญ คือ การแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บน
บราวเซอร์ (Browser) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหน หรือจะใช้งานเมื่อไรก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ชาญชัย  ศุภอรรถกร, 2551: 1) ใน
ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมภาษาให้เลือกจ านวนมาก เช่น PHP 
ASP JSP Java เป็นต้น แต่โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ PHP 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก และคณะ (2547: 135) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดว่ามีความจ า
เป็นมากที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

จรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา (2543 : 14-15) ได้ศึกษาความพึงพอใจระบบสืบค้น
รายการทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือค าส าคัญ ท า
ให้ง่ายต่อการสืบค้น  

สุดา  หมัดอะดั้ม (2544: 48-50) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลวารสาร
เนื้อหาเต็ม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
มีความสามารถในการจัดเก็บและค้นบทความวารสารในรูปแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมและแก้ไขฐานข้อมูลได้ และเมื่อประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเมินว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง 
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วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วารสารสังคมศาสตร์วิจัยเน้นการน าเสนอบทความวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ มีก าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยปัจจุบันเน้นการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งต้องใช้
งบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร และมีข้อจ ากัดในการถึงบทความของผู้ที่
ต้องการสืบค้น เนื่องจากจ านวนที่ตีพิมพ์มีจ ากัด อาจช ารุดและสูญหายได้ง่าย อีกท้ังในการ
สืบค้นบทความจะต้องเปิดอ่านทีละบทความ จึงท าให้ผู้สืบค้นเสียเวลาในการสืบค้น
บทความที่สนใจ  

ดังนั้น ผู ้วิจัยในฐานะผู ้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินงานวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัยจึงสนใจที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการสืบค้นบทความ
ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
เข้าถึงบทความได้ง่าย และสามารถสืบค้นบทความตรงตามประเด็นที่สนใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย  
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย และการประเมินคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย 
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1. การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
1.1  ใช้ ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์  (Content Management 

System: CMS) เป็นเครื่องมือในการเขียนและพัฒนาระบบ ซึ่งโครงสร้างของระบบการ
ออกแบบ และการพัฒนาสามารถท าได้ โดย CMS มีหน้าที่หลัก คือ การสร้างเนื้อหา การ
บริหารจัดการเนื้อหา หน้าตาของเว็บไซต์ จัดการด้านความปลอดภัย และผู้ใช้งาน เป็นต้น  

1.2  พัฒนาระบบโดยเลือกใช้ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS) 
แพลตฟอร์ม Drupal และท าการติดตั้งโมดูลเสริมเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลเรียกว่า “Module Biblio”  

1.3  ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลวารสารสังคมศาสตร์วิจัย  
1.4  รวบรวมข้อมูลของบทความ ได้แก่ ชื่อวารสาร ชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่

เผยแพร่ ปีวารสาร ฉบับทีว่ารสาร ค าส าคัญ บทคัดย่อ และ URL ที่อยู่ของบทความวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย 

1.5  น าเข้าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดลงในฐานข้อมูลวารสารสังคมศาสตร์วิจัย  
1.6 จัดท าคู่มือการใช้ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 

2. การประเมินคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
ประเมินคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย โดยใช้

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งทดสอบจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 222 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 2560: 79) 

2) กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ 
Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานันท์, 2557: 179-180) ได้กลุ่ม
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ตัวอย่าง จ านวน 144 คน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 ได้มาโดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ตอน 

ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่
ก าลังศึกษา และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (checklist) 

 ตอนที่  2 การประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย เป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความ
ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ประกอบด้วย 1) ความสะดวกในการเข้าถึงระบบสืบค้น            
2) มีลักษณะโดยรวมที่น่าสืบค้น 3) ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย 4) มีความหลากหลายใน
วิธีการค้นหา 5) ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 6) ความตรงของข้อมูลที่ได้รับ
จากการสืบค้น 7) ความเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่แสดง 8) ความสะดวกใน
การใช้โปรแกรมระบบสืบค้น 9) ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสืบค้น และ 10) คุณภาพโดยรวม
ของระบบสืบค้น ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและการพัฒนา ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สืบค้นบทความ  

ขั้นที่ 2 ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม และจัดท าเป็นข้อกระทง
ค าถามส าหรับการวิจัย 

ขั้นที่ 3 น ากระทงค าถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรง (validity) ของเนื้อหาและภาษา ข้อกระทงค าถามแล้วหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.75 และ 1.00 ขึ้นไป เป็นการสอบถามระดับความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย จ านวน 10 ข้อ  

ขั้นที่ 4 แก้ไขข้อกระทงค าถามแล้วจัดท าแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง 

(reliability) ของข้อกระทงค าถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของ 
Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานันท์, 2557: 156) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.90  

ขั้นที่ 7 จัดท าแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือให้นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกที่มาติดต่อที่งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทดลองใช้ระบบ
สืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยที่สร้างขึ้น และตอบแบบสอบถาม ในระหว่าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ ทั้งหมด 
124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.11  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ด้วยค่าสถิติดังนี้ 
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1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหา
ร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับ
เกณฑ์ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความว่า  ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า  ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่า  ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย  

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
     ผลจากการด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
ท าให้ได้ระบบส าหรับการใช้งาน 2 ส่วน คือ 1) ฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย ส าหรับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ และ 2) การสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัยส าหรับผู้สืบค้น 
 
 
 

X
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1.1 ฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ผู้ดูแลระบบ

ต้องมีการบันทึกข้อมูลบทความในฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลบทความในฐานข้อมูลได้ดังนี ้

1) เข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย โดยใช้ 
URL: http://r2r.npru.ac.th/jssr/ จากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

2) เมื่อเข้าสู่ระบบได้ส าเร็จ เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่จะเพ่ิมข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล  

3) บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ได้แก่ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ 
บทคัดย่อ ปีทีเ่ผยแพร่ ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร URL ที่อยู่ของบทความ ค าส าคัญ  

4) เมื่อกรอกข้อมูลพ้ืนฐานของบทความแล้ว ท าการเผยแพร่บทความสู่
เว็บไซต์ส าหรับระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย  

5) หากมีการบันทึกข้อมูลบทความลงในฐานข้อมูลแล้วสามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ โดยการค้นหาบทความที่ต้องการแก้ไข เมื่อพบบทความแล้ว ให้เลือกเมนู Edit 
และท าการแก้ไขและบันทึกข้อมูลตามต้องการ 

6) หากต้องการลบข้อมูลบทความที่มีการบันทึกข้อมูลบทความลงใน
ฐานข้อมูลแล้วสามารถลบได้ โดยการค้นหาบทความที่ต้องการลบ เมื่อพบบทความแล้ว ให้
เลือกเมนู Edit และท าการลบข้อมูล ซึ่งเมื่อลบข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับได้ 
ดังนั้นผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลจะต้องระมัดระวังในการแก้ไขหรือลบข้อมูล 

1.2 การสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
  การใช้งานระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย สามารถท าได้
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การเริ่มใช้งานให้เข้าสู่เว็บไซต์ 
http://r2r.npru.ac.th/jssr/?q=biblio  

2) การสืบค้นหาบทความ สามารถท าได้ 2 แบบ ดังนี้ 
2.1) การสืบค้นแบบไม่ระบุค าค้น 
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กรณีที่ผู้สืบค้น ไม่ต้องการระบุค าค้น ผู้สืบค้นสามารถเลื่อนดู
เพ่ือหาบทความท่ีสนใจจากหน้าเว็บไซต์ เมื่อพบบทความท่ีสนใจ ให้คลิกที่ชื่อบทความ เพ่ือ
ดูรายละเอียดของบทความ  

2.2) การสืบค้นแบบระบุค าค้น 
หากผู้สืบค้นต้องการระบุค าค้น เช่น ปีที่เผยแพร่ ชื่อผู้เขียน

