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อารยธรรมทวารวดีในประวัติศาสตร์เมืองโบราณคูบัว
Tawaravadee Civilisation In The History of The Ancient Kubua Town.
ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง*

บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษาการเกิดขึ้นและการพัฒนาการของเมืองโบราณ
คูบัว จังหวัดราชบุรี ที่มีอิทธิพลต่อการอุบัติขึ้นของอารยธรรมทวารวดีในขณะนั้น ผลจาก
การศึกษาพบว่าเมืองโบราณคูบัว เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมทวารวดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาทางตอนล่าง ความรุ่งเรืองของเมืองโบราณคูบัวเกิดขึ้นเนื่องจาก เมืองโบราณ
ดังกล่าวนี้ได้เป็นเมืองท่าสาคัญระหว่างชาติ ซึ่งทาให้ในเวลาต่อมาเมืองโบราณคูบัวได้ ซึม
ซับอิทธิพลจากอินเดียดังเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงปรากฏร่องรอย
ของอารยธรรมอินเดียเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ดี เมื่ออารยธรรมของขอมได้ขยายอานาจ
มายังฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา อิทธิพลของวัฒนธรรมขอมก็ค่อย ๆ ดูดกลืนอารย
ธรรมทวารวดี และทาให้ในท้ายที่สุดอารยธรรมทวารวดีในเมืองโบราณคูบัวก็กลายเป็นส่วน
หนึ่งของอาณานิคมอารยธรรมขอมไปในที่สุด
คาสาคัญ: 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
บทนา
เมืองโบราณคูบัวในราชบุรีเป็นพื้นที่ในเขตราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาทางตอนล่าง
ทั้งนี้มีหลักฐาน ลายลักษณ์อักษรที่กล่าวไว้ในบันทึกของอินเดียและจีนที่กล่าวถึงดินแดน
สุวรรณภูมิ เมืองโบราณคูบัวเป็นรัฐหนึ่งในอารยธรรมทวารวดีที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เมือง
โบราณคูบัวมีความเจริญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการค้ากับนานาชาติโดยเฉพาะอินเดีย
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เมืองคูบัวได้รับอิทธิพล วิถีความเชื่อทางศาสนาของอินเดียเป็นอย่างมาก
ดังเห็นได้จากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏทั้งจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ นอกจากนี้ที่
สาคัญลักษณะทางภูมิศาสตร์คูบัวยัง ทาให้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานรวมทั้งเป็นชุมชนท่าเรือ
การค้ า ขนาดใหญ่ ข องลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาทางตอนล่ า ง อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลั ง จาก
อารยธรรมทวารวดีเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอิทธิพลของขอม จึงทาให้ใน
ท้ายที่สุดเมืองโบราณคูบัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมขอมในท้ายที่สุด
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมทวารวดี
ราชบุ รีเป็น ส่ว นหนึ่ งของพื้น ที่ในบริเวณที่ราบลุ่ มภาคกลางหรือที่ราบลุ่มแม่น้า
เจ้ า พระยา ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ม าตั้ ง แต่ ค รั้ น สมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์จวบจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ พื้นที่บริเวณเหล่านี้นับได้ว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของ
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ชุมชนเมืองโบราณและเมืองท่าต่าง ๆ ที่สาคัญในอดีตก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
ภูมิศาสตร์อีกหลายร้อยปีต่อมา ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีมีพัฒนาการมาสู่สมัยประวัติศาสตร์เป็น
ผลสื บ เนื่ อ งมาจากพั ฒ นาการในการเดิ น เรื อ นั บ จากอดี ต โดยเฉพาะการค้ า ขายกั บ
ชาวต่างชาติทั้งจากอินเดีย เอเชียกลางและจีน กล่าวคือในราวพุทธศตวรรษที่ 8 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ในขณะนั้นพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง
และมีการขยายออกไปอย่างแพร่หลายทั่วอนุทวีปอินเดีย และยังได้กระจายไปในหลาย
พื้นที่
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งคณะสมณะทูตออกไปเผยแพร่ศาสนาพุทธยังหลาย
ภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด้ ว ยซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาณาจั ก รสุ ว รรณภู มิ
ดังปรากฏในหนั งสือมหาวงศ์พงศาวดารตรัง ความว่า “พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่ ง
พระสมณทูตสององค์ คือ พระโสณะและพระอุต ตระเข้ามาเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนา ใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ” แต่อย่างไรก็ดี มีข้อถกเถีย งกันถึงที่ตั้งของสุวรรณภูมิ โดยนักวิชาการ
ส่ ว นหนึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า อาณาจั ก รสุ ว รรณภู มิ น่ า จะตั้ ง อยู่ ใ นลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ซึ่ ง มี
เมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลาง ขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มสันนิษฐานว่าเมืองสะเทิม (สะเทิมหรือ
สุธรรมวดีเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวมอญในอดีตที่สร้างขึ้นราว สร้างขึ้นเมื่อ 302 ปีก่อน
คริสต์ศักราช อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้) เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุวรรณภูมิ แต่อย่างไรก็ดี จากการสารวจทางโบราณคดีทา
ให้การสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของสุวรรณภูมิที่ตั้งที่เมืองสะเทิมนั้นไม่มีน้าหนักเพียงพอ
ซึ่งต่างจากเมืองราชบุ รีที่ปรากฏซากเจดีย์ทรงบาตรคว่าคล้ายคลึ งกับสถูปที่เมืองสาญจี
ของอิ น เดี ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในช่ ว งรั ช สมั ย พระเจ้ า อโศกมหาราช กอปรกั บ มี ก ารค้ น พบ
ศิลาธรรมจักรกับกวางหมอบ และคาถาที่จารึกพระธรรมในแผ่นอิฐ ซากโบราณคดีเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการสร้างสัญลักษณ์มงคลอันเนื่องด้วยพุทธศาสนาเป็นไปตามคติ นิยมใน
สมั ย ของพระเจ้ า อโศกมหาราช ดั ง นั้ น จากหลั ก ฐานดั ง กล่ า วสามารถอนุ ม านได้ ว่ า
อาณาจั กรสุ ว รรณภูมิน่ าจะอยู่ ในลุ่ มแม่น้าเจ้าพระยามากกว่าที่จะตั้งอยู่ในเมืองสะเทิม
(สมัย สุทธิธรรม, 2542: 11-12)
ในช่ ว งราวประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 7 เป็ น ต้ น มา ดิ น แดนในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แก่ บ รรดาต่ า งชาติ ม ากขึ้ น และยั ง ได้ รั บ การขนานนามว่ า
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“สุวรรณภูมิ” หรือ “สุวรรณทวีป” อันหมายถึงดินแดนทองคา ทั้งนี้อาณาจักรสุวรรณภูมิ
เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่โดยปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่าในราวประมาณ พ.ศ. 600–1490
หรื อ เกื อบเป็ น เวลาหนึ่ งพั น ปี อาณาจั ก รดัง กล่ า วนี้ มี พื้ น ที่ ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาตลอดลงไปจนถึงแหลมมลายูอีกหลายอาณาจักรด้วยกัน อาทิ อาณาจักรพัน -พัน
และอาณาจักรลังกาสุกะ โดยเฉพาะอาณาจักรพัน -พัน มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับ
ทะเล ซึ่งศูนย์กลางของอาณาจักรพัน-พัน มีเมืองท่าสาหรับใช้ในการแวะพักเรือเดินทะเลได้
ประชาชนในอาณาจั กรนี้ นับ ถือพุทธศาสนา แต่ก็มีพวกพราหมณ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่มาก
เช่นกัน ในขณะเดียวกันอาณาจักรลังกาสุกะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่
นัก
ประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่คอคอดกระแถวเมืองหลังสวนของจังหวัดชุมพร
อาณาจักรสุวรรณภูมิอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาก ทาให้ชาวต่างชาติ
หลั่งไหลเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายยังดินแดนแห่งนี้ โดยเฉพาะชาวอินเดียที่ต้องการสินค้า
จานวนมาก เช่น ทองคา เครื่องเทศ และของป่าในดินแดนภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอย่างมาก ทาให้ชาวอินเดียจานวนมากเดินทางเข้ามายังดินแดนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้ามาทาการค้าและตั้งถิ่นฐาน ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองใน
อาณาจักรสุวรรณภูมิมีขันติธรรมในด้านศาสนาพอควร จึงทาให้คนต่างแดนสามารถเดิน
ทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของตนอย่างต่อเนื่อง ดังหลักฐานโบราณวัตถุที่ค้นพบ อาทิที่ ตาบล
พงตึก จังหวัดกาญจนบุรี มีการค้นพบพระพุทธรูปศิลปะแบบอมราวดีของอินเดียที่มีอายุอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 7-9 กับ ตะเกียงโรมัน ซึ่งเป็นของชาวอินเดียที่นาติดตัวเข้ามาใน
ขณะนั้นนั้นซึ่งทาให้เชื่อว่าชาวอินเดียจานวนหนึ่งก็เคยเดินทางไปยังอาณาจักรโรมันในฝั่ง
ตะวันตกแล้วเช่นกัน
ขณะเดียวกันชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาหลายแห่งมีชื่อตรงกับชื่อ
เมืองในอินเดียหลายเมือง อาทิ เมืองเพชรบูร ณ์ กาญจนบุรี อโยธยา หรือแม้กระทั่งเมือง
ราชบุรี ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าชาวอินเดียนาชื่อเมืองในอาณาจักรของตนมาให้แก่เจ้าผู้ครอง
นครตั้งขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา การยินยอมและการยอมรับของเจ้าผู้ปกครองใน
การน าชื่อเมืองซึ่งเป็ น ภาษาต่างชาติมาเรี ย กขานชื่อเมืองในดินแดนของตนจึงเป็นการ
แสดงออกถึงความใจกว้างและการหยิบยืมวัฒนธรรมของกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคนั้นได้เป็น
อย่ างดี ทั้งนี้จ ากการที่ชาวอิน เดีย เข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนกับกลุ่ มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้น
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
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ทาให้ชาวพื้นเมืองได้รับวัฒนธรรมทางด้านศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ตลอดจนศิลปกรรมอันเป็นอารยธรรมของชาวอินเดียในแบบสังคมสมัยประวัติศาสตร์เข้ามา
ผสมผสานกับ วัฒ นธรรมดั้งเดิมของพวกตน ขณะเดียวกันในด้านวัฒ นธรรมทางศาสนา
อาณาจักรสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลของสองศาสนาหลักที่สาคัญ อันได้แก่ ศาสนาพราหมณ์
และศาสนาพุ ทธ ทั้งนี้ ช าวอิน เดีย ผู้ ที่เลื่ อมใสนับถือศาสนาใดก็จะนาหลั กศาสนานั้นไป
ประกาศเผยแผ่ และสั่ งสอนแก่ช าวพื้น เมืองดั้งเดิมของดินแดนที่ตนเข้าไปตั้งถิ่นฐานให้
ปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นการรับใช้ศาสนาและเป็นอานิสงส์ที่สาคัญอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดี ก่อน
หน้าที่ศาสนาทั้งสองจะเข้ามามีอิทธิพลในสุวรรณภูมินั้น เดิมนั้นผู้ปกครองในดินแดนแถบนี้
ก็มีศาสนาเป็นของตนเองและมีแบบปฏิบัติมาก่อนเช่นกัน ศาสนาที่นับถือนั้นมีทั้งศาสนา
ท้องถิ่นที่นับถือบรรพบุรุษ ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิตามธรรมชาติ เป็นต้น
เช่นเดียวกับชาวจีนอีกชาติหนึ่งที่มี อารยธรรมสูง ซึ่งหากย้อนกลับไปในขณะนั้น
ผู้ปกครองชาวจีนให้การสนับสนุนแก่กลุ่มชนชาวจีนมีการติดต่อค้ าขายกับชาวต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น เป็นผลให้คาบสมุทรอินโดจีนและคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็นทางผ่านและจุด
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศตะวันตก อาทิ ชาวอินเดีย ลังกา อาหรับ เปอร์เซีย กรีก
และโรมัน รวมทั้งในบริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ และทะเลเมติเตอร์เรเนียนมีการ
ติดต่อค้าขายกับชาวตะวันออกอย่าง ชาวจีน ชาวเมืองที่อยู่ตามแว่นแคว้นในเขตทะเลจีนใต้
และคาบคาบสมุทรมลายู ดังที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนที่เขียนขึ้นเมื่อราวประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 6 ที่กล่าวว่า จีนได้ส่งคณะทูตอาศัยเรือชาวต่างชาติไปยังมหาสมุทรอินเดียโดย
ผ่านทางคาบสมุทรแถบทะเลจีนใต้
นอกจากชาวอินเดียที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการสร้างการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ในราวพุทธศตวรรษที่ 6-8 ผลของความมั่งคั่งทาง
การค้ายังส่งผลให้ชาวพื้นเมืองในบริเวณตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีนรวมตัวกันก่อตั้ง
เป็นนครรัฐฟูนัน ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างชาวอินเดียกับ
ชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังดินแดนแถบนี้ ศูนย์กลางสาคัญของเมืองคือ “ออกแก้ว” ซึ่งเป็น
เมื อ งท่ า ส าคั ญ ของอาณาจั ก รดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น เมื อ งดั ง กล่ า วนี้ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ ดิ น ดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ในเอกสารจีนนอกจากมีการ
ระบุถึงนครรัฐฟูนันแล้ว ยังมีการกล่าวถึงศูนย์กลางทางการค้าแห่งใหม่ที่เกิดร่วมกับนครรัฐ
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ฟูนันในดินแดนลุ่มแม่น้าท่าจีนทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ ดังกล่าวเป็น
บริ เ วณชุ ม ชนโบราณเมื อ งอู่ ท องของจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งประมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 8-9 ซึ่งเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่แสดงถึงอิทธิพลทางอารยธรรม
อินเดียที่ขยายเข้ามาในชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมแถบนี้ซึ่งคล้ายคลึงกับเมืองออกแก้วเมืองท่าที่
สาคัญในอดีตของฟูนันเช่นกัน
การก่อตัวอันเกี่ยวเนื่องของทวารวดีในเมืองโบราณคูบัว
การรวมตัวเพื่อก่อตั้งเป็นแคว้นหรือนครรัฐในระยะแรกเริ่มสมัยยุคประวัติศาสตร์
ทั้งนครรัฐฟูนัน หรือชุมชนเมืองอู่ทองซึ่งอาจก่อตัวเป็นนครรัฐ ล้ วนผลักดันให้ชุมชนใน
สมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มั่นคงในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนมักนิยมตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ในราชบุรีมีชุมชนการตั้งทาเลที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่และเริ่มมี
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงชุมชนจากเดิมที่เป็นเพียงสังคมหมู่บ้านและมีประชากรอาศัยอยู่
อย่างประปลาย ต่อมาจึงเริ่มมีการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองที่เริ่มมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
ขึ้นตามลาดับ พร้อมกับการรวมตัวการตั้งถิ่นฐานกันอย่างมั่นคง เมื่อนครรัฐที่อาศัยอยู่มี
ความมั่นคงในระดับหนึ่งจึงเริ่มมีการระบุขอบเขตของชุมชนที่แน่ชัดและพื้นที่ ๆ ไม่ชุมชน
การระบุขอบเขตนั้นอาศัยการล้อมรอบด้วยแนวคูน้าและคันดินซึ่งเป็นแบบแผนที่นิยมใน
นครรัฐ ยุคแรกเริ่มในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ ต่อมาจึงมีการจัดระบบสั งคม ชนชั้น การ
ปกครอง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพล
มาจากชาวอินเดีย
ในราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 วัฒนธรรมของชาวอินเดียที่ผสมผสานเข้า
กั บ รู ป แบบของชาวพื้ น เมื อ งเป็ น เวลาหลายศตวรรษได้ ก่ อ รู ป เป็ น วั ฒ นธรรมเฉพาะ
จนกลายเป็นกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ในสมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มที่เกิดในบริเวณภาค
กลางของประเทศไทยโดยรับอิทธิพลและรูป แบบมาจากอินเดียในหลาย ๆ ด้าน (สุรีรัตน์
ตั้งพรประเสริฐ, 2533: 68) แต่ทว่าในคติบางด้านนั้นผู้ปกครองพื้นเมืองเองก็ไม่ได้รับเอาไว้
ทั้งหมด เช่น ระบบวรรณะ หรือเรื่องวัฒนธรรมการบริโภค เป็นต้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
ผู้ปกครองอาจใช้วิธีการรับเลือกในสิ่งที่เหมาะสมและเข้ากับสังคมของชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ สิ่งใดที่เป็นการขัดและยากแก่การรับก็คัดออกไม่ได้เลือกมาทั้งหมด อารยธรรมที่
เกิดจากการผสมผสานและตกผลึ ก ใหม่นี้ ถู กขนานนามว่า “ทวารวดี ” ทั้งนี้ อาณาจัก ร
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ดังกล่าวมีที่มาจากเหรียญเงินด้านหนึ่งที่ค้นพบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมี คาจารึกด้วยอักษร
ปัลลวะภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” อันหมายถึง บุญของพระผู้เป็น
เจ้าแห่งทวารวดี
ขณะเดี ย วกั น ค าว่ าทวารดียั งปรากฏในสมั ยพระเจ้า อู่ท องปฐมกษั ตริย์ ผู้ ก่ อตั้ ง
อาณาจักรอยุธยา ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ได้นาชื่อดังกล่าวนี้มาใช้เป็นนามของศูนย์กลางการ
ปกครองแห่งใหม่ที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 1893 โดยใช้ชื่อว่า “กรุงเทพ
ทวารวดีศรี อยุ ธ ยา” การเกิดขึ้น ของอาณาจักรทวารวดีตรงกับเอกสารจีนที่บันทึกโดย
พระภิกษุอี้จิง พระภิกษุชาวจีนที่เดินทางไปยังอินเดียเพื่อจาริกแสวงบุญใน พ.ศ. 1214 ซึ่ง
เป็นการเดินทางจาริกแสวงบุญต่อจากพระถังซาจั๋งหรือหลวงจีนเหี้ยนจัง เมื่อพระอี้จิงเดิน
ทางผ่ านคาบสมุทรมลายู ท่านได้บัน ทึกไว้ว่ามีอาณาจักรหนึ่งนามว่า “ตว้อหลอปอตี่ ”
(Tolopoti) หรื อ ดู เ ทโลโปติ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของอาณาจั ก รศรี เ กษตร
(ประเทศเมียนม่าในปัจจุบัน) และทางด้านทิศตะวันตกของอาณาจักรอีศานปุระ (ประเทศ
กั ม พู ช าในปั จ จุ บั น ) (สมศั ก ดิ์ รั ต นกุ ล , 2535: 14) นั ก วิ ช าการเชื่ อ ว่ า เป็ น แคว้ น หรื อ
อาณาจักรที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงระยะแรกในบริเวณที่ราบ
ลุ่ ม แม่ น้ าแม่ ก ลองในส่ ว นพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ราชบุ รี ร วมถึ ง คู บั ว ด้ ว ย และต่ อ มามี ก าร
แพร่กระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของทวารวดีไปจนเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ในเวลาต่ อ มาทั้ ง ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวั น ออก
ภาคตะวันตก และภาคใต้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากลุ่มเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีตาม
ภูมิภ าคต่าง ๆ นั้ น อาจเป็น เพีย งนครรั ฐที่รับอิทธิพลและรูปแบบการเมืองการปกครอง
วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาไปจากทวารวดีซึ่งมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่บริเวณแม่น้าเจ้าพระยา
ในขณะที่นครรัฐทวารวดีที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจเป็นนครรัฐของทวารวดีที่ไม่มี ความสาคัญ
มากนัก
การค้น พบแหล่ งโบราณคดีที่ส าคั ญในประเทศไทยนับได้ว่ าแทบจะปรากฏทั่ ว
ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในพื้ นที่ราบลุ่มภาคกลางหลายแห่ง อาทิ เมือง
โบราณนครชัยในจังหวัดราชบุรี เมืองโบราณอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณบ้านดู
เมือง อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเมืองโบราณคูบัวในจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยัง
พบแหล่งโบราณในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ
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ประเทศ จากการสารวจของนักโบราณคดีพบว่าเมืองโบราณเหล่านี้มักจะกระจายอยู่ตาม
ลุ่มแม่น้าต่าง ๆ ได้แก่
1. บริ เวณลุ่ มน้าเจ้ าพระยา มีเมืองโบราณอู่ตะเภา ที่ตาบลโคกไม้เ ดน จังหวัด
นครสวรรค์ ได้แก่เมือง
2. บริเวณลุ่มน้าป่าสัก ได้แก่ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองเก่าลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
3. บริเวณลุ่มน้าท่าจีน ได้แก่ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองกาแพงแสน
จังหวัดราชบุรี
4. บริเวณลุ่มน้าแม่กลอง ได้แก่ เมืองพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนโบราณถ้า
ฤๅษีเขางู จังหวัดราชบุรี และเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี
นั ก โบราณคดี ไ ด้ ท าการขุ ด ค้ น โบราณวั ต ถุ ใ นเมื อ งโบราณดั ง กล่ า ว และได้ พ บ
ชิ้นส่วนโบราณวัตถุเป็นจานวนมาก อาทิ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาลัทธิ
หินยาน อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุ ทธรูปอินเดียในสมัยราชวงศ์คุปตะ โบราณวัตถุ
เหล่านี้อยู่ในช่วงอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 5-9 โดยผู้เชี่ยวชาญในทางโบราณคดีจัดให้อยู่ใน
ศิลปะสมัยทวารวดี นักวิชาการสันนิษฐานว่าแม้ว่าผู้คนทวารวดีส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา
ลัทธิหินยาน แต่ก็มีชาวทวารวดีบางส่วนนับถือลัทธิมหายาน เนื่องจากการค้นพบสถูปแบบ
มหายานกับ รูป พระโพธิสัตว์ป ะปนอยู่ ด้ว ยกัน มาก (สุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ , 2533: 96)
จังหวัดที่ค้นพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีมากที่สุดนั้นคือ จังหวัดราชบุรี อาทิ เมืองโบราณที่
อยู่ในเขตอาเภอเมืองราชบุรี เมืองโบราณที่อยู่ในเขตอาเภอกาแพงแสน กอปรกับเส้นทาง
ของสายน้ าที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ ใ นแต่ ล ะเมื อ งที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ได้ แ ก่
เมืองโบราณอู่ทองที่สุพรรณบุรี เมืองโบราณพงตึกที่กาญจนบุรี และเมืองโบราณคูบัว ที่
ราชบุรี นอกจากนี้ที่ราชบุรียังมีการค้นพบร่องรอยจารึกที่ถ้าฤๅษีเขางู ซึ่งมีลักษณะตัวอักษร
ใหญ่ 12 ตัว ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นอักษรที่ใช้ในอินเดียตอนใต้ โดยจารึกชื่อของผู้สลัก
พระพุทธรูปว่า “บุญวระฤษี-ศรีสามธิคุปตะ” คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีของ
ราชวงศ์คุปตะอินเดีย (ชูศรี สาธร, 2538: 70) ซึ่งส่วนใหญ่มักพบพระพุทธรูปศิลปะคุปตะ
ของอินเดียที่เจริญแพร่กระจายอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกของอินเดียในขณะนั้น ซึ่ง
ตรงกับราวคริสต์ศตวรรษที่ 4-5 จึงทาให้มีการสันนิษฐานได้ว่าศูนย์กลางของอารยธรรม
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

11

ทวารวดี อ ยู่ ที่ เ มื อ งราชบุ รี แต่ ใ นเมื อ งอื่ น ๆ ที่ มี ก ารค้ น พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะทวารวดีที่มีการแผ่ขยายออกไป
ส่วนเมืองโบราณคูบัว ตาบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่า
การค้าบริเวณลุ่มน้าแม่กลองซึ่งเป็นเมืองแห่งแรกในเขตจังหวัดราชบุรี การเจริญรุ่งเรืองของ
เมืองโบราณคูบัวนั้นเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการเดินเรือและการติดต่อค้าขายกับ
พ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนที่ขยายตัวทาการค้ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ปัจจุบันเมือง
โบราณคูบัวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปประมาณ 5 กิโลเมตร สอดคล้องกับนายทวี
อบเชย ผู้ใหญ่บ้านตาบลคูบัวที่กล่าวว่า ในบริเวณเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ลาดลงสู่แม่น้า
อ้อม แม่น้าแม่กลอง (สายเก่า) ซึ่งไหลมาจากจังหวัดสมุทรสงครามไปบรรจบกับแม่น้าแม่
กลอง (สายใหม่) ที่หน้าเมืองราชบุรี ผังเมืองโบราณคูบัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มี
คูนาคันดินล้อมรอบตามแบบผังเมืองโบราณที่นิยมสร้างกัน ภายในเมืองโบราณคูบัวยังมี
ศาสนสถานและแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย กระจายของผู้ ค นในสมั ย นั้ น อยู่ ทั่ ว ไปทั้ ง ภายในและ
ภายนอกกาแพงเมือง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นเดียวกับที่ค้นพบ
ในเมืองโบราณศรีเทพและละโว้อันเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยเช่นกัน
ภูมิศาสตร์เมืองโบราณคูบัว
เมืองโบราณคูบัวในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตาบลคูบัว อาเภอเมืองของจังหวัดราชบุรี 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 จากการสารวจของนักโบราณคดีทาให้ทราบว่าใน
อดีตเมืองโบราณคูบัวมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดกับเมืองพงตึก อาเภอท่ามะกา
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยมี ก ารคมนาคมไปตามร่ อ งน้ าเก่ า ขนานไปกั บ แม่ น้ าแม่ ก ลอง
ทิศตะวันออกติดกับเมืองราชบุรีโดยมีแนวสันทรายเป็นเส้นทางการคมนาคมทางบก ทิศใต้
ติดกับ เมืองเพชรบุรี โดยมีแนวสัน ทรายที่ชาวบ้านเรียกว่า ถนนท้าวอู่ทองในการสัญจร
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ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางเพื่ อ เดิ น ไปทางไปไปสู่ เ มี ย นม่ า ร์ แ ละคาบสมุ ท รทางภาคใต้ ไ ด้ ด้ ว ย
ทิศตะวันตกติดกับแม่น้าแม่กลอง โดยใช้เส้นทางการคมนาคมทางน้าโดยใช้เส้นทางลาห้วย
คูบัว ห้วยชินสีห์ เพื่อไหลไปสู่แม่น้าอ้อม ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้าแม่กลอง
ลักษณะที่ตั้งของเมืองโบราณคูบัวนั้นอยู่บนเนิน ซึ่งตั้งสูงกว่าระดับพื้นดินปกติราว
1–2 เมตร หรื ออยู่ สู งกว่าระดับ น้ าทะเลราว 4-5 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเอกลั กษณ์ในสมั ย
อารยธรรมทวารวดีอย่างยิ่ง กล่าวคือมีคูน้ าล้อมรอบเมืองทั้งสี่ด้าน และมีคันดินสองชั้น
ล้อมรอบเป็นกาแพงเมือง เช่นเดี ยวกับเมืองศรีมโหสถ เมืองดงละคร นอกจากนี้สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณคูบัวเป็นพื้นที่ราบและลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อมต่อ
กับเนินเขาที่อยู่ห่างออกไป ลักษณะของการตั้งเมืองดังกล่าวนี้คล้ายกับทาเลที่ตั้งของเมืองอู่
ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่ง กล่าวได้ว่าโดยรวมลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ถือว่าเป็น
การตั้งเมืองที่มีความเหมาะสมทางชัยภูมิเ ป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพของเมือง
โบราณคูบัวสามารถอธิบายได้ว่าเมืองโบราณคูบัวมีแนวเขตทางด้านตะวันตกเป็นกาแพง
ธรรมชาติอย่างดี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การเป็นกาแพงกั้นลมพายุ ซึ่งส่งผลต่อการใช้เป็ น
แหล่งอาหารและพืชผลผลิตจากป่า นอกจากนี้เมื่อถึงฤดูฝนบริเวณคูเมืองก็สามารถกักเก็บ
น้าไว้ใช้ประโยชน์ในยามหน้าแล้งได้ หากเมื่อครั้งหลังฤดูฝนผ่านไปแล้ว การชะล้างของน้า
จากที่ สู ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เป็ น ตะกอนที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ่ ง เหมาะสมแก่ ก ารเกษตรและการ
เพาะปลูกเป็นอย่างดี รวมทั้งยังทาให้เกิดการขยายพื้นที่จากดินตะกอนเป็นพื้นที่ดิ นใหม่เมื่อ
เวลาผ่านไป และถ้าหากหากฝนตกมากเกินไปจนเกิดอุทกภัย น้าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาก็
สามารถไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ซึ่งลดปัญหาน้าท่วมเมืองได้ นอกจากนี้ที่สาคัญคือเมือง
โบราณคูบัว มีเส้น ทางติดต่อกับ ชุมชนภายนอกได้เกือบทุกทิศทางทั้งจากเหนือสู่ใต้และ
ตะวันออกสู่ตะวันตก ประกอบกับความสะดวกในการคมนาคมระหว่างนครรัฐรอบข้าง
การขุดค้นโบราณสถานในเมืองโบราณคูบัว
ทางกรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานโบราณคดีสาคัญที่บ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากที่คูบัว
แล้ว ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาจักรทวารวดีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากมี
การค้นพบพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีที่ถ้าเขางู พระเศียรพระพุทธรูปที่ทา
ด้วยศิลาในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แต่ในท้องที่ดังกล่าวไม่ปรากฏร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นเมืองเก่าในสมัยทวารวดี จึงเป็น ที่ถกเถียงกันว่าเมืองราชบุรีเดิมในสมัยทวารวดีนั้ น
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ตั้งอยู่ในจุดใดเป็นที่แน่ชัด นักวิชาการบางคนมีการสันนิษฐานว่าตาบลคูบัวน่าจะเป็นจุด
ทีต่ ั้งของอารยธรรมทวารวดีเช่นกัน การสารวจเมืองโบราณคูบัวมีการขุดค้นอย่างจริงจังครั้ง
แรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2503 ซึ่งทางกรมศิลปากรได้รับหนังสือจากพระภิกษุลมูล
คุณาภิร โตแห่ งวัดสั ตตนารถปริ วัตร จั งหวัดราชบุรี ว่าภายในวัดร้างเขตจังหวัดราชบุรี
แห่ ง หนึ่ ง มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ ฝั ง อยู่ ม าก ท าให้ มี ผู้ ไ ปขุ ด ค้ น หาทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ ฝั ง อยู่ จึ ง ขอให้
กรมศิลปากรไปขุดค้น พร้อมทั้งเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สมบัติของชาติสืบต่อไป (สมบูรณ์
กองแก้ว, 2515: 137) กรมศิลปากรจึงจัดเจ้าหน้าที่ไปสารวจและได้พบเนินดินขนาดใหญ่
หลายแห่ง บางแห่งมีแผ่นอิฐตกอยู่ในมูลดิน จึงมีการสันนิษฐานได้เป็นซากโบราณสถาน
ประกอบกั บ ได้ ขุ ด ค้ น พบกับ เศี ย รพระพุ ท ธรู ป ดิ น เผาที่ ช าวบ้ านเก็ บ เอาไปจากบริ เ วณ
บ้านคูบัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเศียรพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอย่างมาก
ต่อมาในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสารวจอีก
ครั้งและได้พบเนินดินในบริเวณนั้นอีกหลายแห่ง ทางกรมศิลปากรได้เริ่มลงมือสารวจอีก
ครั้ง โดยส่งเจ้าหน้าที่ทาแผนผังในบริเวณโบราณสถานเหล่านี้ซึ่งปรากฏว่าได้พบคัน คูสี่ด้าน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปจรดทิศใต้มีขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร
ยาวประมาณ 2,000 เมตร ภายในและภายนอกคันคูมีเนินดินใหญ่เล็กถึง 44 แห่ง จากนั้น
กรมศิลปากรจึงลงมือขุดเนินดิน 2-3 แห่งที่ได้ทาการขุดแต่งครั้งแรก คือ เนินใหญ่ข้างวัด
คูบัวแห่งหนึ่งกับเนินเล็กที่บ้านหนองเกษร ซึ่งอยู่ห่างจากวัดคูบัวไปทางทิศใต้ประมาณ 3
กิโลเมตร ปรากฏว่าได้พบซากเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐและฉาบด้วยปูนไว้ทั้ง 2 แห่ง ที่บริเวณฐาน
เจดีย์ในบ้านหนองเกสรได้พบพระพุทธรูปดินเผา ได้แก่ พระโพธิสัตว์ รูปมนุษย์ รูปยักษ์
รูปสัตว์ต่าง ๆ และลวดลายประดับองค์เจดีย์ที่ทาด้วยดินเผาซึ่งบางส่วนได้หักพังลงมากอง
ทับ ถมกัน อยู่ ที่พื้น ของฐานเจดีย์ บางส่ ว นยังติดอยู่กับองค์เจดีย์ ซึ่งปัจจุบันโบราณวัตถุ
เหล่านี้กรมศิลปากรได้นามาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้ว (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์,
2530: 163-164)
โบราณวัตถุที่พบในโบราณสถานตาบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ทางกรมศิลปากรได้ให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจและพิ จ ารณาแล้ ว ปรากฏว่ า เป็ น ศิ ล ปะสมั ย ทวารวดี มี อ ายุ ตั้ ง แต่
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 5-10 มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ เจดี ย์ ที่ ขุ ด ค้ น พบข้ า งวั ด พระประโทน
จังหวัดราชบุรีเมื่อ พ.ศ. 2483 จากการค้นพบของนักโบราณคดียังพบแผ่นอิฐที่ใช้ในการ
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ก่อสร้างเจดีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก แต่ละแผ่นมีความยาว 35 เซนติเมตร กว้าง 17 เซนติเมตร
หนา 10 เซนติเมตร โดยขนาดของอิฐเป็นขนาดเดียวกับสมัยทวารวดีที่พบในจังหวัดราชบุรี
(ชูศรี สาธร, 2538: 90) นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานได้ว่าซากโบราณสถานที่ตาบลคูบัวที่ขุด
พบนี้จึงน่าจะเป็นเจดีย์ในสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเจดีย์ที่วัดพระประโทน และวัดพระเมรุ
ของจังหวัดราชบุรี ต่อมาทางกรมศิลปากรได้ขุดค้นโบราณสถานที่อยู่ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของสถานีรถไฟคูบัวออกไปเล็กน้อยและห่างจากวัดคูบัวไปประมาณครึ่งกิโลเมตร
และได้ค้นพบผอบเงินซึ่งมีผอบทองบรรจุอยู่ภายในอีกชั้นหนึ่ง ภายในบรรจุวัตถุซึ่งมีการ
สันนิษฐานว่า เป็น พระบรมสารีริกธาตุและอัญมณี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินชนวน
ขนาดเล็กองค์หนึ่ง ซึ่งมีลวดลายลักษณะของศิลปะสมัยทวารวดี จึงทาให้สันนิษฐานว่าเมือง
โบราณที่ตาบลคูบัวเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาณาจักรทวารวดีเช่นเดียวกัน
จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจนสภาพ
ภูมิประเทศข้างต้นดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงอนุมานสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะทางสังคม
และคติความเชื่อของผู้คนที่อาศัยในจังหวัดราชบุรีนับจากอดีตได้ดังนี้
1. ลักษณะทางสังคมในพื้นที่ราชบุรีเดิมน่าจะประกอบด้วยกลุ่มคน 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยกลุ่มผู้ปกครองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ
1.1กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นสูงเชื้อสายกษัตริย์และเจ้าเมืองหรือผู้นา
ชุมชน
1.2 กลุ่ มนั กบวชหรื อผู้ น าทางศาสนาที่เป็นทั้งพราหมณ์และภิกษุ ผู้ เผยแผ่
ศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ขณะที่ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือสามัญชนนั้นประกอบด้วย ชาวพื้นเมืองอัน ได้แก่
ชาวเมือง พ่อค้า ทาส และเชลยสงคราม โดยกลุ่มชนผู้อยู่ใต้ปกครองนั้นมีจานวนมากที่สุด
2. สภาพการดารงชีวิต ผู้คนในพื้นที่ราชบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทั้ง
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์เพื่อนามาเป็นอาหารหรือค้าขายแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมี
การหาของป่ า อาทิ สมุ น ไพร สั ต ว์ ป่ า แร่ ธ าตุ หรื อ หิ น มี ค่ า ที่ มี อ ยู่ ทั่ ว ไปในท้ อ งถิ่ น
นักประวัติศาสตร์ยังสันนิษฐานว่าการค้าขายสินค้า และของป่าในราชบุรีน่าจะเจริญรุ่งเรือง
อย่างมาก เนื่องจากราชบุรีนั้นเป็นเมืองท่าสาคัญที่ใช้ติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติรวมทั้งคน
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ในพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป เมืองราชบุรีในอดีต โดยเฉพาะในสมัยทวารวดีนั้นน่าจะเป็นสถานี
การค้าใหญ่ที่สาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะเป็นได้
3. ความเชื่อ ผู้คนในราชบุรีมีการนับถือคติความเชื่อหลากหลายชนิด ทั้งนี้ดั้งเดิม
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นผู้คนชาวพื้นเมืองมีการนับถือลัทธิผีหรือการเข้า ทรง
เป็นสาคัญ ต่อมาเมื่อได้รับอารยธรรมจากอินเดียทั้งคติพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์จึง
ทาให้ผู้คนมีการเข้ารีตศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างเสรีตราบที่ศาสนาเหล่านั้นไม่สร้า งผลกระทบ
ต่อการปกครองของชนชั้นนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่ยึดมั่นในหลักธรรมคาสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างแพร่หลายมากกว่า
ศาสนาอื่น ในขณะที่พุทธศาสนาลัทธิมหายานที่นิยมนับถือในพระโพธิสัตว์ที่มีความเชื่อว่า
ทรงช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากสังสารวัฏนั้น ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่ชนชั้น
ผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องด้ วยพุทธศาสนาลัทธิมหายานมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
เสริมสถานะของชนชั้นปกครอง และมีการนาเอาระเบียบวิธีการทางลัทธิจารีตทางศาสนา
พราหมณ์มาใช้ในการปกครอง
ข้อสังเกตที่สาคัญประการหนึ่งคือศิลปกรรมของโบราณสถานและโบราณวัตถุใน
เมืองคูบัวยังได้ก่อให้เกิดเมืองท่าที่สาคัญที่ สุดในลุ่มน้าแม่น้าแม่กลองนับแต่ตั้งก่อตั้งเป็น
นครรั ฐ ขึ้ น ในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 13 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ สื บ เนื่ อ งกั น มา ขณะที่ เ มื อ ง
นครชัยศรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สาคัญในลุ่มน้าท่าจีน ซึ่งมีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม
ของอารยธรรมทวารวดีในบริเวณลุ่มน้าแม่กลองและบริเวณชายทะเลทางด้านฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย ดังเห็ น ได้จ ากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบตามเส้นทางที่ช าวเมือง
โบราณคูบัว ใช้ติดต่อกับภายนอก โดยสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือตามล าน้า
แม่กลองเก่าจนถึงเมืองพงตึกของจังหวัดกาญจนบุรี จะผ่านแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี
ตามถ้าในเขตเขางู บึ ง กระจั น และวั ดชิ น สี ห์ ข องอาเภอบ้ า นโป่ ง ทิศ ตะวัน ออกมี แ นว
สันทรายใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมเพื่อเดินทางไปยังเมืองจากนั้นก็สามารถขึ้นไปตาม
แม่น้าท่าจีนต่อไปยัง เมืองอู่ทองหรือบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยัง
เมืองในภาคอื่น ๆ ได้ ทิศใต้ไปตามถนนท้าวอู่ทองผ่านเพชรบุรี ชะอา และต่อไปยังฝั่งพม่า
หรือคาบสมุทรภาคใต้ได้ ทิศตะวันตกใช้ลาห้วยคูบัวและลาห้วยชินสีห์ที่ผ่านตัวเมืองเป็น
ทางออกไปยังแม่น้าอ้อมสู่อ่าวไทย ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยังพบร่องรอยของชุมชนบ้านเมือง
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สมัย ทวารวดีตามสองฝั่ ง แม่น้ าหลายแห่ งโดยเฉพาะบริ เวณโคกพริกถึง เวี ยงทุ นและใน
ท้ อ งน้ าของแม่ น้ าอ้ อ ม ซึ่ ง ค้ น พบซากเรื อ จมอยู่ กั บ ภาชนะดิ น เผาสมั ย ต่ า ง ๆ อาทิ
เครื่องปั้นดินเผาของจีนตั้งแต่สมัยห้าราชวงศ์ลงมาถึงราชวงศ์ซ้อง หยวน หมิง และราชวงศ์
ชิง นอกจากนี้ถ้าขึ้นต่อไปตามลาน้าแม่กลองผ่า นเมืองกาญจนบุรียังสามารถข้ามเทือกเขา
ตะนาวศรีไปยังพม่าและมหาสมุทรอินเดียได้
จากหลักฐานทางโบราณคดีในราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ชี้ให้เห็น
ว่าอิทธิพลของอารยธรรมทวารวดีเดิมได้เสื่อมลง เป็นเหตุให้ในราวประมาณพุทธศตวรรษที่
16–18 อารยธรรมของอาณาจั ก รขอมโบราณได้ เ ริ่ ม แพร่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลเข้ า มาแทนที่
วัฒนธรรมทวารวดี และอารยธรรมทวารวดีได้สิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งขอม
ได้ขยายอานาจเข้าปกครองดินแดนในบริเวณนี้ โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็น
ว่าวัฒนธรรมขอมโบราณที่แผ่อิทธิพลเข้ามาในราชบุรีแทนอารยธรรมทวารวดี ที่ดารงอยู่
ก่อนหน้านั้น ได้แก่ ลักษณะผังเมืองและศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองนั้นคือ
“วัดมหาธาตุ ” ที่สร้ างขึ้นมาตามแบบแผนของศิลปวัฒ นธรรมขอมเป็นสาคัญ (สมบูรณ์
กองแก้ว, 2515: 145-146) ทับหลังกาแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงที่สลักเป็นพระพุทธรูปปาง
สมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้วใบระกา และประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคที่อยู่ตรงทางเข้า
ระเบียงคดทางด้านทิศตะวันออก กอปรกับเมืองที่สร้างขึ้นร่วมสมัยกับเมืองราชบุรีบนริมผัง
แม่ น้ าแม่ ก ลอง ได้ แ ก่ เมื อ งโกลิ น ารายณ์ ใ นเขตบ้ า นโป่ ง จึ ง ท าให้ นั ก ประวั ติ ศ าสตร์
สันนิษฐานได้ว่าอานาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 ได้แผ่ขยายเข้ามาในลุ่มน้า
เจ้าพระยา ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงเมือง
ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระชัยพุทธมหานารถไปประดิษฐาน ซึ่งในหัวเมืองที่
ปรากฏ มีชื่อเมืองชยราชบุรี และเมืองศัมพูกปัฏฎนะ ที่ได้รับการสันนิษฐานว่าคือเมือง
ราชบุรีและเมืองโกสินารายณ์บนลุ่มน้าแม่กลอง
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา เมืองคูบัวซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่เป็น
ศูนย์กลางของเมืองในลุ่มน้าแม่กลองและหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยเริ่ม
เสื่อมลงจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ทั้งการที่แม่น้าอ้อมซึ่งแต่เดิมเคยเป็นแม่น้าสาย
สาคัญในการหล่อเลี้ยงชุมชนได้เปลี่ยนทิศทางไปเป็นแม่น้าแม่กลองหรือแม่น้าราชบุรีใน
ปัจจุบัน ทาให้ระยะทางระหว่างชายฝั่งทะเลและชุมชนอยู่ห่างไกลกันมากขึ้นส่งผลให้การ
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สัญจรกับชายฝั่ งไม่สะดวก ขณะเดีย วกันได้เกิ ดศูนย์กลางการค้าแห่ งใหม่บนคาบสมุทร
ภาคใต้ ได้แก่ เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองสทิงพระ ทาให้การค้าในพื้นที่
ภาคกลางของทวารวดีได้ซบเซาลง ปรากฏการณ์ที่สาคัญอย่างยิ่งคือการที่สภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการทับถมของดินตะกอนในแม่น้า ส่งผลให้เมืองคูบัว
ต้องย้ายเมืองท่าถอยมาอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้าแม่กลองสายใหม่ ซึ่ งเป็นเส้นทางติดต่อ
แทนลาน้าอ้อม 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
ปัจจุบันตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตามลาดับ (อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2525: 42-43)
สรุป
อาจกล่ าวได้ว่าเมืองโบราณคูบั วเป็นเมืองที่มีมายาวนานนับตั้งแต่ส มัยทวารวดี
ทั้งนี้มีการค้นพบร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจานวนมากในพื้นที่ดังกล่าวนี้
เมืองโบราณคูบัวเติบโตในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางการค้าของอารยธรรมทวารวดี ดังเห็นได้
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของเมือง ซึ่งทาให้ในเวลาต่อมาเมืองคูบัวได้
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ความเจริญของ
เมืองคูบัวเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปีจวบจนกระทั่งอารยธรรมขอมได้แผ่อานาจมายังพื้นที่
แถบนี้จนทาให้ในท้ายที่สุดเมืองโบราณคูบัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอมในที่เวลาต่อมา
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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
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ง านระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ประชากรในการศึกษาคือ
เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 17 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามสภาพปั ญ หาในการใช้ ร ะบบ GFMIS แบบ
ประเมินความพึงพอใจคู่มือการใช้ระบบ GFMIS และคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระบบ GFMIS มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกมาก ทาให้มี
การตัดยอดผิดบ่อย ผู้ใช้ระบบ GFMIS ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS เพื่อ
ลดปัญหาการตัดยอดผิด
2. เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งานระบบ GFMIS และทาการประเมินความพึงพอใจคู่มือ
การใช้ ง านระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีความพึงพอใจเนื้อหา อ่านแล้วเข้าใจง่าย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้จากคู่มือฯ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18
คาสาคัญ : 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
บทนา
จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอและสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการใช้
ระบบ (GFMIS) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2545 และต่อมา ฯพณฯ
นายกรั ฐ มนตรี ได้ มีค าสั่ งลงวัน ที่ 13 มี นาคม 2545 ให้ ป รับ ปรุ งคณะกรรมการระบบ
บริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย
ฯ เป็ น ผู้ ส ารวจและกาหนดความต้ องการการออกแบบระบบและเครื อข่ ายระบบงาน
ดั ง กล่ า ว โดย GFMIS ย่ อ มาจาก Government Fiscal Management Information
System “ระบบการบริ ห ารงานการคลั ง ภาครั ฐ ด้ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์ ” ระบบการ
บริ ห าร การเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ของประเทศไทยด้ า นรายรั บ รายจ่ า ย บั ญ ชี ก ารเงิ น
ตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทา การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้น
GFMIS ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานลดภาระและความซ้ าซ้ อ นในการจั ด ท ารายงาน ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพในการวางแผนบริ ห ารและติดตามการรับจ่าย นอกจากนี้ยั งปรับ เปลี่ ย น
รูปแบบ วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ จากปัจจุบันสู่แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างแบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Procurement) (ส านัก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง , ศูนย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2562: ออนไลน์) นอกจากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น ระบบ GFMIS
ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน คือ ระบบที่ใช้ยากแก่การทาความเข้าใจ มีความสลับซับซ้อนมาก
รหัส GPSC ที่ใช้ค้นหายาก คาอธิบายในการค้นหาไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมทุ กรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานมีอยู่ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการ
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จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมจาก
เงิน งบประมาณแผ่น ดิน และเงิน รายได้ของมหาวิทยาลั ย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าวต้องทาการตัดยอดเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และในการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดการใช้เงินให้ตรงตามไตรมาสที่เสนอของบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเจ้าหน้าที่ดูแลการตัดยอดงบประมาณจากระบบ GFMIS
จานวน 2 คน แต่เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่ อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเป็นจ านวนมาก คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ทาการมอบหมายการ
ตัดยอดการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสาขาวิชาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็น
ผู้ดาเนินการตัดยอดผ่านระบบ GFMIS แล้วนาส่งเอกสารที่คณะ ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่คณะ ฯ
ตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่เนื่องจากความซับซ้อน
ของระบบ GFMIS ผู้ใช้ระบบต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบมาก ทาให้เกิดความ
ผิ ด พลาดบ่ อ ยครั้ ง ต้ อ งท าการยกเลิ ก การตั ด ยอดเงิ น งบประมาณในครั้ ง นั้ น และต้ อ ง
ดาเนินการตัดยอดอีกครั้ง ทาให้เสียเวลาในการเบิกจ่าย ผู้ค้าได้รับเงินช้า อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนาของที่ซื้อมาใช้ได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก่อน
ถึงให้กรรมการตรวจรับวัสดุดังกล่าวได้ แล้วจึงจะสามารถนาวัสดุดังกล่าวไปใช้งานได้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงคิดรวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS
วิเคราะห์ ปั ญ หาเพื่อจั ดทาคู่มือ การใช้ร ะบบ GFMIS และทาการอบรมให้ กับเจ้าหน้า ที่
ปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS ได้อย่าง
ถูกต้อง ลดปัญหาในการตัดยอดผิดพลาด ผู้ค้าได้รับเงินเร็ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ
นาวัสดุไปใช้ได้ทันตามเวลาที่กาหนด รวมถึงการใช้เงินงบประมาณได้ตรงตามไตรมาส
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบเขตการวิจัย
1. พั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ร ะบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทาการ
ตัดยอดเบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของสาขาวิชา จานวน 17 คน
3. เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ คู่ มื อ การใช้ ร ะบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้ระบบ GFMIS และแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือการ
ใช้ระบบ GFMIS
กรอบแนวคิดการวิจัย