บทความ ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร ค าส าคัญ สามารถท าได้โดยคลิกเลือกที่เมนู Search 
และกรอกค าค้นในช่องค้นหา จากนั้นคลิก “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลบทความที่มีชื่อ
ตามค าค้นที่ผู้สืบค้นค้นหา เมื่อพบบทความที่ต้องการแล้ว ผู้สืบค้นสามารถดูรายละเอียด
ของบทความได้ โดยคลิกที่ชื่อบทความ 

3) เมื่อพบบทความที่ต้องการแล้ว ผู้สืบค้นสามารถดูรายละเอียดของ
บทความได้โดยคลิกที่ชื่อบทความ ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทความ ได้แก่ ชื่อ
บทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ปีวารสาร ฉบับวารสาร ค าส าคัญ บทคัดย่อ และที่อยู่บทความ 
(URL) ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มได้ และจากหน้าจอที่แสดงข้อมูลนี้ ผู้สืบค้น
สามารถสืบค้นเชื่อมต่อไปยังบทความอ่ืนที่มีชื่อผู้แต่งหรือค าส าคัญเดียวกันได้ โดยคลิกชื่อผู้
แต่งหรือค าส าคัญ ระบบก็จะแสดงผลการสืบค้นต่อไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
    ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 124 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  
      (n = 124) 

  
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 47 37.90 
หญิง 77 62.10 
รวม 124 100.00 

2. อายุ   
ไม่เกิน 30 ปี 59 47.58 
31-40 ปี 36 29.03 
41-50 ปี 26 20.97 
51-60 ปี 3 2.42 
มากกว่า 60 ปี 0 0.00 
รวม 124 100.00 

3. ระดับที่ก าลังศึกษา   
ปริญญาโท 118 95.16 
ปริญญาเอก 6 4.84 
รวม 124 100.00 

4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   
เป็นผู้เริ่มใช้ 0 0.00 
พอใช้ 41 33.06 
ดี 83 66.94 
ดีมาก 0 0.00 
รวม 124 100.00 

 รวม 124 100.00 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
 

 

96 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 124 คน 
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 อายุไม่เกิน 30 
ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 ก าลังศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับด ีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94 
    ตอนที่  2 การประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย 

      การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นบทความใน
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความ 

 (n = 124) 

คุณภาพของระบบสืบค้นบทความ  X̅  S.D. ระดับ 
1. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบสืบค้น 4.77 0.43 มากที่สุด 
2. มีลักษณะโดยรวมที่น่าสืบค้น 4.53 0.50 มากที่สุด 
3. ภาษาท่ีใช้มีความเข้าใจง่าย 4.54 0.50 มากที่สุด 
4. มีความหลากหลายในวิธีการค้นหา 4.61 0.49 มากที่สุด 
5. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 4.68 0.47 มากที่สุด 

6. ความตรงของข้อมูลที่ได้รับจากการสืบค้น 4.75 0.43 มากที่สุด 

7. ความเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่แสดง 4.66 0.48 มากที่สุด 

8. ความสะดวกในการใช้โปรแกรมระบบสืบค้น 4.54 0.50 มากที่สุด 

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสืบค้น 4.85 0.36 มากที่สุด 
10. คุณภาพโดยรวมของระบบสืบค้น 4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.47 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงว่าระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความ โดยภาพรวม 
มีระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับคุณภาพมากที่สุดทุกข้อ โดย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
ระบบสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36) ความสะดวกใน
การเข้าถึงระบบสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43) ความ
ตรงของข้อมูลที่ได้รับจากการสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.43) คุณภาพโดยรวมของระบบสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46) ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ความเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่แสดง (มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) มีความหลากหลายในวิธีการค้นหา 
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย (มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ความสะดวกในการใช้โปรแกรม
ระบบสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) และมีลักษณะ
โดยรวมที่น่าสืบค้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย พบว่า เป็นระบบที่
สามารถใช้งานในการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ โดยสามารถสืบค้นด้วยค าค้นประเภท ชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่เผยแพร่ ปีวารสาร 
ฉบับที่วารสาร ค าส าคัญ หรือไม่ระบุค าค้นได้ และจากการประเมินคุณภาพของระบบสืบค้น
บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 124 
คน พบว่า ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน มีระดับคุณภาพมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.66 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
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อภิปรายผล 
 จากการประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
พบว่า ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยมีคุณภาพระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับสุดา  หมัดอะดั้ม (2544: 48-50) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็ม 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเมินว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง  

การที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยมี
คุณภาพระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากการเรียนในรายวิชาเสริมด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นพ้ืนฐาน ท าให้สามารถเข้าใจการใช้งานระบบได้ โดยง่าย สามารถสืบค้น
บทความได้จากหลายวิธี เช่น สืบค้นจากชื่อผู้เขียนบทความ ค าส าคัญ ปีที่ เผยแพร่           
ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร หรือไม่ระบุค าค้นได้ และสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มของ
วารสารได้ สอดคล้องกับจรัญญา  ศุภวิฑิตพัฒนา (2543 : 14-15) ที่ได้ศึกษา พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือค าส าคัญ ท า
ให้ง่ายต่อการสืบค้น 

อีกทั้งในปัจจุบันการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตท าได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่และ
ทุกเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังมีการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุกคนอีกด้วย นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความคุ้นเคยในการใช้
อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงระบบสืบค้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และคณะ (2547: 135) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดว่ามีความจ าเป็นมากท่ีสุด 
คือ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
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นอกจากนี้ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนมีความจ าเป็นต้องสืบค้น
เอกสาร บทความ หรืองานวิจัย จึงท าให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ
สืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.1 เมื่อน าระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยไปใช้ ควรมีการ

บรรจุข้อมูลบทความในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.2 ควรด าเนินการให้สามารถลิงก์เข้าใช้งานระบบสืบค้นบทความในวารสาร

สังคมศาสตร์วิจัยได้จากเว็บไซต์ของงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 

1.3 ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัยให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบ 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ในการศึกษาต่อไปอาจศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่กว้างขึ้น เช่น นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อาจารย์ หรือผู้สนใจ
ทั่วไป 

2.2 ควรมีการพัฒนาระบบให้มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยด้วย เพ่ือให้
ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจความหมายของภาษาที่ใช้ในระบบมากยิ่งข้ึน  

2.3 ส าหรับการน าระบบไปใช้ สามารถประยุกต์พัฒนาไปใช้งานในการสืบค้น
ข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ หรือ
เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
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Subsistence Factors Affecting Elderly Welfare in 2003  
(Revised Edition in 2010) in Ubon Ratchathani 

 
อมรรัตน์ พรประเสริฐ*  

จันทร์ธิดา ชาชุมพร* 
จิตรลดา มุ่งงาม* 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ าเภอวาริน
ช าราบ เขตจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 346 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ เขตจังหวัดอุบลราชธานีเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จ านวนทั้งสิ้น 2,561 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ Stepwise การวิเคราะห์ค่า t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มของบุคลากรและค่า F-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
variance) แล้วศึกษาเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD 
 
ค าส าคัญ: สวัสดิการผู้สูงอายุ การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
                                                           
* หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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บทน า 
ผู้สู งอายุ เป็นประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากความ

เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เทคโนโลยีสมัยใหม่การดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ รวมถึง
การบริโภคอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัยผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น  
ความต้องการในการได้รับการดูแลจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลรอบข้างย่อมมีมาก
ขึ้น เป็นเงาตามตัวสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะได้รับคือ การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ    
ทั้งที่จัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีท่ีมาและรูปแบบใดบ้าง 