- ระบบ GFMIS มีความซับซ้อน
- รหัส GPSC ค้นหายาก
- คาอธิบายในการค้นหา GPSC
ไม่ครอบคลุมรายการวัสดุ

ศึกษาเอกสาร / เก็บสถิติการยกเลิกฎีกา /
วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS
พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS /
อบรมการใช้งานระบบ GFMIS

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ GFMIS
- ลดความผิดพลาดในการตัดยอดงบประมาณจากระบบ
GFMIS
- นาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ไปใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยได้
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบ GFMIS
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(2562) GFMIS ย่ อ มาจาก Government Fiscal Management Information System
“ระบบการบริ ห ารงานการคลั งภาครั ฐด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ” การจัดทาระบบงาน
ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการ
บริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คณะกรรมการได้มีการประชุม
ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2545 และต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งลงวันที่
13 มีนาคม 2545 ให้ปรับปรุงคณะกรรมการระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยฯ เป็นผู้สารวจและกาหนดความ
ต้องการ การออกแบบระบบและเครือข่ายระบบงานดังกล่าวต่อมา ธนาคารกรุงไทยฯ ได้
เสนอโครงสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะ
กรรมการฯ โดยมีสาระสาคัญโดยย่อ แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารการคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ด าเนิ น การให้ อ อกใช้ เ ต็ ม ระบบในปี
2546 – 2548
1.3 กาหนดกรอบวงเงินลงทุนก่อสร้าง จัดหาและปฏิบัติการการใช้ฝึกอบรม
และปรับระบบการทางาน โดยธนาคารกรุงไทยฯ ลงทุนให้ก่อน และรัฐบาลจ่ายค่าลงทุน
ตามจ่ายจริ ง วงเงิน ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการดาเนินการด้าน System
Maintenance และค่ า เช่ า ใช้ เ ครื อ ข่ า ย และระบบการเบิ ก จ่ า ยแบบ Online – Real
Time ตามความจ าเป็ น คณะกรรมการฯ ได้ ร ายงานผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ า วต่ อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอและสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือต่อไป
กล่าวโดยสรุปความเป็นมาของ GFMIS เป็นโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ.
2545 โดยหน่ ว ยงานที่ ริ เ ริ่ ม ท าโครงการGFMIS มาก่ อ น คื อ กระทรวงการคลั ง โดย
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กรมบั ญ ชี กลาง กรมบั ญ ชี ก ลางได้ เ ริ่ ม ทาโครงการ GFMIS มาตั้ ง แต่ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบ
ราชการครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ในขณะนั้ น รั ฐ บาลต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
งบประมาณ การเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้
กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น โดยจัดให้มีระบบบัญชีที่สะท้อน ให้
เห็นถึงผลการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมทั้งจัดทา
ระบบการเบิ ก จ่ า ยใหม่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
งบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบงานอื่น ๆ เพื่อทาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ ายเงิน ของรั ฐ รวมอยู่ ด้ว ยกัน ซึ่งจะทาให้ รัฐ บาลเห็ นข้อมูล ตัว เลขที่ชัดเจนและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การเขียนคู่มือ
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556: 50) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการเขีย นไว้ดังนี้ การเขีย นเป็นเครื่ องมือในการสื่อสารที่ผู้เขียนจะถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ จิน ตนาการ ลงไปเป็นถ้อยคาภาษา เมื่อผู้รับสารคือ
ผู้อ่าน อ่านแล้วก็จะเข้าใจหรือเห็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อนั้น
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2562: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการเขียน
ไว้ว่า การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายาม การเขียน
เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้ที่อ่าน
เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ
แล้วสามารถนามาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับเครื่องมือในการ
เขีย น เช่น ดิน สอ ปากกา สี พู่กัน กระดาษ กระดาน ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็น
ภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้
เสถียร คามีศักดิ์ (2553: 1) ได้ให้ความหมายของคู่มือต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คู่มือการ
ทางาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอย่าง แบบที
ละขั้นตอน (Step by Step) เพื่อที่จะควบคุมให้ ผู้ปฏิบัติ ทาตามได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง
ตั้งแต่เริ่มแรก (Do it Right / It the First Time) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดปัญหา
ต่าง ๆ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่
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มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีการควบคุม กระบวนการนั้น มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่
ซ้าซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป ได้ว่า คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสาร
ที่ ใ ช้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง านใดงานหนึ่ ง ที่ ก าหนดภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบไว้ ใ น
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง กาหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ
ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดครอบ
คลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวีย น มติต่าง ๆ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้อง
จัดทาเป็นรูปเล่ม
พิเศษ ปั้น รัตน์ (2556: 4) ให้ความหมายของคู่มือปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดต าแหน่ง มีค าอธิบ ายงานที ่ป ฏิบ ัติ ประวัต ิค วามเป็น มา มีแ ผนกลยุท ธ์ก าร
ปฏิบัติงาน กาหนดตัว ชี้วัด/การประเมินผล แต่ล ะบท/เรื่อง/หัว ข้อต้องมีห ลักความคิด
วัต ถุป ระสงค์ และเนื้อ หาสาระที่มีค วามสมบูร ณ์ เนื้อ หาในแต่ล ะเรื่อ งมี กฎ ระเบีย บ
พระราชบัญ ญัติ หนัง สือ เวีย น มติต่า ง ๆ เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดทาเป็นรูปเล่ม
สรุปได้ว่า การเขียนคู่มือ คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ถึงรายละเอียด
เฉพาะย่า งแบบทีล ะขั้น ตอน (Step by Step) เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบัติทาตามได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
ตั้ง แต่เ ริ ่ม แรก เพื่อ ป้อ งกัน หรือ ลดโอกาสการในการเกิด ปัญ หาต่า ง ๆ โดยคู่มือ การ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของกระบวนการ
3. การฝึกอบรม
เพ็ช รี รูป ะวิเ ชตร์ (2554: 6) ได้กล่าวถึงหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า
การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการชาวต่างชาติ เช่น Tight (1996) ได้แนะนาว่า
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การฝึก อบรมนั ้น มุ่ง การเปลี ่ย นแปลงทัศ นคติ ทัก ษะความรู้แ ละพฤติก รรม ในสถาน
ประกอบการหรือ สถานที ่ท างาน ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Mumford (1993)
ที่แสดงความคิดเห็นว่า การฝึกอบรมนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะ (Skills) ที่องค์กรได้เตรียม
หรือจัดการไว้สาหรับให้บุคลากรได้มีเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Tight
(1996) ได้ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า การฝึก อบรมนั้นสามารถแก้ไขหรือ ลดปัญ หาที่เกิด ขึ้น ในสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของมนุษย์
ส่วนด้านนักวิชาการและนักฝึกอบรมชาวไทย เช่น ชูชัย สมิทธิไกร (2540)
และสมคิด บางโม (2545: 6) ได้ให้นิยามของการฝึกอบรมว่า หมายถึง การะบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรื อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
ความสามารถ (Ability) และความสามารถเชิง สมรรถนะ (Competency) รวมทั ้ง
ทัศนคติ (Attitude) อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้น ลดปัญหาในการทางานต่าง ๆ บางประการ เช่น ความ
ไม่รู้ ความประมาท ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของบุคลากรต่อไป และการฝึกอบรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคล หรือการให้การศึกษาแก่บุคคล
ชาญ สวัส ดิ์มาลี (2542 อ้างถึงใน เพ็ช รี รูปะวิเชตร์, 2546: 7) ให้นิยาม
ของคาว่า การฝึก อบรมค่อ นข้า งครอบคลุม ว่า การฝึก อบรม คือ กระบวนการที่เ ป็น
ระบบที่จ ะช่ว ยเพิ่ม พูน ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติง าน รวมถึงการ
เปลี่ย นแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้
บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่งานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นปะโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบันและหรืองานที่กาลังจะได้รับ
มอบหมายให้ทาในอนาคตโดยตรง
สรุป ความหมายของการฝึกอบรมในที่นี้ คือ กระบวนการที่อ งค์กรได้จัด
ขึ้น มาหรือ ดาเนิน การ โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ เพิ่ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถในการทางานของบุคลากร และเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
อันพึงไม่ประสงค์ของบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี
คุณสมบัติที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการโดยการที่บุคลากรมีคุณสมบัติและคุณภาพนี้จะ
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นาพาองค์ก รให้ส ามารถดาเนิน ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และมีศัก ยภาพในการแข่ง ขัน
ต่อไป
4. แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
เสนาะ ติเยาว์ (2546: 211) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีความพึงพอใจ (Content
Theory) ไว้ดังต่อไปนี้ ทฤษฎีความพอใจเน้นในสาระสาคัญว่าความต้องการของคนทา
ให้เกิดการจูงใจ หากคนไม่มีความต้องการการจูงใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความต้องการของคน
จะเปลี่ยนเป็นพลังภายในที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพยายามบาบัด
ความต้องการนั้น ความต้องการของเป็น เสมือนบัญชีแสดงสิ่งของที่คนต้องการและให้
ตอบสนองและเสริมแรงจูงใจของพนักงานให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ขณะเดียวกันเป้าหมาย
ขององค์ก ารก็ส าเร็จ ด้ว ยทฤษฎีค วามพอใจ คือ ทฤษฎีค วามต้อ งการเป็น ล าดับ ขั ้น
(Hierarchy of Need Theory) ซึ่งรู้จัก กัน ในชื่อ ว่า ทฤษฎีค วามต้อ งการของมาสโลว์
เพราะ Abraham Maslow ได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีหลักการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1) หลักความขาดแคลน (deficit principle) ซึ่งหมายความว่าเมื่อคนขาด
แคลนสิ่งใด คนก็ต้องการสิ่งนั้นและตราบใดคนยังขาดแคลนสิ่งนั้นอยู่ก็ไม่สามารถจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้จนกว่าการขาดแคลนนั้นได้รับการบาบัดหรือได้รับการ
ตอบสนองแล้ว คนที่ขาดแคลนก็จะกระทาทุกอย่างเพื่อตัดความต้องการนั้นให้หมดไป
2) หลักความก้าวหน้า (progression principle) หมายความว่า เมื่อความ
ต้องการระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองความต้องการอื่นในขั้นที่สูงขึ้นไปก็เกิดขึ้น กล่าวอีก
อย่ า งหนึ่ งว่ าความต้องการในขั้น ที่ ส ามไม่ ส ามารถกระตุ้ นให้ เกิ ดพฤติก รรมได้ ถ้าความ
ต้องการในขั้นที่สองยังไม่ได้รับการตอบสนอง มากขึ้นเท่าไร ความต้องการที่เกิดขึ้นก็จะยิ่ง
ก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น ตามทฤษฎีนี้ระบุว่าความต้องการของคนจะก้าวไปจนถึงขั้นสูงสุด
ตราบใดที่ความต้องการในขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว
แม้ว่าทฤษฎีความต้องการนี้ไม่ได้ระบุและแยกแยะอย่างชัดเจนว่าหลักขาด
แคลนและหลักความก้าวหน้าเกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างไร แต่ความคิดของทฤษฎีนี้ก็ช่วย
ให้เข้าใจความต้องการของคนในการทางานและบอกได้ว่าจะดาเนินการอะไรเพื่อสนอง
ความต้องการเหล่านี้ แนวคิดทฤษฎีนี้ ยังเสนอแนะด้วยว่าความต้องการขั้นก่อนยังคงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนตราบใดที่ยัง ไม่ได้รับการตอบสนองและอาจเกิดผลในทางลบ
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ต่อทั ศนคติและพฤติกรรมของผู้ ป ฏิบั ติงาน ในท านองเดี ยวกั นการดาเนิน การให้ มี การ
ตอบสนองความต้องการให้ เหมาะสมตามล าดับของความต้องการก็จะก่อให้ เกิดผลใน
ทางบวกต่อการจูงใจด้วยเช่นกัน ลาดับความต้องการของคนตามหลักความก้าวหน้าได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ลาดับใหญ่ และเป็น 5 ลาดับย่อย ดังนี้
ความต้องการลาดับต้น (lower – order need) เริ่มตั้งแต่ความต้องการทาง
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความต้องการทางสังคม จะสังเกตได้ว่า ความ
ต้ อ งการล าดั บ ต้ น เป็ น การให้ ร างวั ล ภายนอก (extrinsic reward) ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด
ระบบงานให้สนองความต้องการแต่ละขั้นในที่ทางานดังนี้
1) ความต้องการทางร่างกาย (physiological need) จัดให้มีชั่วโมงทางาน
อย่างเหมาะสมในแต่วัน จัดสถานที่ทางานให้สะดวกสบาย จัดให้มีเครื่องมือในการทางาน
ให้ครบ และจัดให้มีเวลาหยุดพักผ่อนระหว่างเวลาทางานเป็นระยะ
2) ความต้องการความปลอดภัย (safety need) ผู้บริหารต้องจัดให้มีสภาพ
การทางานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ให้มีความมั่นคงในการทางาน มีเงินเดือน
และสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม
3) ความต้องการทางสังคม (social need) ได้แก่ การมีผู้ร่วมงานที่มีความ
เป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ความต้องการลาดับที่สูงขึ้น (higher-order need) เริ่มจากความต้องการขั้น
ที่สี่ คือ ความต้องการให้ตัวเองมีความสาคัญและความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็น
จริ ง ความต้อ งการที่ สู ง ขึ้น เป็ น การตอบสนองทั้ ง รางวั ล ตอบแทนภายนอก (extrinsic
reward) และรางวัลตอบแทนภายใน (intrinsic reward) ซึ่งผู้บริหารควรจัดระบบงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและขั้นตอนดังนี้
4) ความต้ อ งการให้ ตั ว เองมี ค วามส าคั ญ (esteem need) ได้ แ ก่ ความ
รับผิดชอบงานที่มีความสาคัญสูง การได้รับคาชมเชยและการยอมรับจากหัวหน้างานและ
การได้เลื่อนตาแหน่งงานที่มีสถานภาพที่สูงขึ้น
5) ความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นจริง (self-actualization need)
ได้แก่ ลักษณะการทางานที่มีความยืดหยุ่นและมีอิ สระสูง การให้มีส่วนร่วมในการตัด สิน
และงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (2551) การเก็บ
รัก ษาเงิน และการน าเงิน ส่ง คลัง พ.ศ. 2551 โดยที่เ ป็น การสมควรปรับ ปรุง ระเบีย บ
เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจ จุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบ
การเงินบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System) อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 21(2)
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กาหนดระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงิน ส่งคลังไว้ ดังต่อไปนี้ “ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงิน
การคลัง ภาครัฐ ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ( Government Fiscal Management
Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนดก่อนนาข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
หมวด 2 การใช้งานในระบบ
ข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้
มีสิทธิถือบัตรกาหนดสิทธิการใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้งาน (user name) และ
รหัสผ่าน (password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งโปรแกรมสาหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย
ของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 10 ให้ผู้ถือบัตรตามข้อ 9 ดาเนินการขอเบิ กเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนาเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุง
ข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ
ข้อ 11 ให้หัว หน้า หน่ว ยงานผู้เ บิก จัด ทาคาสั่ง หรือ มอบหมายเป็น ลายลัก ษณ์
อักษร กาหนดบุค คลที่จ ะได้รับ มอบหมาย กาหนดหน้ าที่ค วามรับผิดชอบและกาหนด
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แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้
งานในระบบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ข้อ 12 การจัดทา แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตร
กาหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด 3 การเบิกเงิน
ส่วนที่ 1 สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน
ข้อ 13 หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคาเบิกเงินในระบบไป
ยังกรมบัญชีกลาง สาหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัดส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาคและ
หน่วยงานผู้เบิกในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบไปยังสานักงานคลังจังหวัด
ข้อ 14 ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานผู ้เ บิก หรือ ผู ้ที ่ ห ัว หน้า หน่ว ยงานผู ้เ บิก
มอบหมายตามข้อ 9 เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินโดยการจ่ายตรง
ส่วนที่ 3 วิธีการเบิกเงิน
ข้อ 23 การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติดังนี้
1) เปิด บัญ ชีเ งิน ฝากไว้ก ับ ธนาคารที ่เ ป็น รัฐ วิส าหกิจ ส าหรับ เงิน
งบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี
2) นาข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตาม 1) หรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
สร้างเป็นข้อมูลผู้ขายในระบบ
3) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอเบิกเงินก่อ นส่งคาขอเบิก
เงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
4) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้ เบิกหรือ
จ่ายเงินตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามคาขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ
ข้อ 24 การขอเบิกเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทา
ของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติดังนี้
1) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่
ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ให้ส่วนราชการจัดทาหรือใบสั่งซื้อ
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หรือใบสั่งจ้างเพื่อทาการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชี
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง
2) นอกจากรณีตาม 1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั ่ง จ้า งในระบบ โดยกรมบัญ ชีก ลางจะจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคา รของส่ว น
ราชการเพื่อ ให้ส่ว นราชการจ่า ยเงิน ให้เ จ้า หนี้ห รือ ผู้มีสิทธิรับ เงิน ต่อ ไป หรือ หากส่ว น
ราชการต้อ งการให้จ ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีกับ เจ้า หนี้ห รือ ผู ้มีส ิท ธิร ับ เงิน ของส่ว นราชการ
โดยตรงก็ได้
การซื ้อ ทรัพ ย์ส ิน จ้า งท าของ หรือ เช่า ทรัพ ย์ส ิน ให้ส ่ว นราชการ
ดาเนินการขอเบิก เงิน จากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทาการนับจากวันที่ได้ตรวจ
รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
6. การพัฒนา
นิพัฒ น์ ชัย วรมุขกุล และวชิร าพร (บวรกิติว งศ์) ชัยวรมุขกุล (2558: 12)
ได้ใ ห้ค วามหมาย Development หรือ การพัฒ นา หมายถึง การท าให้ด ีก ว่า เดิม
การปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลง การเปลี่ย นจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ดีกว่า ดังนั้น
การกระทาใดก็ตามที่ทาให้สิ่ง ๆ หนึ่ง สิ่ง ๆ นั้น ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์อุปกรณ์
ชิ้นเดิมให้ทางานได้ดีขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การเล่นฟุตบอลจากเดิมที่เล่นไม่
ค่อยได้ เป็น เล่นได้เก่งขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การกระทาที่สามารถทาให้การ
กระทาต่าง ๆ ทาได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา” การพัฒนา มี 2 นัย หาก
การพัฒ นาหมายถึง การทาให้ดีก ว่า เดิม การปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลง การเปลี่ย นจาก
ระดับหนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า การพัฒนาจึงแบ่งได้ 2 นัย ด้วยกันคือ
1) การแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ การทาให้ปัญหานั้นคลี่คลายลง
หรือ จนกระทั่ง ปัญ หานั้น หมดไป นั่น คือ พิจ ารณาจากปัญ หาวิเคราะห์ห าสาเหตุ และ
วิธีการแก้ไข (นิยามปัญหาคือ ความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นกับความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้)
2) การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Improve) คือ การทาให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้นกว่า
เก่าโดยไม่ได้พิจารณาว่า ผลงานนี้มีปั ญหาหรือไม่ อาจจะไม่มีปัญหา หรือ มี แต่ไม่ได้นามา
พิจารณาก็เป็นได้ แต่สามารถทาให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้นได้เช่นกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นการวิจัย R to R (Routine
to Research) เพื่อการพัฒนางานประจา โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ทาการตัดยอดเบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของ
สาขาวิชา จานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) คู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) แบบประเมิ น สภาพปั ญ หาในการใช้ ร ะบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจคู่ มื อ การใช้ ร ะบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1) เก็บสถิติการยกเลิกฎีกาการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) รวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS
3) วิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS
4) จัดทาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS
5) อบรมการใช้ระบบ GFMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยใช้คู่มือที่จัดทาขึ้น
และประเมินผล
6) เก็บสถิติการยกเลิกฎีกาการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหลังการอบรม
7) แก้ไขปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์
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8) เผยแพร่การใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS แก่ผู้สนใจ และจัดทารายงานการ
วิจัย
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ในการหาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือในการ
วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of ltemObjective Congruence) โดยใช้สูตรดังนี้
∑R

IOC =
N
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่ามากกว่า
0.50
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแต่ละข้อด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x̅ )
โดยใช้สูตรดังนี้
∑X

x̅ =
N
2. วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร
S.D.

=

√

∑(𝑋−𝑋̅)2
𝑛−1

3. การยอมรับประสิทธิภาพของระบบ
เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิจารณาจากเฉลี่ย ( x̅ ) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไปจึง
ยอมรับว่าคู่มือมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. การให้คะแนนของแบบประเมิน
4.1 กาหนดคะแนนคาตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
สภาพปัญหาในการใช้งานโปรแกรมตัดยอด GFMIS
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ระดับเกณฑ์การให้คะแนนสภาพปัญหาในการใช้งานโปรแกรมตัดยอด
GFMIS โดยกาหนดคะแนนคาตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
สภาพปัญหามากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สภาพปัญหามาก
ระดับ 3
หมายถึง
สภาพปัญหาปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สภาพปัญหาน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
สภาพปัญหาน้อยที่สุด
4.2 กาหนดคะแนนคาตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ คู่มือการใช้ระบบ 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
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยการคานวณหา
ความกว้า งของอัน ตรภาคชั้ น จากสู ต ร (5–1)/5 = 0.8 เมื่ อได้ค่ า 0.8 จากนั้ นจึ งล าดั บ
ความสาคัญของช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้
ตารางที่ 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
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการใช้ ง านระบบ GFMIS จากผู้ ใ ช้ ง าน คื อ
เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 17 คน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหา และจัดทาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS และให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 17 คน ทดลองใช้คู่มือ
และทาการประเมินสภาพปัญหาอีกครั้ง ผลดังต่อไปนี้
1. ประเมินสภาพปัญหาในการใช้ งานคู่มือระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางที่ 2 ระดับสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ก่อนและหลังการใช้คู่มือระบบ
GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการ
ก่อนการพัฒนาคู่มือ
หลังการพัฒนาคู่มือ
( x̅ ) (S.D.) ระดับ ( x̅ ) (S.D.) ระดับ
1. ระบบ GFMIS มีความซับซ้อน
4.65 .49 มากที่สุด 2.82 .39 ปานกลาง
หลายขั้นตอน
2. ระบบ GFMIS มีเมนูให้เลือกมาก 4.29 .47 มากที่สุด 2.35 .49
น้อย
3. ตัดยอดในระบบ GFMIS ผิดบ่อย
ต้องทาการยกเลิกซึ่งมีขั้นตอน
3.65 .60
มาก 1.94 .55
น้อย
มาก และใช้เวลาในการยกเลิก
นาน
4. ในการบันทึกรายการวัสดุ เมื่อมี
หลายรายการทาให้ใช้เวลานาน 4.00 .61
มาก 2.00 .00
น้อย
มากในการบันทึกข้อมูล
5. ต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้ง
ปาน
เพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้ขายราย 3.35 .60
1.71 .47 น้อยที่สุด
กลาง
เก่า หรือ ผู้ขายรายใหม่
จากตารางแสดงสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ก่อนและหลังการใช้คู่มือ
ระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเห็นว่าเมื่อการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ปัญหา
ต่ า ง ๆ ลดลงในทุ ก ปั ญ หา ซึ่ ง ระบบ GFMIS มี ค วามซั บ ซ้ อ นหลายขั้ น ตอน และระบบ
GFMIS มีเมนู ให้ เลื อกมาก มีปั ญหามากที่สุ ด โดยระบบ GFMIS มีความซับซ้ อนหลาย
ขั้นตอนมีปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ที่ 4.65 และระบบ GFMIS มีเมนูให้เลือกมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อมีการพัฒนาคู่มือและนามาใช้ ปัญหาเรื่องระบบ GFMIS มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอนลดลงเป็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 และระบบ GFMIS มีเมนูให้เลือกมากมี
ปัญหาลดลงอยู่ที่ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.35
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการ
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แสดงค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ใช้บริการ จานวน 17 คน
ดังนี้
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการ
( x̅ ) S.D. ความหมาย
1. รูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน
มาก
3.59
.50
2. เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย
4.12
.33
มาก
3. เนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของท่าน
4.24
.43
มากที่สุด
4. ความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มาก
4.18
.39
ได้จริง
5. มีการแสดงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการใช้
มาก
งานระบบ GFMIS ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
3.88
.48
กระบวนการอย่างเป็นระบบ
จากตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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พบว่ า ผู้ ใ ช้ คู่ มื อ การใช้ ง านระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจในรูปแบบคู่มือ
น่าสนใจ น่าอ่านมีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก พึงพอใจเนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ มาก พึงพอใจเนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของ
ท่านมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีความพึงพอใจความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับ มาก และพึงพอใจการแสดงขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ GFMIS ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่าง
เป็นระบบมีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับ มาก โดยพบว่ามีความพึงพอใจเนื้อหาคู่มืออ่านแล้ว
เข้าใจง่ายตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้
จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 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) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ
การใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม ทั้งนี้ ในการพัฒ นาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS ในการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทาการตัดยอด
เบิกจ่ายการจัดซื้อค่าวัสดุของสาขาวิชา จานวน 17 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ
คู่ มื อ การใช้ ร ะบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม แบบสอบถามสภาพปัญ หาในการใช้ร ะบบ
GFMIS และแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือมือการใช้ระบบ GFMIS สรุปได้ดังต่อไปนี้
สภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS
ตามที่ผู้วิจัยได้ทาการสารวจสภาพปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS พบว่า ระบบ
GFMIS มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกมาก ทาให้มีการตัดยอดผิดบ่อย
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ซึ่งเมื่อตัดยอดผิด ต้องทาการยกเลิก เพื่อทาการตัดยอดใหม่ ทั้งนี้ขั้นตอนในการยกเลิกมี
ขั้นตอนมากและใช้เวลาในการยกเลิกนาน นอกจากนี้ในการบันทึกรายการวัสดุ เมื่อมีหลาย
รายการทาให้ใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล และยังต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้ง เพราะ
ไม่ทราบว่าเป็นผู้ขายรายเก่า หรือว่าผู้ขายรายใหม่ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการสารวจสภาพ
ปัญหามาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยมีค วามเห็นว่า
ผู้ใช้ระบบ GFMIS ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ GFMIS เพื่อลดปัญหาการตัด
ยอดผิด ซึ่งส่งผลกระทบกับหลายหน่วย เช่น หน่วยงานการเงินคณะฯ หน่วยงานการเงิน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นหน่วยที่ต้องเป็นผู้ดาเนินการยกเลิกการตัดยอดที่มีการตัดยอด
ผิด เมื่อผู้ตัดยอดผิดยื่นคาร้องขอยกเลิกการตัดยอดในครั้งนั้น นอกจากนี้ยังทาให้เสียเวลา
ในการเบิกจ่าย ส่งผลให้ผู้ขายได้รับเงินช้า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนาของที่ซื้อ
ออกมาใช้ได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก่อนถึงให้กรรมตรวจรับวัสดุ
ดังกล่าวได้ แล้วจึงจะสามารถนาวัสดุดังกล่าวไปใช้งานได้
การพั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ร ะบบบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น บั ญ ชี ระบบ
GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จากปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ
GFMIS เล่มแรกและนามาพัฒนาปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสมกับผู้เริ่มใช้งานงาน
ระบบ GFMIS โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคู่มือดังนี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมปัญหาในการใช้
งานระบบ GFMIS จากแบบสารวจสภาพปัญหาที่จัดทาขึ้น โดยสอบถามถึงความซับซ้อน
ของระบบ เมนูที่ให้เลือกใช้ ขั้นตอนการยกเลิกฎีกาเมื่อเกิดความผิดพลาด ระยะเวลาใน
การรอการยกเลิกฎีกา รวมถึงในการบันทึกรายการวัสดุที่มีหลายรายการทาให้ใช้เวลามาก
ในการบันทึกข้อมูล รวมถึงการต้องบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้งเพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้ขาย
รายเก่า หรือว่าเป็นผู้ขายรายใหม่ หลังจานั้นนาสภาพปัญหาที่ได้นามาคิดวิเคราะห์เพื่อ
จัดทาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เมื่อจัดทาคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เสร็จ จัดอบรมการใช้
ระบบ GFMIS ให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ป ฏิบั ติการโดยใช้คู่มือที่จัดทาขึ้นประกอบการอบรม ให้
เจ้าหน้าที่ทดลองใช้คู่มือฯ และแก้ไขปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ เผยแพร่การใช้คู่มือการใช้งาน
ระบบ GFMIS แก่ผู้สนใจ และจัดทารายงานการวิจัย
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ความพึงพอใจคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการพั ฒ นา คู่ มื อ การใช้ ง านระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้
เจ้ าหน้ าที่ จ านวน 17 คน ทดลองใช้คู่ มื อการใช้ง านระบบ GFMIS ในการเบิ กจ่ า ยเงิ น
งบประมาณ ในการตัดยอดเงินงบประมาณในการเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้าง และทาการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดั ง นี้ 1) รู ป แบบคู่ มื อ น่ า สนใจ อ่ า นง่ า ย 2) เนื้ อ หาของคู่ มื อ อ่ า นแล้ ว เข้ า ใจง่ า ย
3) เนื้อหาของคู่มือตรงตามความต้องการของท่าน 4) ความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 5) มีการแสดงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ GFMIS
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่างเป็นระบบ ผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจเนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ความรู้จาก
คู่มือสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18
อภิปรายผล
ตามที่ผู้ วิจัยได้ทาการพัฒ นาคู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ใช้
คู่มือมีความพึงพอใจเนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่ายตรงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ส องปั จ จั ย (Two – Factor Theory) เสนาะ ติเ ยาว์ (2546: 215)
กล่าวถึง ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจ (Satisfier factor) เป็นแหล่งที่มาของการทางานให้
เกิดความพอใจในการทางาน ส่วนใหญ่เกิดจากเนื้องาน (job content) คือ ความรู้สึกที่
ทาให้เกิดความสาเร็จ ได้แก่ งานที่ทาแล้วเกิดผลสาเร็จ ทางานที่มีมาตรฐานสูงงานที่ยุ่งยาก
ได้ และความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ
พิเศษ ปั้นรัตน์ (2556: 7) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทาคู่มือการปฏิบัติงานไว้ คือ เพื่อ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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และสื่อให้เห็นกระบวนการของงานตามมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติ
ให้สามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริห ารจัดการของหน่ว ยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบระเบียบ
เรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ
คู่ มื อ การใช้ ง านระบบ GFMIS ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถนาไปใช้ได้ทุกหน่วยงาน
ที่ใช้งานระบบGFMIS ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งอาจจะช่วยให้การดาเนินการใน
การเบิ ก จ่ายโดยระบบ GMIS มีค วามถูกต้ องและรวดเร็ว ขึ้ น ทั้งนี้ ระบบ GFMIS มี การ
อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรทาการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
นอกจากปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS แล้ว ยังมีระบบ e-GP (ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ที่ต้องทางานควบคู่กัน ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า ควรมีการพัฒนาคู่มือการใช้
งานระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) เพิ่มด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งในการใช้ ร ะบบ e-GP (ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ) ยั ง มี ค วามเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนในบางเรื่อง ทาให้ต้องมีการยกเลิกหรือแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนบ้ า นสะแกราย
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้ านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ า นสะแกราย
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว กลุ่มผู้นาชุมชน เจ้ าอาวาส ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนสะแกราย
และผู้ประกอบการร้านค้า โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ จากนั้นได้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และนาผลที่ได้มาเสนอแบบพรรณาตามประเด็นการศึกษา และตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
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ผลการศึกษาพบว่า
1. บ้านสะแกรายเกิดจากการอพยพของชาวบ้านไทยทรงดาทาให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้
มี วั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ โ ดดเด่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นภาษา การแต่ ง กาย ประเพณี
การละเล่น การทาหัตถกรรม เช่น ทอผ้า เครื่องจักสาน เป็นต้น อีกทั้งชุมชนมีการประกอบ
อาชีพการเกษตรกรรม เช่น การทาบ่อกุ้ง สวนมะม่วง และสวนมะพร้าว ซึ่งจะเห็นได้จาก
บริเวณโดยรอบของพื้นที่บ้านสะแกราย
2. จากการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย โดย
ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ชุมชนบ้านสะแกรายมี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดา มีกิจกรรมสาหรับ
นักท่องเที่ยว แต่ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึง ที่พัก และ
สิ่งอานวยความสะดวก
3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ (1) การ
สร้างความร่วมมือของคนในชุมชน (2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น
คาสาคัญ: 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
บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้ว ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ที่พักแรม อาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า
ทางการเกษตร หั ต ถกรรม การก่ อ สร้ า ง อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง กิ จ กรรม
สาธารณูปโภค (Keiser, 1989 & Mullin, 1993) ทั้งนี้ความสาคัญของการท่องเที่ยวมีอยู่
หลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นและ
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ยังช่ว ยลดปัญหาภาวะการว่างงานของประชาชนในประเทศ ด้านสั งคมและวัฒนธรรม
สร้างความสามัคคีให้แก่คนของประเทศ รวมทั้งช่วยให้สภาพแวดล้อมของคนในท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญด้านการเมือง ซึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก และยั ง
ก่อให้เกิดสันติภาพ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อแยก
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ (นิศา ชัชกุล, 2551)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วประเภทหนึ่ ง ที่ เ น้ น
ความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดก ประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็น
ระยะเวลาอัน ยาวนาน โดยเป็ น การท่ อ งเที่ ย วศึก ษาหาความรู้ ใ นพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ มี
คุณลั กษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าถึงเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์
ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่าง
ธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 2554)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมนั้ น ได้ มี นั ก วิ ช าการให้ ค วามหมายไว้ ห ลากหลาย ดั ง นี้
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , (2540) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เน้น
การพั ฒ นาด้ า นภู มิ ปั ญ ญา สร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น ซึ่ ง
รสิกา อังกูร ได้ให้คาจากัดความว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
การท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงหมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งศึกษาความรู้ ความเป็นอยู่ของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยผ่านสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในการดาเนินชีวิตของบุคคลแต่ละยุคสมัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2555)
นครปฐมเมืองที่มีป ระวัติศาสตร์ อัน ยาวนานผสานกับวิถีเกษตรกรรม ได้สั่ งสม
วัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายทั้ง
ไทย จีน มอญ ลาว ฯลฯ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน จึงทาให้เกิดประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
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กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ปรารถนา แซ่อึ๊ง , 2559) เนื่อง
ด้ ว ยนครปฐมเป็ น จั ง หวั ด เล็ ก ๆ ที่ อ ยู่ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สาคัญ คือ พระปฐมเจดีย์ ซึ่ง
นับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยัง
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทาสวนและทาไร่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สาคัญใน
จังหวัดนครปฐม อย่างเช่น งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และงานลอยกระทง งานบุญ
อัฏฐมีบูชา งานบุญกลางบ้าน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ งานปิดทองนมัสการหลวงพ่อวัดไร่
ขิง งานแห่ธงสงกรานต์ ทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่า นครปฐมเป็นเมืองที่มีความสาคัญแห่งหนึ่ง
(สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2553)
ชุมชนบ้านสะแกราย หมู่ 9 ตาบล ดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านชาวไทยโซ่งที่เก่าแก่ จนเรียกตนเองว่า ผู้ไทยหรือไทย
ดา อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรีแล้วต่อมาประมาณ 100 ปี ชาวไทยโซ่งพากันย้ายเข้ามาจับจองที่
ทามาหากินใหม่เขตอาเภอเมืองนครปฐม ตามตานานเล่าสืบเนื่องกันว่า หมู่บ้านนี้เดิมชื่อว่า
บ้านเลียบราง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ สะแกราย ซึ่งเข้าใจว่า แต่เดิมมีป่าต้นสะแกเรียงรายอยู่
บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านสะแกราย ชาวไทยโซ่งยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมเดิม
ของตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การทาเสนเรือน การไหว้ผีบ้าน ผีเรือน มีอาชีพการเกษตร
ทานา ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และผักสวนครัว มีวัฒนธรรมไทยทรงดา
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (วิเชี ยร วิทยอุดม, 2547) เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้
เป็ น หมู่บ้ านเล็ ก ๆ จึ งยังไม่เป็ น ที่รู้จั กแก่นักท่องเที่ยว ชาวบ้านไม่มีระบบการจัดการที่
เหมาะสม จึงทาให้บ้านสะแกรายยังไม่เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวเท่าไหร่
ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจานวนมากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ
เพราะขาดการจัดการที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุสาคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการวางแผน
การบริหารงาน และการตลาด ทั้งนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวจานวนมากได้รับการพัฒนาไป
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ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย
การวางแผนงาน และการดาเนินงาน ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
น้อยมากจึงทาให้ไม่ทราบแผนงานและวิธีการพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสมดุลระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
สาคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ของทุกกลุ่มต้องครอบคลุมเรื่องการวางแผนและการกาหนดเครื่องมือในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน (นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, 2554)
จะเห็ น ได้ ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนบ้ า นสะแกราย ต าบลดอนยายหอม
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากการจัดทาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านสะแกรายยังไม่มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ด าเนิ น ไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง ยั ง ไม่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจให้นั กท่องเที่ย วเข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านสะแกราย ด้ว ยปัญหา
เหล่านี้ทาให้คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านสะแกราย เพื่อนา
ปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนบ้าน
สะแกรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและ
เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ตาบล
ดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้ น ที่ : ชุมชนบ้ านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
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2. ขอบเขตด้านการศึกษา : ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบ้านสะแกราย อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มผู้นาชุมชน ประชากรในพื้นที่ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ปราชญ์ชาวบ้าน
4. ขอบเขตด้านเวลา : สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
กรอบความคิดการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ชุมชนบ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพทางการท่องเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับ SWOT Analysis
- บริบทพื้นที่
- เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์เชิงลึก