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างถาวร จากนโยบายประชากรและการ
วางแผนครอบครัวที่ประสบความส าเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาวขึ้น             
มีการศึกษา ทักษะและความรู้ดีขึ้น ผลส าเร็จดังกล่าวมีผลท าให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตรา
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ส าคัญ คือ ก าลังแรงงานใหม่
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลงจนอาจจะน่ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันภาระการ
พ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการส่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสุขภาพมากขึ้น 
ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพและการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
ตลอดจนการออมเพ่ือคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ฯลฯ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังภาวะทุพพลภาพ โรคที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะและโรค
สมองเสื่อมในผู้สู งอายุจะมีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่ งจะมีส่วนท าให้งบประมาณด้านการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการและมีความจ าเป็นในการได้รับการดูแลจากสังคม จากรัฐหรือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เพ่ือต้องการให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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กับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งกายเป็นวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของคนใน
สังคมซึ่งแต่ละคน ต้องได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น บริการด้าน
สุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้นสวัสดิการสังคม 
หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัย การทางานและการมีราย ได้ 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  
            ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบ
สาธารณสุขได้รับการพัฒนามากขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส่งผลให้ภาครัฐก าหนดมาตรการ การเตรียมการรองรับให้กับการดูแลผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเน้นไปในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบทบาท และมีศักยภาพในสังคม 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี  
           
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการด ารงชีวิต ที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 
คือการท างานของผู้สูงอายุในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังต้องท างาน
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ด้วยเหตุผลเศรษฐกิจมากกว่าเหตุผลอ่ืน เช่น ไม่มีรายได้ ไม่มีผู้เลี้ยงดู และมีทักษะการ
ท างานต่ า โดยใช้ผลงานวิจัยของ บุษยมาส พรมบุญชู (2552) ด้านสังคม คือ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคมที่เป็นอยู่ให้ไปสู่เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ผลงานวิจัย
ของ พรชัย ใจเพ่ิม (2551) 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยด าเนินการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ผลงานวิจัยของบุษบา หงษาค า 
(2553) ด้านสาธารณสุข คือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีการรักษาการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่างทั่วถึง โดยใช้ผลงานวิจัยของวลัยรักษ์       
อังคมาตย์ (2553) ด้านนันทนาการ คือกิจกรรมนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือความ
สนุกสนาน รื่นเริงตามโอกาสและความพอใจของผู้สูงอายุ โดยใช้ผลงานวิจัยของ จ าเรียง 
งานคีรี (2550) สวัสดิการสังคม คือการดูแลทุกคนต้องอยู่ดีกินดีทุกคนจะต้องได้รับการ
ตอบสนอง ความต้องการขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ์ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดบริการต่าง ๆ 
โดยใช้ผลงานวิจัยของ บุษบา หงษาค า (2553) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค าจ ากัดความเชิงปฏิบัติการ 
 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การท างานของผู้สูงอายุในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ว่า 
ผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน 1 ใน 3 ยังต้องท างานด้วยเหตุผลเศรษฐกิจ มากกว่าเหตุผลอ่ืน เช่น ไม่
มีรายได้ ไม่มีผู้เลี้ยงดู ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูคู่สมรสหรือผู้ได้อุปการะ ซึ่งท าให้มีประเด็นควร

ปัจจัยการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
1.ด้านเศรษฐกิจ 
2.ด้านสังคม 
3.ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.ด้านสาธารณสุข 
5.ด้านนันทนาการ 

สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุ คือ การพิจารณาอัตราการรับผู้สูงอายุเข้า
ท างาน การจัดหาแหล่งงานให้เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย
และมีทักษะในการท างานต่ า (บุษยมาส พรมบุญชู, 2552) 
 ด้านสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคมที่เป็นอยู่ให้ไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมเพ่ือ
ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมมีความเสมอ
ภาคและเกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ (พรชัย ใจเพ่ิม, 2551) 
 ด้านสิ่ งแวดล้อม  หมายถึง ความส าคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย
ด าเนินการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เช่น ด าเนินการจ้างเหมา
เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยจัดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ห่างไกลจากชุมชน และด าเนิน
โครงการคืนป่าให้ชุมชนโดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางของทาง
สาธารณะ ในพ้ืนที่รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรักและหวงแหน 
ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ (บุษบา หงษาค า, 2553) 
 ด้านสาธารณสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คือ ประชาชนเพ่ิงได้รับการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ อารมณ์ 
และสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุก
ภูมิภาค หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชั้นใดก็ตามหรือได้รับสวัสดิการสังคม
ด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ 
และสถานการณ์ปัญหาของทุกคน (วลัยรักษ์ อังคมาตย์, 2553) 
 ด้านนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือความ
สนุกสนาน รื่นเริงตามโอกาสและความพอใจของสมาชิก กิจกรรมประเภทนี้มักรวมเอาการ
ร่วมรับประทานอาหารเข้าไปด้วยกัน หลังรับประทานอาหารอาจมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
และร่วมกันร้องเพลงตามอัธยาศัย กิจกรรมชนิดนี้มักนิยมกันมากในชมรมในเมืองหรือชมรม
ราชการบ านาญ บางชมรมท าทุกเดือน (จ าเรียง งานคีรี, 2550) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ที่มีอายุ 
60 ปี ขึ้นไป ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น  2,561 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 
2561)        
          กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 346 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตร Yamane 
 

 n =
N

1+N (𝑒2)
 ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน 

 

          การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

ศึกษาปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลเป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด าเนินการ ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข 
พ.ศ.2553) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ  
 ส่วนที่ 2 ด าเนินการปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม
ของผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญของการด ารงชีวิต  
ก าหนดให้ไว้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  
          ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมสวัสดิการของผู้สูงอายุ ที่มี
ลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ก าหนดให้ไว้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อ
กระทงค าถามทั้งหมด 49 ข้อ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตของค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ก าหนดไว้โดยก าหนดเนื้อหาใน
ข้อความให้ครอบคลุมเรื่องที่ท าการศึกษา โดยพิจารณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ตามข้อเท็จจริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ และน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปท าการทดลองใช้ (Try-out) กับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริงเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) หากได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
0.7 ขึ้นไป แสดงว่า แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ ที่สามารถน าไปแจกกลุ่มตัวอย่างได้
จริง ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ฉบับเท่ากับ 0.91 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
 2. การด าเนินการเก็บแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน กลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละหน่วยที่ได้ก าหนดไว้ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 346 คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะน ามา
ประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. รวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ท าการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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 3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถวิ เคราะห์
แบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุภายในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ถึงปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการด ารงชีวิต ที่มีลักษณะให้
ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นถึงการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านนันทนาการ 
ที่ก าหนดให้ไว้ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่มี
ลักษณะให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อปัจจัยการด ารงชีวิตที่
มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี   

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของลิเคิร์ท (Likert technique) หรือแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปลความหมายมีดังนี้  

 4.49 - 5.00     หมายถึง      มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
 3.50 - 3.49     หมายถึง      มีระดับความคิดเห็น มาก 
 2.50 - 3.49     หมายถึง      มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 1.50 - 2.49     หมายถึง      มีระดับความคิดเห็น น้อย 
 1.00 - 1.49     หมายถึง      มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม และอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ปัจจัยการ

ด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัด
อุบลราชธานี 
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ผลการวิจัย 
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี                   
         ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละด้านบุคคลของ ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผล
ต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี          
         ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมด จ านวน 346 
คน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พบว่า เพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.39 เพศหญิง จ านวน 184 คิดเป็นร้อยละ 52.61 และเมื่อพิจารณาตามอายุเรียงล าดับ
ร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 60 -69 ปี จ านวน 193 คิดเป็นร้อยละ 
55.78 รองลงมา คือ อายุ 70 - 79 ปี จ านวนคน 118 คิดเป็นร้อยละ 34.10 และ รองลงมา 
80 - 89 ปี จ านวนคน 35 คิดเป็นร้อยละ 10.12 พิจารณาตามลักษณะครอบครัวโดย
เรียงล าดับค่าร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า อยู่คนเดียว จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.36 รองลงมา อยู่กับคู่สมรส จ านวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.04 รองลงมา อยู่กับ
บุตร/หลาน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 รองลงมา อยู่กับญาติ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.91 พิจารณาตามจ านวนบุตรและสมาชิก โดยเรียงล าดับค่าร้ อยละจาก
มากไปน้อย ไม่มีบุตร จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 รองลงมา มีบุตร 1-2 คน จ านวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 58.09 รองลงมา มีบุตร 3-4 คน จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 
23.41 มีบุตร 5 คนขึ้นไป จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละด้านบุคคลของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ 
   สวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อมูลด้านบุคคลของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
164 
184 

 
47.39 
52.61 

รวม 346 100 

อายุ 
1. 60 – 69 ปี 
2. 70 – 79 ปี 
3. 80 – 89 ปี 

 
193 
118 
35 

 
55.78 
34.10 
10.12 

รวม 346 100 

ลักษณะครอบครัว 
1.  อยู่คนเดียว 
2.  อยู่กับคู่สมรส 
3.  อยู่กับบุตร / หลาน 
4.  อยู่กับญาต ิ

 
22 
142 
165 
17 

 
6.36 
41.04 
47.69 
4.91 

รวม 346 100 

จ านวนบุตรและสมาชิก 
1. ไม่มีบุตร 
2. มีบุตร 1 – 2 คน 
3. มีบุตร 3 – 4 8 คน 
4. มีบุตร 5 คนข้ึนไป 

 
32 
201 
81 
32 

 
9.25 
58.09 
23.41 
9.25 

รวม 346 100 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับ ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุด้าน

เศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45) ด้าน

สุขภาพชีวิตและด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x = 3. 

64) ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.63) ด้านสาธารณสุข ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (x =3.59) ด้านนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        

(x =3.36) สวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.58) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2 ระดับของปัจจัยด้านการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  

   (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี  

ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขต
จังหวัดอุบลราชธานี  

𝐱 S ระดับ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.45 .54 ปานกลาง 

2. ด้านสังคม 3.64 .51 มาก 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.63 .51 มาก 

4. ด้านสาธารณสุข 3.59 .51 ปานกลาง 

5. ด้านนันทนาการ 3.36 .60 ปานกลาง 

6. สวัสดิการ 3.58 .09 ปานกลาง 

 
        ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี          
        ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านนันทนาการและ
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สวัสดิการ ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .10 ถึง 
.51 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันจะต้องมีค่าไม่สูงเกิน .80 ไม่พบปัญหา 
Multicollinear (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ 

   สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)  
   เขตจังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

ตัวแปร 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม 

ด้า
นส

าธ
าร

ณส
ุข 

ด้า
นน

ันท
นา

กา
ร 

สว
ัสด

ิกา
ร 

ด้านเศรษฐกิจ - -0.02** 0.42** 0.13** 0.39** 0.14** 

ด้านสังคม  - 0.34** 0.12** 0.10** 0.31** 

ด้านสิ่งแวดล้อม   - 0.25** 0.47** 0.47** 

ด้านสาธารณสุข    - 0.45** 0.40** 

ด้านนันทนาการ     - 0.51** 

สวัสดิการ      - 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของ ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ 
    ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี  

ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สู งอายุ  พ.ศ . 
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) 
เขตจังหวัดอุบลราชธานี 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1. ด้านเศรษฐกิจ -.01 .04 -.01 -.33 .73 

2. ด้านสังคม .07 .05 .07 1.40 .16 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม .18 .05 .15 3.11** .00 

4. ด้านสาธารณสุข -.01 .05 -.01 -.17 .86 

5. ด้านนันทนาการ .20 .05 .24 3.66** .00 

N =346, Constant = .485, R = .673a, R2 = .454, R2adj = .493, F = 30.989,sig. = .000B 

           
         ผลการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี Enter พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนันทนาการ ที่มีระดับนัยส าคัญ .00 สามารถร่วมกันพยากรณ์กับ
สวัสดิการได้ร้อยละ 454 (R2 = .454) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 673 (R = 
.673a) เมื่อน าตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถวาดรูปพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
            0.15 
 0.24 
                    
 
ภาพที่ 2 สมการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ 

 ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
           

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านนันทนาการ 

การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขต
จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

115 

          ตอนที่ 4 ปัญหาแลอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ปัจจัยการด ารงชีวิตที่มี
ผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัด
อุบลราชธานี 
          ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ตรงกัน ผู้สูงอายุยังคงมีภาระงานที่ต้องท า ผู้สูงอายุคุ้นเคยกับสิ่งที่ปฏิบัติเดิม ๆ ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง และหมู่บ้านในเขตเมืองเข้าถึงได้ยาก ผู้สูงอายุยังคงต้องท างานหนัก ท ามาหา
กิน เลี้ยงหลาน เนื่องจากลูก ๆ ต้องไปท างาน ท าให้บทบาทในสังคมของผู้สูงอายุลดลง 
ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเข้ากับกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกกับทุก ๆ ฝ่ายในชุมชน เช่น จัดกิจกรรมในวันที่มารับบริการ การตรวจ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต หรือวันที่เข้าชมรมผู้สูงอายุในครั้งต่อไป  
          ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรน า
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปปรับใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุหรือน าไปบูรณา
การให้เข้ากับแผนงานในปัจจุบันของชุมชน เพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ของการดูแล
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และปรับเป็นการท าแผนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ใน
การดูแลตัวเอง การจัดการกับปัญหา และความเจ็บป่วยของตนเองได้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานีความคิดเห็นของผู้สูงอายุด้าน

เศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45) ด้าน
สุขภาพชีวิตและด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ ในระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก              

(x = 3. 64) ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.63) ด้านสาธารณสุข    

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.59) ด้านนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง (x =3.36) สวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.58) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนันทนาการปัจจัยการด ารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปในราย
ด้านได้ดังนี้ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
อุบลราชธานี ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ 
สอดคล้องกับ  (Hunggerford & Peyton, 1976 quoted in Sebasto, 1992) คือการ
จัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการแสดงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเขต
อุบลราชธานี เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยังยืน (sustainable development) เริ่มใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ซึ่งร่วมกันจัดท าโดยสหภาพนานาชาติเพ่ือ
การอนุ รั กษ์ ธ ร รมชาติ และทรั พยากรธร รมชาติ  ( International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources) ต่อมาได้ เผยแพร่ เอกสารจาก
การศึกษาที่มีความส าคัญมากฉบับหนึ่งชื่อว่า "อนาคตของเราร่วมกัน" (Our Common 
Future)’ หรือที่เรียกว่ารายงานบรันด์แลนด์ (Brundtland Report) ตามชื่อของประธาน
คณะกรรมาธิการ คือ นางโกร ฮาร์เล็ม บรันด์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้เป็นการพัฒนาที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 
1987)   
 ด้านนันทนาการ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วผู้สูงอายุคิด
ว่าชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ บัทเลอร์ Butter (1959: 237-241) คือ การจัด
กิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การเล่มเกมและกีฬา หากผู้สูงอายุคิดว่า
สุขภาพกายของผู้สูงอายุหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วดีขึ้น ผู้สูงอายุพึงพอใจในการบริการที่
ได้รับจากชมรม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีในความรู้สึกของบุคคลทางด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจาก
การที่ผู้สูงอายุมีแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายามท าให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ  
Mullins. (1985: 280) โดยการศึกษาเรื่องปัจจัยการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
อุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากประชากรในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 288 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความ
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ต้องการบริการสวัสดิการหรือเบี้ยยังชีพและบัตรทอง /บัตรผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนด้าน
บุคลากรของเทศบาลต าบลเนินพระ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นอย่างดี แต่เทศบาลมีข้อจ ากัดด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและยังได้รับงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้มี
การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
               1.1 จัดกิจกรรมนันทนาการหรือจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกอยาก
ร่วมตอบแบบสอบถามเพ่ือไม่เป็นการไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อ 
               1.2 จัดอาหารว่างให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัย เพ่ือ
เป็นการขอบคุณที่ท่านสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม 
          2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
              2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
หรือคนที่ดูแลผู้สูงอายุได้รู้จักการดูแลสุขภาพ อาหาร ที่อยู่อาศัย ให้ถูกต้อง และถูกหลัก
อนามัย 
              2.2 ศึกษาการอยู่ร่วมกันหรืออยู่ร่วมอาศัยของผู้สูงอายุในสังคม 
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การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

Development of knowledgement model on safety working in Food 
Science and Technology laboratory. 