ศักยภาพของบ้านสะแกราย

แนวคาถามในการเก็บข้อมูล
- เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ ทรัพยากรชุมชน
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- เกี่ยวกับศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
- เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
(SWOT Analysis)

บริบทของบ้านสะแกราย
- ประวัติความเป็นมา
- การอพยพย้ายถิ่นของชุมชน
- ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทรงดา
- การแต่งกายของไทยทรงดา

การวิเคราะห์ SWOT

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการดาเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร
ดาเนินงานวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก
ดาเนินงานวิจัยโดยการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลั ก โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้าน
สะแกราย เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ มี 2 แบบได้ แก่ แบบสั ม ภาษณ์ และแบบ
สังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างข้อ
คาถามตามขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบแบบสามเส้า โดยจะตรวจสอบว่าข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้
เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่ คือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่องของเวลา สถานที่ และ
บุ ค คลกรณีข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการสั มภาษณ์ มี ค วามขัด แย้ง ไม่ต รงกั น กับ ข้ อมู ล ที่ไ ด้ มาจาก
ผู้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้นาคาถามเดิมไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยน
สถานที่ และเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตอบคาถามอีกครั้ง เป็นการยืนยันและหา
ข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด ส่วนข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือขาด
ความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลส่วนนั้นมาใช้หรือจะทาการหาข้อเท็จจริงและหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT และสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อศึกษาถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากนั้นนาข้ อมูลมาศึกษา
หาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1) ด้านบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านสะแกราย
ประวัติความเป็นมาของบ้านสะแกราย บ้านสะแกรายตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตาบลดอน
ยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่จนไทยทรงดาหรือชาวไทยโซ่ง
เหล่านี้ได้เรียกตนเองว่า ผู้ไทยหรือไทยทรงดา ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี แล้วต่อมาเมื่อ
ประมาณ 100 กว่าปีมานี้ ชาวไทยโซ่งกลุ่มหนึ่ง พากันย้ายเข้ามาจับจองที่ทามาหากินใหม่
อยู่ที่หมู่บ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซี่งแต่ก่อนนั้น
บริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าและมีต้นสะแกขึ้นเรียงรายอย่างหนาแน่น ชาวบ้านที่เริ่มเข้ามาอยู่
ได้มีการตัดต้นสะแกเพื่อนาไปทาที่พักอาศัยกัน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า
“บ้านสะแกราย” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชุมชนบ้านสะแกรายนั้นมีความเข้มแข็งและโดดเด่น
ในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดา โดยยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมเดิมของ
ตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การทาเสนเรือน การไหว้ผีบ้าน ผีเรือน ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้
2) ทรัพยากรชุมชน
ชุมชนบ้านสะแกรายมีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมะสาหรับ
การทาการเกษตร ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านในชุมชนก็
เริ่มหันมาสนใจเลี้ยงกุ้งกันถ้วนหน้า พร้อมกับการทาสวนมะม่วง สวนมะพร้าว เนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก เพราะข้าวมีราคาค่อนข้างต่า ไม่คุ้มกับทุนที่เสียไป ดังนั้น ทรัพยากร
ชุม ชนของหมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ล้ ว นอุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ ว ยต้ นไม้ ห ลากพรรณและการท าอาชี พ
การเกษตรที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือ การเลี้ยงกุ้ง การทาสวนมะม่วง การทาสวนมะพร้าว
ซึ่งจะพบเห็นได้จากบริเวณพื้นที่ข้างทางของบ้านสะแกรายที่เต็มไปด้วยการทาบ่อกุ้ง ทั้งบ่อ
ขนาดเล็กและบ่อขนาดใหญ่รวมถึงการทาสวนผลไม้ของชาวบ้านนั่นเอง
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3) ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
บ้านสะแกรายเป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดา ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่
ได้ปฏิบัติยึดถือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น พิธีกรรมการเสนเฮือน เสนเรียกขวัญ หรือเสน
ผีขึ้นเสื้อ เสนรับผีมด เสนสะเดาะเคราะห์ เสนฆ่าเกือด เสนเตง ฯลฯ พิธีกรรมการเสน
เหล่ านี้ ล้ ว นเกิ ด มาจากฐานความเชื่อ เรื่ อ งผี แ ละสิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ เป็น วิ ธีจั ด การกั บ
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เพื่ อ ขจั ดความกลั ว และสร้ า งก าลั ง ใจ ซึ่ ง ในการประกอบ
พิธีกรรมนั้นจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม โดยชาวไทยทรงดาในสมัยโบราณมักจะแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าสีดาหรือสีครามแก่ จึงทาให้เสื้อผ้านั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งแตกต่างจาก
ที่อื่น ชาวไทยทรงดาจะมีภาษาพูดเฉพาะของตนเองเมื่ออยู่กับพวกพี่น้องหรือญาติสนิทกัน
ก็จะส่งภาษาเดียวกันในการพูดคุยสื่อสาร
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า
1) ศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
จุดสนใจทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสะแกรายเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยทรงดา
อยู่แบบ 100% และได้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ประเพณี ภาษา การแต่งกาย (จะแต่งเฉพาะในงานพิธีกรรม) พร้อมทั้งมีการ
ต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านอย่างเป็นมิตร
กิจกรรม ภายในชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มี ส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อสองพี่น้องวัดสะแกราย การศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงดาผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดา การสาธิตการทอผ้า การ
สาธิตการทาน้าพริก โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชน
ที่พัก ชุมชนแห่งนี้ไม่สะดวกในการทาที่พัก เพราะมีบริเวณพื้นที่ค่อนข้างจากัด
และมีพื้นที่ใช้สอยน้อย หรือแม้กระทั่งการทาโฮมสเตย์ก็ไม่สามารถทาได้เช่นกัน เพราะชาว
ไทยทรงดามีความเชื่อว่า ถ้าหากมีผู้อื่นเข้ามาพักบ้านของตน ผีเรือนจะทาให้เจ้าของบ้านมี
อาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ชาวบ้านเลยไม่ทากัน
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สิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ล านจอดรถไว้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณศู น ย์
วัฒ นธรรมไทยทรงดา สามารถเข้าห้ องน้ าที่ วัดหรือตามบ้ านของชาวบ้านได้ มีร้า นค้ า
ร้านอาหารบริการอยู่พอสมควร
การเข้ า ถึ ง ชุ ม ชนบ้ า นสะแกรายจั ง หวั ด นครปฐมมี เ ส้ น ทางการเข้ า ถึ ง ได้
หลากหลายเส้นทาง และยังมีเส้นทางเชื่อมติดต่อกับอาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี
จั งหวัดนครปฐม อย่ างไรก็ต ามในปั จ จุ บันยังไม่มีรถโดยสารประจาทางเข้าถึงตัว แหล่ ง
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านโดยตรง และมีป้ายบอกทางของหมู่บ้านที่ไม่ชัดเจนทาให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาครั้งแรกอาจจะหลงทางได้
การส่ งเสริ มแหล่ ง ท่องเที่ ย ว ชุม ชนได้มีก ารอนุรั กษ์ และส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรม
ประเพณี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1) การวิเคราะห์ SWOT (Analysis)
จุดแข็ง (S-Strength) ชุมชนบ้านสะแกรายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งใน
ฐานะที่ เป็ น ชุม ชนทางวั ฒ นธรรม มี วิถี ชี วิต ทางการเกษตร การทาบ่อ กุ้ ง และปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเกษตรได้ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์
ทอผ้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกลุ่มน้าพริก สาหรับในเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์ ใน
ชุมชนก็ยังมีพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่ยังปฏิบั ติกันอยู่ เช่น การแปงขวัญ พิธี
เสนเฮือน พิธีแต่งงาน ดังที่กล่าวมานี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
จุ ด อ่ อ น (W-Weakness) ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ยั ง ไม่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่
สิ่งเอื้ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีห้องน้าส่วนรวม (ต้องใช้ของวัดหรือเข้า
ตามบ้าน) ไม่มีไกด์หมู่บ้าน อีกทั้งในเรื่องของความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในชุมชนที่มี
ต่อการดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งสนใจและ
พร้อมที่จะให้การสนับสนุน แต่ก็มีสมาชิกอีกกลุ่มที่ไม่สนใจและไม่ได้ให้ความร่วมมือ หรือ
สนใจแต่ไม่มีเวลาที่จะให้การสนับสนุน โดยเหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ชาวบ้านกลุ่มนี้
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มีอาชีพหลักอยู่แล้วจึงมีข้อจากัดทางด้านเวลา หรืออีกเหตุผลคืออาจจะยังไม่เข้าใจถึงการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
โอกาส (O-Opportunity) เนื่องจากชุมชนบ้านสะแกรายตั้งอยู่ในจุดที่เป็น
ทางผ่านไปยังตลาดน้าดาเนินสะดวกซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อาจทา
ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย และไม่ นานมานี้
ได้มีโครงการนวัตวิถี OTOP เข้ามามีบทบาทกับชุมชนมากขึ้น โดยโครงการนวัตวิถี OTOP
ได้เสนอแนวทางการทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีการโฆษณาหมู่บ้านผ่านทางสื่อต่าง
ๆ เช่น โซเชียล การจัดบูธขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจทาให้
บ้านสะแกรายเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (T-Threats) เส้นทางการเข้าถึงของบ้านสะแกรายไม่มีสัญลักษณ์
หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเองได้โดยที่ไม่ต้องถาม
ทางกับชาวบ้าน และที่บ้านสะแกรายแห่งนี้ไม่สามารถทาเป็นโฮมสเตย์หรือสร้างที่พักให้กับ
นักท่องเที่ย วที่ต้องการค้างคืนได้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีพื้นที่ใช้สอยน้อย จึงไม่
สามารถสร้างรีสอร์ทหรือที่พักได้ และก็ไม่สามารถทาเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ได้เช่นกัน เพราะ
ไทยทรงดามีความเชื่อเกีย่ วกับพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง
จากข้อมูลข้างต้นนามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้
1) การสร้างความร่วมของคนในชุมชน
เป็นการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชน
โดยการให้ความร่วมมือในด้านการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เช่น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา คน
ในชุมชนต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเจ้าบ้านที่ดี เป็นมิตร
2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น
จัดตั้งอบรมพัฒนามัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น โดยการจัดอบรมให้ความรู้จาก
หน่วยงานที่มีความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านความเข้าเกี่ยวกับการปฏิบัติใจ
สามารถรับมือกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยมีการใช้
ภาษาเขี ย น และภาษาพู ด ของไทยทรงด าในการให้ ข้ อ มู ล กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว พร้ อ มกั บ
ภาษาไทยควบคู่ไปด้วย
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3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น
การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ย วในพื้นที่ที่มีความทรุดโทรมให้เกิดความโดด
เด่น ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายัง
บ้านสะแกราย เช่น การจัดให้มีจุดถ่ายรูป มีจุดเช็คอินผ่านโซเชียล หรือการสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นต่อการท่องเที่ยว เช่น ห้องน้าสาธารณะ (ห้องน้าส่วนรวม)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านสะแกราย ตาบล
ดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าปัญหาของชุมชนคือ ชุมชนแห่งนี้ยังไม่มี
ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสถานที่ สิ่ งเอื้ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีห้ องน้า
ส่วนรวม (ต้องใช้ของวัดหรือเข้าตามบ้าน) ไม่มีไกด์หมู่บ้าน อีกทั้งในเรื่องของความร่วมมือ
ร่วมใจของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มี
สมาชิกกลุ่มหนึ่งสนใจและพร้อมที่จ ะให้การสนับสนุน แต่ก็มีสมาชิกอีกกลุ่มที่ไม่สนใจและ
ไม่ได้ให้ความร่วมมือ หรือสนใจแต่ไม่มีเวลาที่จะให้การสนับสนุน โดยเหตุผลส่วนหนึ่งอาจ
มาจากการที่ชาวบ้านกลุ่มนี้มีอาชีพหลักอยู่แล้วจึงมีข้อจากัดทางด้านเวลา หรืออีกเหตุผล
คืออาจจะยังไม่เข้าใจถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ ยวอย่างแท้จริง โดยการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการทาให้
ชาวบ้านได้เห็นถึงความสาคัญถึงการเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยยการวิเคราะห์ศักยภาพของ
บริบทพื้นที่และการวิเคราะห์ SWOT (Analysis) จึงนามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้
1) การสร้างความร่วมของคนในชุมชน 2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสะแก
รายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านสะแกราย เกิดจากการอพยพของชาวไทยทรงดา
ทาให้ ห มู่บ้ านแห่ งนี้ ได้มีวัฒ นธรรมและประเพณีที่โ ดดเด่น เช่น พิธีกรรมการเสนเฮือน
เสนเรียกขวัญ หรือเสนผีขึ้นเสื้อ เสนรับผีมด เสนสะเดาะเคราะห์ เสนฆ่าเกือด เสนเตง ฯลฯ
พิธีกรรมการเสนเหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากฐานความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นวิธี
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จัดการกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อขจัดความกลัว และสร้างกาลังใจชุมชนภายใน
ชุมชนบ้ านสะแกรายมีบ ริ เวณเป็ น ที่ ร าบลุ่ มมีพื้ นที่ ที่อุ ดมสมบู รณ์ เหมะส าหรับ การท า
การเกษตร ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้ง ซึ่งสอดคล้องกับที่ นิศา ชัชกุล (2551) และ
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2550) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว
(Tourism Resources) หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว
เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ ยว ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่า เป็น “สินค้า” ที่มีความเป็นคุณลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือ
นักท่องเที่ย วเดิน ทางเข้ามา “ซื้อ” ถึงที่ตั้งของสินค้าธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ล้วนเอื้ออานวยให้เกิดการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มี
คุณค่ามนุษย์ส ร้ างขึ้น ที่ห มายถึงวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ รวมถึง
วัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีประจาปี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือ “จุดขาย”
ของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว
อาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต
ในส่วนของการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านสะแก
ราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมพบว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดศักยภาพ
ทางท่องเที่ยว เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยประเมินถึงความพร้อมในการทาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยมีทั้งหมด 6 หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2529) ปาริฉัตร สิงห์
ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2553) ที่ให้ความเห็นตรงกันว่า หลักเกณฑ์และ
ศัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสามารถสรุ ป ได้ เ ป็น 6 ลั กษณะ ดัง นี้ 1) คุ ณ ค่ า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นใน
ตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพ
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทาง
ท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่งอานวย
ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพ
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อากาศ ระบบนิ เ วศ และสภาพอื่ น ๆ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 5) ข้ อ จ ากั ด ในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจากัดด้านพื้นที่ ข้อจากัดทางด้านการบริการสาธารณูปโภค ปัญหา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของ
แหล่งท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้าน
สะแกราย ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนสามารถประเมิน
ตนเองได้จากการวิเคราะห์ SWOT (Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่ถูกต้อง
เพื่อหาจุดเด่นและลบจุดด้อย เพื่อหาทางสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนภายใต้โอกาสที่
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนามาสู่ข้อสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 1) การสร้างความร่วมของคนใน
ชุมชน 2) มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น โดยมีความสอดคล้ องกับ
โกมล วงศ์ อนั น ต์ (2555) และเอกชัย บุ ญ ยาธิ ษฐาน (2553) ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า
SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ
เปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ภายนอกองค์ กร ทั้ งสิ่ ง ที่ไ ด้เ กิด ขึ้น แล้ ว และแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ
และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้นาไปสู่ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการทาความเข้าใจ
กับชุมชนบ้านสะแกรายให้เห็นถึงความสาคัญของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจัย
หลั ก ที่ ท าให้ ชุ ม ชนบ้ า นสะแกรายไม่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วก็ คื อ
1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมทาไมเพื่อประโยชน์ใดตนเองอยู่ตรงไหนของการ
ท่องเที่ยว และ 2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ดังนั้น หากเราทาให้ชุมชนเห็น
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ค่าของการเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ ชุมชนบ้ านสะแกรายก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และ
สามารถทาเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ด้วยความร่วมมือของมือของชุมชนนั่นเอง
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น เนื่องจากทางผู้นาชุมชนต้องการ
ให้เยาวชนเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับชุ มชนและ
ครอบครัว ทาให้บ้านสะแกรายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเอง
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสะแกรายให้มีความน่าสนใจ
และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวหรือ ไม่นั่นเอง ทางผู้นาชุมชนได้ให้ความสาคัญใน
เรื่องนี้เพื่อทาให้ชุมชนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
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กรรณิกา ทองถนอม*

บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรู ป แบบแฟ้มเอกสารเป็ น ระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นารูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาความพอใจของผู้ที่
ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ขอบเขตของการวิจัย คือ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบ
สารสนเทศ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผลการเรียน จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ
1) รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ นาผลการเรียน
ที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็น ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง
ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการคัดแยก คือ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนั กศึกษา
ภาค กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่มวิชา 4) สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน โดยเริ่มสแกนผล
การเรียนปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 สแกนผลการเรียนทีละสาขาวิชาโดยสแกนผล
การเรียนของอาจารย์ครั้งละ 1 คน จนครบทุกคนแล้วจึงเริ่มสแกนผลการเรียนของอาจารย์
*
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สาขาวิชาถัดไปจนครบทุกสาขาวิชา ครบทุกคนตามลาดับ จนถึงปีการศึกษา 2559 ซึ่งมี
การจัดเก็บเป็นลาดับชั้น ดังนี้ 1) กลุ่มวิชา 2) สาขาวิชา 3) ปีการศึกษา 4) นักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 5) ภาคเรียน 6) ชื่ออาจารย์ 7) ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทดลองค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
และประเมิน ความพึ งพอใจรู ป แบบการจัดเก็บ ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ
แรก คือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้มี
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ย 4.40 นอกจากนี้ผู้ใช้ระบบได้ให้คาแนะนาในใช้ระบบ
การจัดเก็บผลการเรียนด้วยระบบสารสนเทศ โดยให้สารองข้อมูลไว้หลาย ๆ ชุด ป้องการ
สูญหายของข้อมูล เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้ที่คณะฯ และที่สาขาวิชา
คาสาคัญ: 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
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเปิดทาการเรียนการสอนใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก โดยมี ทั้ ง หมด 5 คณะประกอบด้ ว ย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในแต่ละคณะจะประกอบไปด้วย
สาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน โดยเน้น
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ผู้เรียนเป็นสาคัญในการจัดการเรียนการสอน ทาให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเข้า
สู่ สั ง คมในแต่ ล ะปี เ ป็ น จ านวนมากเป็ น ที่ ต้ อ งการของบริ ษั ท ห้ า งร้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงเป็นอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด 24 สาขาวิชาดังนี้ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการข้ อมู ล วิ ศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทั่ ว ไป ชี ว วิ ท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์ ฟิ สิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม เคมี (ค.บ.) เคมี (วท.บ.)
อุตสาหกรรมศิลป์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาห
กรรม จากจ านวนสาขาวิช าที่ห ลายหลายและเป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานทาให้ มี
นักเรียนจานวนมากสมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดการเรียนการสอน เมื่ อมีจานวนนักศึกษามากส่งผลให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
จานวนเพิ่มขึ้นตามจานวนนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสาขามีความหลากหลาย ทาให้มีนักศึกษามากขึ้น อาจารย์เพิ่มขึ้น
เมื่อกระบวนการเรียนการสอนมาถึงปลายทาง คือ ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียน
การสอนโดยการสอบปลายภาค เมื่อสอบเสร็จอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และส่ งผลการเรี ย นจ านวน 2 ชุด ให้ กั บงานวิ ช าการคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อย และนาเสนอคณบดีลงนามในผลการเรียน
ก่อนนาผลการเรียน 1 ชุดส่งที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทาการแสกน
บาร์โค้ดและแสดงผลการเรียนให้นักศึกษาเข้าตรวจเช็คผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนที่ต้องจัดเก็บที่งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก 1 ชุด
เจ้าหน้าที่ทาการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสารโดยแยกเก็บเป็นปีการศึกษา และแยกตามสาขาวิชา
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนสาขาวิชาทั้งหมด 24 สาขาวิชา มีอาจารย์
ประจาทั้งหมด จานวน 170 คน และอาจารย์พิเศษอีกปีการศึกษาละประมาณ 20 คน อีก
ทั้งมีรายวิชาที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา GE คือ วิชาการคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา
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400116, 400124 และวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 400117, 4000126 ทาให้
ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนมีปริมาณมาก เมื่อเก็บรวบรวมหลายปีการศึกษาทาให้ใช้
พื้ น ที่ ใ นการเก็ บ ผลการเรี ย นดั ง กล่ า วเป็ น จ านวนมาก เมื่ อ มี ก ารค้ น หาผลการเรี ย นที่
นักศึกษามาขอทราบรายเอียดจึงใช้เวลาในการค้นหานาน เนื่องจากเอกสารมีจานวนมาก
และใช้ พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสารมาก นอกจากนี้ อ าจารย์ บ างท่ า นสอนให้ กั บ หลาย
สาขาวิ ช าท าให้ ผ ลการเรี ย นแยกกั น อยู่ ห ลายสาขาวิ ช าโดยเฉพาะสาขาวิ ช าทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัด
เอกสารให้สะดวกต่อการค้นหา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยแสกนข้อมูลผลการเรียน
ของอาจารย์แต่ละท่านจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและสะดวกต่อ
การค้น หา รวมถึง ป้ องกัน ข้อ มูล สู ญหายในกรณีที่ มีการย้า ยที่จัดเก็ บ ผลการเรียน หรื อ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บผลการเรียนดังกล่าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพอใจของผู้ ที่ ใ ช้ รู ป แบบการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
ขอบเขตการวิจัย
1. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ ากรู ป แบบแฟ้ ม เอกสารเป็ น ระบบสารสนเทศ ซึ่ ง ค้ น หาผลการเรี ย นจาก
คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดการคัดแยก ดังนี้ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่มวิชา 4) สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน
2. ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง คือ เจ้ าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรี ย นของคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากรู ปแบบแฟ้ม เอกสารเป็ นระบบ
สารสนเทศ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบจัดการฐานข้อมูล
โอภาส เอี่ย มสิ ริ ว งศ์ (2558: 8) กล่า วถึง ระบบจัด การฐานข้อ มูล ในยุค ที่
คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็น ที่แพร่ห ลาย องค์กรต่าง ๆ จัดดาเนินการข้อมูล โดยอาศัยระบบ
แฟ้ม ข้อ มูล ซึ่ง เป็น กระดาษ เช่น แฟ้ม ข้อ มูล นัก ศึก ษาที่ถูก จัด ดาเนิน การโดยฝ่า ยงาน
ทะเบีย นนัก ศึกษา แฟ้มข้อมูล ลูก ค้าและคาสั่งซื้อ ที่ถูกจัดดาเนินการโดยฝ่า ยขาย และ
สมุดรายนามผู้ใช้โ ทรศัพท์ ต่อมาคอมพิว เตอร์ถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ าพในการจัดดาเนิน การข้อ มูลให้ส ะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในส่ว น
ของกระดาษเพราะข้อ มูล จะถูก บัน ทึก เป็น รูป แบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ทน เรีย กว่า
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer – Based Data File) ในยุคนี้การดาเนินการข้อมูล
อาศัยการประมวลผลแฟ้มข้อมูลคอมพิว เตอร์ (Traditional File Processing) ซึ่งเป็น
การใช้โ ปรแกรมประยุกต์ (Application) เข้าถึงแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงในการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารและนาไปจัดเก็บไว้ในตู้เก็บ
เอกสารอย่างมิดชิดและความปลอดภัยนั้น ยังคงเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ทากันมานาน
จนถึง ปัจ จุบ ัน แต่ก ารจัด เก็บ ในรูป แบบนี ้จ ะต้อ งเพิ่ม จานวนตู ้ห รือ ต้อ งสร้า งชั้น เก็บ
เอกสารมากขึ้น ตามจ านวนเอกสารที่นับ วัน จะเพิ่ม พูน มากขึ้น เรื่อ ย ๆ และอาจต้อ ง
เตรีย มห้อ งขนาดใหญ่เ พื ่อ จัด เก็บ เอกสารเหล่า นั ้น ประกอบกับ หากต้อ งการค้น หา
เอกสารใด ๆ ก็จ ะต้อ งใช้เ วลาค้น หา เนื่อ งจากเป็น การค้น หาด้ว ยมือ ภายใต้เ อกสาร
จานวนมากที่กองไว้สูง ท่ว มหัว ครั้น เมื่อนาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์มาใช้เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูล จึงช่ว ยลดจานวนเอกสารลงได้มาก เนื่องจากสื่อบันทึกข้อมูลในปัจจุบันสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเปรียบเทียบให้เห็นจากเอกสารจานวน
มากมายสามารถนามาจัดเก็บ ลงในฮาร์ดดิส ก์เพียงตัว เดียว หรือบันทึกลงในแผ่นดีวีดี
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เพีย งไม่กี่แ ผ่น และยัง ช่ว ยให้ก ารค้น หาข้อ มูล เป็น ไปด้ว ยความสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์จะเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล ซึ่งจะไม่ลบเลือน
ไปตามกาลเวลาเหมือ นกระดาษ ที่เ นื้อ กระดาษและข้อ มูล ที่บั นทึก จะไม่คงสภาพเดิม
ตามกาลเวลาที่ผ่านไป
นอกจากนี้เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2554: 12) ได้กล่าวถึงระบบฐานข้อมูลไว้
ว่าจากข้อจากัด ต่าง ๆ ของระบบแฟ้มข้อ มูล ที่กล่า วไว้แล้ว ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น ปั ญหา
ด้า นความซ้ าซ้อ นในข้อ มูล ความไม่ย ืด หยุ ่น และความไม่ค ล่อ งตัว ในหลาย ๆ ด้า น
จนกระทั่งต่อมา ได้เกิดเทคโนโลยี การจัดระบบข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า “ระบบฐานข้อมูล ”
ซึ่ง แนวคิด ดัง กล่า วสามารถน ามาแก้ไ ขปัญ หาที ่เ กิด ขึ ้น จากวิธ ีแ ฟ้ม ข้อ มูล ได้อ ย่า งดี
ตามปกติระบบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือแผนก
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ล ะแผนกต่างก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเองและหากมี
ผู้หนึ่งผู้ใดในแผนก กาลังเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานในขณะนั้น บุคคลอื่น ๆ ในแผนกจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูล ชุดเดีย วกัน นี้ในช่ว งเวลาดังกล่าวได้ แต่สาหรับแนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูล จะตรงกัน ข้ามกับ ระบบแฟ้มข้อมูลโดยสิ้ นเชิง ฐานข้อมูล (Database) เป็น
ศูนย์รวมของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
อย่างมีร ะเบียบแบบแผนก่อให้เกิดฐานข้อมูล ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ที่
ถูก นามาจัด เก็บ รวบรวมกัน ไว้ภ ายใต้ฐ านข้อ มูล เพีย งชุด เดีย ว โดยผู้ใ ช้ทั่ว ไ ปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี้ได้ ซึ่งส่วนกลางข้อมูลแหล่งนี้จะทาหน้าที่แบ่งเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา และการที่มีเพียงข้อมูล
เพีย งชุด เดีย วนี้เ อง จึง ช่ว ยแก้ปัญ หาความซ้าซ้อ นของข้อ มูล ได้เ ป็น อย่า งดีข้อ มูล จึง มี
ความทันสมัยอยู่เสมอและที่สาคัญ ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลจะมีความเป็นอิสระ ไม่
ผูกติดกับโปรแกรมเหมือนกับ วิธีแฟ้มข้อมูล และด้ว ยแนวคิดฐานข้อมูลนี้เอง จึงช่ว ยให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการประมวลผลด้ว ยวิธีแฟ้มข้อมูลได้เป็นอย่างดี
แต่อ ย่า งไรก็ต าม แนวคิด ของระบบฐานข้อมูล ผู้ใ ช้จาเป็น ต้อ งเรีย นรู้ถึง กระบวนการ
จัดการ และต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี
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2. การประเมินผลการศึกษา
คู่มือ การศึก ษา 2558 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม (2558 : 16) ได้ใ ห้
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาในหมวด 4 การประเมินผลการศึกษา ไว้
ดังนี้
ข้อ 21 การประเมินผลการเรียนรายวิชา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยวิธีการ
ที่คณะเห็น ชอบและต้องมีการสอบปลายภาคการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หรือ ตามที่ได้รับ อนุญ าตจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีสิท ธิส อบปลายภาคการศึกษา
ต้อ งมีเวลาเรีย นไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของเวลาเรีย นทั้งหมด หรือ ได้รับ อนุญาตจาก
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในกรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่ มีสิทธิสอบ
ในรายวิชานั้น
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลัก สูตรเป็น 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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