 
 ศิริญา เกียรติบุญศรี* 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน

การใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน และ 2) การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ตอนที่ 2 การน ารูปแบบการให้ความรู้ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ โดยท าการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test  แบบ Dependent Group) ผลการศึกษา พบวา 
รูปแบบการให้ความรูที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา รูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีรูปแบบคือ อบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ให้กับนักศึกษาด้วยสื่อวีดิโอ จากนั้นทดสอบทักษะความรู้โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และต้องท าแบบทดสอบให้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงสามารถเรียนปฏิบัติการใน
รายวิชาทางด้านเคมีได้ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาความรู้จากสื่อวีดิโออีก
ครั้ง แล้วด าเนินการท าแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสามารถ
เรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได้ เมื่อน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 
60/30 จ านวน 27 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจาก 14.9 
คะแนน เป็น 24.1 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

                                                           
* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ดังนั้นรูปแบบการให้ความรู้ด้วย  สื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี 

 
ค าส าคัญ: ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สื่อ 

  วีดิโอให้ความรู้  
 

Abstract 
 

The objective of this research is to develope of knowledgement 
model on safety working in Food Science and Technology laboratory.  The 
research methodology is divided into 2 parts, which are:  Part 1:  Creating an 
educational model including:  1)  basic information education and 2)  creating 
an educational model.  Part 2:  Applying the developed knowledgement 
model. The collected data were analyzed by means score, standard deviation 
and t- test ( Dependent Group) .  The results showed that the developed 
knowledgement model called the knowledgement model on safety working 
in Food Science and Technology laboratory has the form of trained students 
to give knowledge about safety in using Food Science and Technology 
laboratory with instructional video.  Then, test the knowledge and skills by 
using the tests that the researcher created.  The students have to pass the 
test with a score of 80% to be able to practice in the chemical laboratory 
course. In case that students do not pass the test, the students need to study 
the knowledge from instructional video again then proceed to do the new 
tests until passing the specified criteria so they can study in the course. When 
applying the developed model to 27 students in the 60/30 class, it was found 
that the mean score was increased from 14.9 to 24.1 points which the testing 
scores after using the model was statistically higher than before using at the 
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. 05 significance level.  Therefore the training with the instructional video can 
improve the lab safety knowledge for Food Science and Technology students.   

 
Keywords: safety in laboratory, scientific practice, instructional video 
 
บทน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายวิชาปฏิบัติการ เช่น วิชาปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยาทางอาหาร วิชาปฏิบัติการหลักการวิเคราะห์อาหาร วิชาปฏิบัติการการควบคุม
และการประกันคุณภาพอาหาร วิชาเคมีอาหาร และวิชาปัญหาพิเศษ ในการท าบท
ปฏิบัติการต่าง ๆ ดังกล่าว นักศึกษาต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ สารเคมีร่วมกัน และการท าบทปฏิบัติการบางอย่างต้องใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องความปลอดภัยในการท าบทปฏิบัติการและการใช้ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง 

ทั้งนี้จากการสังเกตพฤติกรรมในการท าปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ (ผู้วิจัย) ในช่วงระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา พบว่า  นักศึกษายังขาดความรู้ 
ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง   ตามหลักความปลอดภัยในการใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หากนักศึกษาขาดความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สิน
ของราชการ 

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือ
ก่อให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วยให้ เกิดความปลอดภัยขณะใช้งาน
ห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
ขอบเขตการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างรูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มี
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
รูปแบบการให้ความรู้ ซึ่งเริ่มจากการสร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎี แล้วท าการทดสอบ
ทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น จากนั้นพัฒนาสื่อวีดิโอการให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร แล้วน าไปอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา จากนั้นท าการทดสอบทักษะของนักศึกษา
หลังการอบรมด้วยสื่อวีดิโอ น ารูปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1. การวิจัยพัฒนารูปแบบ 

    การพัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจ าลอง (Model Development) หมายถึง 
กระบวนการสร้างหรือพัฒนาแบบจ าลองตลอดจนการทดสอบรูปแบบที่ดีให้มีคุณภาพ การ
จะน าไปสู่สภาวการณ์ที่ดีในการศึกษาวิจัย  โดยการพัฒนารูปแบบนั้น อาจจะมีขั้นตอนใน
การด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ การ
สร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียด
ในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิด ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ (รุ่ งนภา จิตรโรจนรักษ์ , 2548) สอดคล้องกับ            
บุญชม ศรีสะอาด (2535: 13) ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

125 

การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ และขั้นตอนที่ 
2 น ารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
  การวิจัยและพัฒนา (The research and development) เป็นลักษณะหนึ่ง
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือ วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือ
คุณภาพชีวิต การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่น ามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือ
ตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม  การวิจัย
และพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ 1 นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน ซึ่ง
อาจเป็นประเภท วัสดุ/ อุปกรณ์/ ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการ
สอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น 2 นวัตกรรมประเภทที่เป็น
รูปแบบ/ วิธีการ/ กระบวนการ/ ระบบปฏิบัติการ เช่น รูปแบบการสอน วิธีการสอน 
รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการท างาน เป็นต้น (สุพักตร์ พิบูลย์ , 2552) โดยผลงาน
ทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณค่าของงานจะอยู่ที่ “สิ่งประดิษฐ์/ ผลงานเป็น
ชิ้นเป็นอันที่สร้างขึ้น” หรือ “วิธีการ/ รูปแบบการท างาน/ รูปแบบการจัดการ” ที่พัฒนาขึ้น 
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่ามาก คือ กรณีท่ีสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ “ดูดี 
มีคุณค่า ใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ”  
 2. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
     ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญมาก 
ห้องปฏิบัติการส าหรับการศึกษา วิจัย หรือทดสอบ จะต้องมีระบบความปลอดภัย เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และ
เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กล่าวว่า ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบต้องพิจารณาองค์ประกอบความปลอดภัย 
7 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2) ลักษณะทาง
กายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 3) การจ าแนก การเก็บรักษา และการ
ขนย้ายสารเคมี 4) การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 5) การจัดการอุปกรณ์            
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การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการเอกสาร (วันดี ลือสายวงศ์, วีระ สวนไธสง 
และอังค์วรา พูลเกษม, 2559: 12-14) 
 ข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการ
ท างาน ควรปฏิบัติ  (ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ , 2539: 1-4) เช่น ต้องระลึกเสมอว่า
ห้องปฏิบัติการทดลองเป็นสถานที่ท างาน ต้องท าการทดลองด้วยความตั้งใจ ต้องอ่านคู่มือ
ปฏิบัติการทดลองก่อนที่จะปฏิบัติการทดลองนั้น ๆ  ควรท าการทดลองในห้องปฏิบัติการตาม
เวลาที่ก าหนดเท่านั้น ไม่ควรท างานในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว.เมื่อต้องการจะดมกลิ่น
สารเคมี อย่าน าสารเคมีมาดมโดยตรง ควรใช้มือพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมูกเพียงเล็กน้อย 
การทดลองหรือการเตรียมสารเคมีประเภทกรดหรือด่างเข้มข้น ซึ่งท าให้เกิดไอกรด-ไอด่าง 
หรือแก๊สพิษข้ึน การทดลองเหล่านี้ต้องท าในตู้ดูดควันเท่านั้น  
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     สุวัฒน์ ศิวาคม (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของคู่มือ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามเพ่ือทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับคู่มือที่ท าขึ้น พบว่าหลังได้รับคู่มือนักศึกษามีความรู้
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ิมข้ึนจาก 8.65 คะแนน เป็น 9.30 คะแนน และ
นักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ิมขึ้น แสดงว่า
คู่มือที่ผลิตขึ้นนั้นมีประสิทธิผลดี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2561: ออนไลน์) มีโครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU LabPass) โดยการเรียนรู้และ
ทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบ 
E-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 ก าหนดให้ต้อง
มีผลคะแนนปรากฏว่าผ่าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าเรียนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกรายวิชาที่มีชั่วโมงเรียนใน
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ห้องปฏิบัติการ ซึ่งการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันภัยและอันตรายจาก
การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความตระหนัก ลดความเสี่ยง และช่วย
ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้  
 วัชรพล นาคทอง และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างและพัฒนา
สื่อการสอน โดยการพัฒนาสื่อที่ใช้เทคนิคของรูปภาพ อุปกรณ์ การทดลองวัดผลจริงและ
ภาพเคลื่อนไหว VDO ของการทดลอง การใช้งานที่ถูกต้อง ให้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้ท าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมไมโครเวฟ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ จากผลการวิจัยพบว่า จาก
การทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเรียนมีความ
เข้าใจในระดับดีมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 93% ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 45.8% 
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยการสร้างสื่อการสอนสามารถน าไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนได้ต่อไป   
 กาญจนา ทองรื่น (2537: บทคัดย่อ) ได้สร้างหนังสือการ์ตูนเรื่อง ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหาประสิทธิภาพของ
หนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 พบว่าหนังสือการ์ตูนมีประสิทธิภาพ 
90.10/90.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การอบรมให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ผู้อบรมมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และการใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น การ์ตูนหรือวีดีโอสามารถอธิบายให้เข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ด าเนินการ ดังนี้  
  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา และความต้องการ
ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อทั้ง 7 องคประกอบ ตามประกาศ
กระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่  4699 (พ .ศ.  2558)  เ รื่ อง  ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี (ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) ที่ได้แบ่งกรอบการบริหารจัดการด
านความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 7 องคประกอบ ไดแก่ 1) โครงสราง หนาที่ ความ
รับผิดชอบ 2) การจัดการสารเคมี 3) การจัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของหอง
ปฏิบัติการ 5) การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 6) การใหความรู และการ
สร้างจิตส านึก และ 7) การจัดการเอกสาร 

2. การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การสร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎี  ด าเนินการ ดังนี้ 

   1) การสร้างเครื่องมือแบบทดสอบภาคทฤษฎี จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน 
มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากนักศึกษาตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน หากนักศึกษาตอบไม่
ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน 

   2) การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ โดยการค านวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่า
อ านาจจ าแนกความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ โดยให้นักศึกษาหมู่
เรียน 58/20 (ชั้นปีที่ 4) จ านวน 20 คน เป็นผู้ท าแบบทดสอบ  

    2.1) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ สามารถด าเนินการโดยการ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ของเพียร์สัน (Pearson) 
ดังสมการที่ (1) 
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   rXY = 
  

  

]2Y)(2Y][N2X)(2X[N

YXXYN

  

(1) 

  เมื่อ rXY =  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
   N      = จ านวนผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบ 

   X   =  ผลรวมคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงเชิง
สภาพ 

   Y =  ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนที่เป็นเกณฑ์ 
  หากแบบทดสอบมีค่า rxy เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงสูง แต่ถ้าค่า rxy มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงต่ า 
  2.2)  การหาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคู เดอร์  -  ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson: KR) โดยใช้วิธี KR–20 ด้วยสมการที่ (2) และ (3) โดยความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบท่ีใช้ได้ควรมีความเชื่อมั่น 0.60 ขึ้นไป 

   












 


 2
tS
pq1

1n
n

tr
    

(2) 

   2N

2X)(2XN2
tS  


   
(3) 

 เมื่อ rt คือ  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  n คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ   
  p คือ  สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียน
ทั้งหมด 
  q   คือ  สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียน
ทั้งหมด 

  
2
tS
 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 

  N   คือ  จ านวนผู้เรียน 
 2.3) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก การค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดย
วิธีการตรวจให้คะแนน เป็นวิธีการที่น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่าง เมื่อทดสอบแล้วเรียงคะแนนที่ได้จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย 
นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงถือว่าเป็นกลุ่มเก่ง และนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ าถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน 
เมื่อจัดเรียงล าดับคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นท าการคัดเลือก
นักศึกษาที่ได้คะแนนสูง จ านวน 1/3 ของนักศึกษาทั้งหมดและนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ า 
จ านวน 1/3 ของนักศึกษาทั้งหมด แทนค่าในสมการที่ (4) 

    
lN  หรือ uN

lRuR
D




    
(4) 

  เมื่อ  D   คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
    Ru คือ จ านวนผู้เรียนที่ตอบในกลุ่มเก่ง 
    Rl คือ จ านวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
    N   คือ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
    Nu คือ จ านวนผู้เรียนในกลุ่มเก่ง 
    Nl คือ จ านวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อน 
  ค่าอ านาจจ าแนกที่ค านวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยที่ 
  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีอ านาจ
จ าแนกดีมาก 
  ถ้าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.39 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกดี 
  ถ้าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.29 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นควรปรับปรุงใหม่  
  และถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.20  ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีค่าอ านาจจ าแนกไม่ดี 
     จะต้องตัดข้อสอบข้อนั้นทิ้งไป   
 2.4) การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (Easiness, P) ดังสมการที่ (5) 

   
N

R
P        (5) 

  เมื่อ  P แทน ค่าความยากง่าย 
   R แทน จ านวนนักศึกษาที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 
   N แทน จ านวนนักศึกษาที่ตอบข้อสอบข้อนั้นทั้งหมด 
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  ข้อที่ได้จากการค านวณจากสูตรจะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
   0.80 ≤P ≤ 1.00 เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้งหรือน าไป
ปรับปรุง 
   0.60 ≤P < 0.80 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย 
   0.40 ≤P < 0.60 เป็นข้อสอบที่ความยากง่ายพอเหมาะ 
   0.20 ≤P < 0.40 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก 
   P < 0.20 เป็นข้อสอบที่มีความยากมาก ควรตัดทิ้งหรือน าไป
ปรับปรุง 
  เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 (วราภรณ์    
ศรีมูล, 2553: 11) 
     2.5) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น 
“+1” แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่า
เป็น “-1” และในกรณีที่ผู้ เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่า เป็น “0” แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ดังสมการที่ (6) 

   IOC =     
N

R
    (6) 

  เมื่อ IOC    คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

  R     คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N       คือ จ าวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ทั้งนี้ค่า IOC  ที่ยอมรับไว้ว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม จะต้องตัดข้อสอบนั้นออกไปหรือท าการปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นใหม่ (ปราณี   
หล าเบ็ญสะ, 2559) 
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ขั้นที่ 2 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้น ทดสอบทักษะของนักศึกษา เรื่อง ความรู้ด้ านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ กับนักศึกษาหมู่เรียน 59/21 (ชั้นปีที่ 3) จ านวน 25 คน ท าการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามประกาศ
กระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่  4699 (พ .ศ .  2558)  เ รื่ อง  ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี (ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) แล้วจัดท าสื่อวีดิโอการให้ความรู้ 

ขั้นที่ 4 การอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอที่สร้างขึ้น ด าเนินการวิจัยโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิ โอการให้ความรู้ ด้ านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษากลุ่มเดียวกันก่อนที่จะ
เริ่มเรียนในรายวิชาปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ขั้นที่ 5 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบหลัง
การอบรมด้วยสื่อวีดิโอ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังการอบรม แล้วเปรียบเทียบผลการ
อบรมของนักศึกษาก่อนและหลัง โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 2 การน ารูปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ด าเนินการ ดังนี้ 
น ารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปทดลองใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 (ชั้นปีที่ 3) 
จ านวน 27 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคุณภาพของรูปแบบการให้ความรู้ ด้วยการ
เปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบ โดยการทดสอบค่าที   
(t-test แบบ Dependent group)  

โดยนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 (ชั้นปีที่ 3) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการด้าน
เคมี ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และต้องท าแบบทดสอบให้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จึง
สามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได้ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษา
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ความรู้จากสื่อวีดิโออีกครั้ง แล้วด าเนินการขอท าแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด จึงจะสามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษาด้วยสื่อวีดิโอ จากนั้น
ทดสอบทักษะความรู้โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และต้องท าแบบทดสอบให้
คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จึงสามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาทางด้านเคมีได้ กรณี
นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาความรู้จากสื่อวีดิโออีกครั้ง แล้วด าเนินการขอท า
แบบทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะสามารถเรียนปฏิบัติการใน
รายวิชาดังกล่าวได้   

2. สื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 1) การเก็บรักษา
และการเคลื่อนย้ายสารเคมี 2) การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการ
อุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 4) ข้อปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

3. เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎี จ านวน 30 ข้อ เมื่อน า
แบบทดสอบมาประเมินคุณภาพโดยการค านวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอ านาจ
จ าแนก ความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (rxy) ที่ค านวณได้คือ 0.90 แสดงว่า แบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงสูง  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า 0.89 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้ มีความ
เชื่อมั่นสูง ส่วนค่าอ านาจจ าแนก (D) ที่ค านวณได้ของแบบทดสอบแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 
0.40 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ (P) พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ก าหนด และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบพบว่า 
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แบบทดสอบฉบับนี้ มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.7-1 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (IOC มีค่า 0.5 ขึ้นไป) 
แสดงว่า แบบทดสอบฉบับนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. สรุปได้ว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง ในขณะ
ที่ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อ จึงสามารถน าแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ 

5. รูปแบบการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี 

6. จากงานวิจัยดังกล่าว สามารถสร้างสื่อวีดิโอให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และมีศักยภาพในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ประกอบด้วย  
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน

ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อทั้ง 7 องคประกอบ ตามประกาศ
กระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่  4699 (พ .ศ.  2558)  เ รื่ อง  ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี (ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) ที่ได้แบ่งกรอบการบริหารจัดการด
านความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 7 องคประกอบ ไดแก่ 1) โครงสราง หนาที่ ความ
รับผิดชอบ 2) การจัดการสารเคมี 3) การจัดการของเสีย 4)  ลักษณะทางกายภาพของ 
หองปฏิบัติการ 5) การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 6) การใหความรู และ
การสรางจิตส านึก และ 7) การจัดการเอกสาร จากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เป็น
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 จ านวน 22 คน และ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 8 คน สามารถสรุปได้ว่าความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษามีปัญหาและควรได้รับการพัฒนาเป็น
ล าดับแรก ๆ มีดังนี้ 1) การจัดการสารเคมี 2) การจัดการของเสีย 3) การเตรียมความพร้อม
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และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 4) การใหความรู และการสรางจิตส านึก จากการส ารวจ
ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการในเรื่อง 
1) การจ าแนกการเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมี 2) การจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 
4) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

2. การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ซึ่งมีท้ังหมด 5 ขั้น ดังนี้  
    ขั้นที่ 1 การสร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎี  

     ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎีจ านวน 30 ข้อ เกี่ยวกับความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 1) การเก็บรักษา
และการเคลื่อนย้ายสารเคมี 2) การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการ
อุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 4) ข้อปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  โดยแบบทดสอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ จากนั้นประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยการ
ค านวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ความยากง่าย และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ ผลการประเมินพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(rxy) ที่ค านวณได้คือ 0.95 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงสูง  จากการวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบนี้ พบว่ามีค่า 0.85 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่นสูง 
เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงมาก 
สอดคล้องกับจินตนา ศรีสุขสวัสดิ์ (2549: 8) ที่พบว่าแบบทดสอบควรมีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0  ส่วนค่าอ านาจจ าแนก (D) พบว่าค่าอ านาจจ าแนกที่ค านวณได้ของ
แบบทดสอบแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.40 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีอ านาจจ าแนกอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก และจากการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) พบว่ามี
แบบทดสอบจ านวน 9 ข้อ อยู่นอกเกณฑ์ท่ียอมรับ โดยเกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่ายมีค่านอกเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องปรับปรุง
ข้อสอบข้อนั้นหรือตัดทิ้งไป (วราภรณ์ ศรีมูล , 2553: 11) ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อสอบแล้ว
วิเคราะห์ค่าความยากง่ายอีกครั้ง พบว่าค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจินตนา ศรีสุขสวัสดิ์ (2549: 8) และวรพงษ์ กาแก้ว (2548: บทคัดย่อ) และ
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จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบฉบับนี้ มีค่า 
IOC อยู่ในช่วง 0.7-1 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (IOC มีค่า 0.5 ขึ้นไป) แสดงว่า แบบทดสอบฉบับ
นี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    จากการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่า แบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นสูง ในขณะที่ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จึงสามารถน าแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ทดสอบกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได ้
    ขั้นที่ 2 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น 
    จากการทดสอบทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักศึกษาหมู่เรียน 59/21 (ชั้นปีที่ 3) จ านวน 25 คน 
ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเพศหญิง จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 ผลการทดสอบ พบว่า นักศึกษาท าแบบทดสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 
14.88 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.52 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.6 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 แสดงว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
    ขั้นที่ 3 การพัฒนาสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยได้เรียบเรียงเนื้อหาความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
จัดท าสื่อวีดิโอการให้ความรู้ โดยมีทั้งหมด 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การจ าแนก การเก็บรักษา 
และการขนย้ายสารเคมี ตอนที่ 2 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 3 การ
จัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และตอนที่ 4 การให้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ขั้นที่ 4 การอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอที่สร้างขึ้น  
             การอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ด าเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาหมู่เรียน 
59/21 

ขั้นที่ 5 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบหลังการอบรม
ด้วยสื่อวีดิโอ  

หลังการอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยได้ทดสอบทักษะความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยแบบทดสอบชุดเดิมกับนักศึกษากลุ่ม
เดิม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนการอบรมเท่ากับ 14.88 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.52 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.6 ของคะแนนทั้งหมด จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน แต่ภายหลังการอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษา เ พ่ิมสู งขึ้ น  โดยมีคะแนนเฉลี่ ยหลั งการอบรมเท่ ากับ  24. 52 คะแนน  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.16 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.7 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล นาคทอง และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษา
พฤติกรรมของนักศึกษาเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาสื่อการสอน โดยการพัฒนาสื่อที่ใช้ เทคนิคของรูปภาพ อุปกรณ์ การ
ทดลองวัดผลจริงและภาพเคลื่อนไหว VDO ของการทดลองการใช้งานที่ถูกต้องให้สามารถ
อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการทดสอบนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 93% ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 45.8% โดยการสร้างสื่อการสอนสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนในวิชาอ่ืนได้ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทองรื่น (2537: บทคัดย่อ) 
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ที่ได้สร้างหนังสือการ์ตูนเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 พบว่าหนังสือการ์ตูนมีประสิทธิภาพ 90.10/90.50 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ จันทร์ต้น และคณะ (2556: 1-
5) ที่ใช้วิธีการประเมินความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังการศึกษาคู่มือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักวิจัย พบว่าคะแนนความรู้ของผู้เข้าร่วมการประเมินหลังการได้รับการศึกษาจากคู่มือ
ความปลอดภัยฯ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 
 แสดงว่าหลังการอบรมด้วยสื่อวีดิโอนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มข้ึน 

ตอนที่ 2 การน ารูปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
น ารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไปทดลองใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน เพ่ือหาคุณภาพของรูปแบบการ
ให้ความรู้ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนใช้และหลังใช้ โดยการทดสอบค่าที ( t- test 
แบบ Dependent Group) พบว่า ก่อนใช้รูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 14.9 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 และหลังใช้รูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 24.10 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.98 ซึ่งคะแนนหลังการใช้รูปแบบการให้ความรู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ
การให้ความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และศึกษากลุ่มดังกล่าว สามารถท า
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทุกคน ดังนั้นนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 จ านวน 27 คน 
สามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารได้ ซึ่งการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และมีศักยภาพในเรื่องที่ได้รับการอบรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ กุลประภัสสรี โกละกะ (2553 อ้างถึงใน พรสวรรค์ ภู่ประกร, 2544: 70) ที่พบว่า     
สื่อประชาสัมพันธ์สามารถก่อให้เกิดความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

แสดงว่าหลังใช้รูปแบบการให้ความรู้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมข้ึน ดังนั้น 
จึงเชื่อว่ารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย   ราช
ภัฏนครปฐมได้ดี    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน ารูปแบบที่พัฒนาไปใช้กับสาขาวิชาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ในการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
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รายละเอียดการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ 
 
 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และองค์ความรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้เขียนจัดเตรียมบทความฉบับเต็มตามรูปแบบและข้อก าหนดในการส่ง ดังนี้  
 
บทความท่ีรับตีพิมพ์ 
 1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยจากงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์  
 2. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยผ่านการพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน 
 3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
การส่งบทความ 
 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ทาง e-mail ที่ hufproject@hotmail.com  
 2. เมื่อได้รับบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ 
 3. บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่าน
การประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน 
 4. หากมีการแก้ไขบทความ บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ 
เพ่ือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบและข้อก าหนดของ
วารสารอย่างเคร่งครัด 
 

mailto:hufproject@hotmail.com


 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
 

 

144 

การเตรียมต้นฉบับ 
 1. จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ขนาดกระดาษ A4  
 2. ระยะห่างของกระดาษจากขอบบนและซ้าย เท่ากับ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและ
ขวา เท่ากับ 1 นิ้ว 
 3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ คือ TH Sarabun New  
  3.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา 
  3.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบขวา และใส่เครื่องหมาย * 
มุมขวาเหนือนามสกุล และบอกรายละเอียดของผู้เขียนบทความไว้ด้านล่างของกระดาษใน
หน้าแรก โดยขีดเส้นใต้จากขอบซ้าย ยาว 5 เซนติเมตร ส่วนข้อความใส่เครื่องหมาย * 
เหนือข้อความด้านซ้าย ขนาด 10 พอยท์ ดังตัวอย่าง 
   นุชรี บุญศรีงาม* 
   ผศ. ดร. กัณฑ์ธิมา นิลทองค า** 
 
   * นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  
 หรือ  ผศ. นุชรี บุญศรีงาม* 
   อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์* 
     
  * อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
  3.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยค าว่า บทคัดย่อ และ Abstract 
ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา ส่วนข้อความในบทคัดย่อ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบ
ซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา 
  3.4 ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยค าว่า ค าส าคัญ และ Keyword 
ขึ้นบรรทัดใหม่ และข้อความของค าส าคัญ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวเอน  
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  3.5 เนื้อหาของผลงาน ประกอบด้วย 
   3.5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทน า บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
และเอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-
ขวา ตัวธรรมดา 
   3.5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-ขวา 
ตัวธรรมดา 
 
การอ้างอิง 
 1. การอ้างอิงในเนื้อหา มีโครงสร้าง 2 วิธี คือ ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ และชื่อผู้
แต่งวางไว้นอกวงเล็บ   
  1.1 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่ 1 ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ ใช้ในกรณีที่มี
ข้อความที่อ้างถึงก่อนบอกแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ข้อความในวงเล็บต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่
พิมพ์ เลขหน้าที่อ้าง 
ตัวอย่างเช่น  (ประไพ  อุดมทัศนีย์, 2530: 20) 
   (Taylor, 1968: 181-182) 
  1.2 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่ 2 ชื่อผู้แต่งวางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีระบุ
แหล่งที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างถึง ส าหรับรายการในวงเล็บต้องระบุปีที่พิมพ์และหมายเลข
หน้าที่อ้าง 
ตัวอย่างเช่น ประไพ  อุดมทัศนีย์  (2530: 20)  
   Taylor (1968: 181-182)  
 หากเอกสารที่น ามาอ้างที่มีผู้แต่งหลายคน กรณี 2 คน ให้ใส่ผู้แต่งทั้ง 2 คน  มีค า
ว่า “และ” คั่นระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 เช่น 
   (ชุติมา สัจจานันท์ และนันทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25)  
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  ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น  ใช้เครื่องหมาย & คั่นระหว่าง
นามสกุลผู้แต่ง  เช่น 
   (Marks & Neilwson, 1991: 26-29)  
  กรณีมีผู้แต่ง 3  คน ให้ใส่ผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( ,) คั่น ผู้แต่ง
ทุกคน ยกเว้นสองคนสุดท้าย  ใช้ค าว่า “และ” ในภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ใน
ภาษาอังกฤษ  เช่น 
   (เจือ  สตะเวทิน, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 2519: 
98-100) 
   (Hockmuth, Franklin & Clawson, 1992: 24)    
  กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใส่เฉพาะชื่อคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” ถ้า
เป็นชาวต่างชาติใส่เฉพาะนามสกุลคนแรก และตามด้วยค าว่า “et al.”  เช่น 
   (กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42) 
   (Sarton, et al., 1982: 67)  
 หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นการสรุปความทั้งเล่ม ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น 
   (นุชรี บุญศรีงาม, 2561) 
   (Kotler, 1997) 
 หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต ให้ใส่ค าว่า ออนไลน์ หรือ online 
แทนเลขหน้า เช่น 
   (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์) 
   (International Organization for Standardization, 2006: online) 
 กรณีท่ีเอกสารที่น ามาอ้างนั้นไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เช่น 
   (สตรีไทยในปี 2000, 2530: 35)  
   (Webster’s new world dictionary of American English, 1994).   
   (แก้วเจ้าจอม, 2545: ออนไลน์) 
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 2. การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) ให้ใช้รูปแบบการเขียนแบบ APA 
(American Psychological Association) ดังต่อไปนี้ 
  2.1 หนังสือทั่วไป 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
กุหลาบ  รัตนสัจธรรม. (2532). การสาธารณสุขมูลฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). ชลบุรี:   

ภาควิชาพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน.  

เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์.  (2548). วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).   
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

สตรีไทยในปี 2000.  (2530). กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.  

Borkowski, M. V. (1975). Library technical assistant’s  handbook.   
Philadelphia: Durance. 

Burris, M. & Conic, C. (1975). Theatres  and auditoriums (2nd ed.).   
New York: Robert E. Krieger.   

 
 2. หนังสือรวมเรื่อง 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ(ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ/ 

(พิมพ์ครั้งที่).//(หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
สุปราณี  แจ้งบ ารุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน  สุปราณี   

แจ้งบ ารุง และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับ
ประจ าวันส าหรับคนไทย พ.ศ. 2546  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  (หน้า 21-26).  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ). 

Cleverdon, R. W.  (1978). User evaluation of information retrieval systems.   
In Donald W. King, Ed. Key papers in the design and evaluation of  
information systems.  (pp. 154-165). New York: Knowledge Industry. 
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 3. หนังสือแปล  
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//โดย/ชื่อผู้แปล.// 

(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
ไพค์, ดักลาส.  (2528). เวียดกง. แปลจาก Vietnamese. โดย  ฉลวย พิชัยศรทัต.  

(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สุเทพ  จันทรสมศักดิ์, ผู้แปล. (2529). อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์. แปลจาก The method  

of mathematical intuition. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ. 
Naumov, N. P. (1989). The ecology of animal. Translated by Frederick K.  

Plous. Champaign: University of Illinois Press. 
 
 4. วิทยานิพนธ์ 
ผู้วิจัย.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู. (2543). พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

Angelova, A. N.  (2004). Data pruning.  Master's thesis.  California Institute of  
Technology, Pasadena, CA. 

Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and  
Evolution of snake eyes. Doctoral dissertation. Ohio State 
University, Columbus, OH. 
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 5. รายงานการวิจัย 
ผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัย เรื่อง…//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. 
เบญจรัตน์  สีทองสุก, และคณะ. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

Suntornpithug, N. (1979). Research report: A study of the evolution   
of teacher training in Thailand: Toward a model for 
development.  Bangkok: Department of Teacher Education. 

 
 6. วารสาร 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีท่ี/(ฉบับที่),/เลขหน้าบทความ. 
ประหยัด  หงษ์ทองค า. (2544, เมษายน). อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540.  รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
Rochester, M. & Vakkari, P. (1998, December). International LIS research: A  
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