68

(2) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังตาราง
ผลการเรียน
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
3. การตรวจเช็คผลการศึกษา
เมื่อ เสร็จ สิ้น การสอบปลายภาค อาจารย์ผู ้ส อนทาการตรวจข้อ สอบ
บัน ทึก ผลการเรีย นในระบบออนไลน์ พิม พ์ผ ลการเรีย นจ านวน 2 ชุด ให้ป ระธาน
สาขาวิช าตรวจเช็ค ความถูกต้องลงนาม และนาส่งงานวิช าการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อทาการตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้ง เมื่อถูกต้องครบถ้ว น งานวิช าการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาผลการเรียนเสนอคณบดีลงนาม นาผลการเรียน 1
ชุด จัดส่ง งานทะเบีย นสานักส่งเสริม วิช าการและงานทะเบีย น ผลการเรียนอีก 1 ชุด
จัด เก็บ ใส่แ ฟ้ม นัก ศึก ษาสามารถตรวจเช็ค ผลการเรีย นได้จ ากระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. การพัฒนา/รูปแบบ
นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล และวชิราพร (บวรกิติวงศ์) ชัยวรมุข กุล (2558: 22)
ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาไว้ดังนี้ Development หรือ การพัฒนา หมายถึง การทา
ให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า
ดังนั้ น การกระทาใดก็ตาม ที่ทาสิ่ ง ๆ หนึ่ ง สิ่ ง ๆ นั้น ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์
อุปกรณ์ชิ้นเดิม ให้ทางานได้ดีขึ้น นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา”
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540: 36) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบ
ไว้ดังนี้ 1) รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบจาลองที่
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. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุษณี ม้ารุ่งอรุณ (2559: บทคัดย่อ) พัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดทาเอกสารสาคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วัน ของศูนย์ การศึกษา
นานาชาติ ซึ่งเป็นภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม หลังการทดลองใช้ ระบบ พบว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความพึงพอใจ
การใช้งานโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้น เพราะสามารถใช้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จากการวิจัยได้
สะดวก รวดเร็วขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพิมพ์เอกสารและการรายงานตัว
ทุกระยะ 90 วัน ทาให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรรณิ ก า ทองถนอม (2558: บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศการจัดการข้อมูลผู้ขายในการจัดซื้อ จัดจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาร
เทศการจัดการข้อมูลผู้ขายในการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลการศึกษา พบว่าที่เป็นปัญหามากที่สุด
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง คื อ การขอเอกสารข้ อ มู ล ผู้ ข ายจากผู้ ข ายที่ ใ ห้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ใช้
ประกอบการเบิกจ่าย รองลงมา คือจานวนผู้ขายที่รู้จักมีน้อยไม่หลากหลาย เมื่อพัฒนาระบบ
แล้วให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทดลองใช้ระบบ สารวจสภาพปัญหาในการจัดซื้อ จัดจ้างอีก
ครั้ง ปัญหาการขอเอกสารข้อมูลผู้ขายจากผู้ขายที่ให้สินเชื่อเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
และจานวนผู้ขายที่รู้จักมีน้อย ไม่หลากหลาย ลดลงจากมากที่สุดเป็นน้อย รวมถึงปัญหาใน
ทุก ๆ ด้านลดลง
อรรถพล ช่ว ยค้าชู (2554: บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒ นา
โปรแกรมการจั ด การฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ กระบวนการขอผ่ อ นผั น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
กรณี ศึ ก ษา: คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการจั ด การฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ การขอผ่ อ นผั น ค่ า
บารุ งการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่มีจานวนมาก เมื่อต้องการข้อมูลของ
นักศึกษาต้องทาการค้นหาจากเอกสารที่มีจานวนมาก และมักเกิดปัญหาการสูญหายของ
เอกสาร เกิดจากการจัดเก็บที่ไ ม่เป็นระบบ ผู้วิจัย จึงทาการแก้ปัญหาโดยการจัดทาระบบ
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การจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสาหรับการขอผ่อนผัน
ค่าบารุงการศึกษาขึ้น จากการทดลองใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า สามารถลดเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลค้างชาระจากเดิม 25 นาที ลดเหลือเพียง 1.5 นาที สามารถลด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ติดต่อนักศึกษาจากเดิม 20 นาที ลดเหลือเพียง 1.6 นาที
และสามารถลดเวลาเฉลี่ยในกาจัดพิมพ์แบบรายงานจากเดิม 20 นาที เหลือเพียง 3.1 นาที
ปริ ย ากร บั ว ทอง (2552: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ย พั ฒ นาโปรแกรม
ประมวลผลการเรียนตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประมวลผล
การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง อาจารย์ ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ โ ปรแกรมกรอกข้ อ มู ล รหั ส นั ก ศึ ก ษา
ชื่อ-นามสกุล คะแนนบุคลิกภาพ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค และคะแนนรวม
แล้ ว โปรแกรมน าไปประมวลผล เพื่ อ ออกรายงานเป็ น ใบส่ ง เกรดของฝ่ า ยทะเบี ย น
การประมวลผลโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวกมากขึ้น สามารถได้
จากระดับความพึงพอใจของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ ใช้งาน
โปรแกรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ เป็นการวิจัย R to R (Routine to
Research) มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็ บ
ผลการเรียนและค้นหาผลการเรียนเมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
สถานที่จัดเก็บผลการเรียน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
2. รู ป แบบการจั ดเก็บ ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
รูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามสภาพปั ญ หาในการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ากรู ป แบบแฟ้ม เอกสารเป็ น ระบบสารสนเทศ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็ นระบบสารสนเทศ ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านในการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of ltem-Objective Congruence) โดยใช้สูตรดังนี้
∑R

IOC =
N
เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
N หมายถึง จาวนผู้เชียวชาญ
โดยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกคาถาม ดังนี้ ข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า
หรื อ เที ย บเท่ า กั บ 0.5 ถื อ ว่ า เนื้ อ หา เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบสอบถาม แบบประเมิ น
เหมาะสมคัดเลื อกไว้ใช้ได้ ข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่ า 0.5 ถือว่ าเนื้อหาเกณฑ์การ
ประเมินแบบสอบถามแบบประเมินไม่เหมาะสมควรพิจารณาปรับปรุง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล
1. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแต่ละข้อด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x̅ ) โดยใช้สูตร
ดังนี้
เมื่อ

x̅
X
N

x̅ =
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

∑X
N

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมทั้งหมด
จานวนข้อมูล
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2. วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร
S.D.

=

√

∑(𝑋−𝑋̅)2
𝑛−1

เมื่อ

S.D. หมายถึง
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
หมายถึง
ค่าคะแนน
n
หมายถึง
จานวนข้อมูล

หมายถึง
ผลรวม
x̅
หมายถึง
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3. การยอมรับประสิทธิภาพของระบบ
เกณฑ์ ก ารยอมรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นเป็ น ระบบ
สารสนเทศ พิจารณาจากเฉลี่ย ( x̅ ) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
“ดี” ขึ้นไปจึงยอมรับว่าระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. การให้คะแนนของแบบประเมิน
4.1 กาหนดคะแนนคาตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบประเมิน
สภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ดังนี้
ระดับ เกณฑ์การให้ คะแนนสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกาหนดคะแนนคาตอบ
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 าตอบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (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
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยการคานวณหาความ
กว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตร (5–1)/5 = 0.8 เมื่อได้ค่า 0.8 จากนั้นจึงลาดับความสาคัญ
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. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ว่ามีรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนอย่างไร พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี ก ารจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของทุ ก สาขาวิ ช าที่ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไว้ที่สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร
จัดเรียงไว้ในตู้เก็บเอกสารโดยแยกเป็นปีการศึกษาและสาขาวิชา ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์มี
สาขาวิชาทั้งหมด 24 สาขาวิชา ทาให้ในแต่ละภาคเรียนมีแฟ้มผลการเรียนจานวนมาก
ส่งผลให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารจานวนมาก รวมถึงปัญหาในการค้น หาผล
การเรียน เมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือส่งผลการเรียนเพิ่มเติมล่าช้า และเมื่อเวลาผ่าน
ไปผลการเรียนที่จัดเก็บไว้เป็นกระดาษ อาจมีผลการเรียนบางส่วนเกิดการชารุดเสียหาย
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สูญหายเนื่องจากย้ายสถานที่จัดเก็บ รวมถึงสีซีดจางทาให้มองเห็นผลการเรียนไม่ชัดเจน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาคิดวิเคราะห์และ
ออกแบบพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ประหยัดกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน ค้นหาผลการเรียนได้ง่าย สะดวก
ประหยัดเวลา ป้องกันการสูญหายเนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่เก็บ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด
คัดแยกผลการเรียน

จัดเก็บผลการเรียน

นาแฟ้มเอกสาร

ในแฟ้มเอกสาร

จัดเก็บในตู้เอกสาร

ภาพที่ 1 การจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบแฟ้มเอกสาร
เมื่อออกแบบรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามที่
ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการสแกนผลการเรียนและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยแยก
เป็นลาดับการค้นหาดังนี้
ภาคปกติ/ภาค

ปีการศึกษา

สาขาวิชา

หมู่เรียน

ชื่ออาจารย์

กศ.พป.

ผู้สอน
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศตามลาดับชั้นการค้นหา
เมื่อทาการสแกนผลการเรียนเสร็จแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560)
ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทดลองค้นหาผลการเรียนจากรูปแบบ
การจัดเก็บผลการเรี ยนที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้นให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทาแบบประเมิน
ความพึ ง พอใจการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยสรุปแบบประเมินความพึง
พอใจและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินให้พร้อมใช้งานจริง และตรงตาม
ความต้องของผู้ใช้งานมากที่สุด
ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาเอกสาร/รวบรวมปัญหาในการจัดเก็บ
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิเคราะห์ออกแบบการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
รูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ

พัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสาร เป็นระบบสารสนเทศ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทดลองใช้รูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข
ใช้งานจริง
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาปั ญ หาในการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาทาการคิดวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการ
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารมาเป็นระบบสารสนเทศ
ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บ ผลการเรียน และการค้นหาผล
การเรียนเมื่อมีการแก้ไขผลการเรียน รวมถึงเมื่อปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บผลการเรียน
จานวน 10 คน ทดลองค้นหาผลการเรียนจากระบบสารสนเทศ และทาการประเมินปัญหา
ในการค้นหาผลการเรียนอีกครั้ง ปรากฏผลดังนี้
1. ประเมินปัญหาการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางที่ 1 ระดับปัญหาการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน
และหลังการพัฒนาระบบการจัดเก็บผลการเรียนจากระบบแฟ้มเอกสารเป็น
ระบบสารสนเทศ
รายการ

ก่อนการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บผลการเรียน
( x̅ ) (S.D.) ระดับ
4.30 .483 มากที่สุด
4.00 .667
มาก
3.10 .316 ปานกลาง
4.50 .527 มากที่สุด

หลังการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บผลการเรียน
( x̅ ) (S.D.) ระดับ
4.20 .422
มาก
2.20 .422
น้อย
1.40 .516 น้อยที่สุด
1
.000 น้อยที่สุด

1. ผลการเรียนมีจานวนมาก
2. ใช้เวลาในการค้นหาผลการเรียนนาน
3. ผลการเรียนชารุด ฉีกขาด หมึกจาง
4. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก
5. สถานที่ในการจัดเก็บผลการเรียนไม่
3.50 .527
มาก
4.30 .483
เหมาะสม
หมายเหตุ :
x̅
หมายถึง
ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D. หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จากตารางที่ 1 แสดงระดับปัญหาในหารจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากระบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการ
เรียน และหลังพัฒนาระบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ จะเห็น
ได้ว่าระดับปัญหาลดลงในทุก ๆ ด้านโดยสภาพปัญหาที่มีปัญหามากที่สุด 2 ด้าน คือใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ ผลการเรียนมีจานวนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 แต่
เมื่อมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏว่า
สภาพปัญหาทั้งสองด้านลดลงทั้งสองด้าน ดังแสดงในตาราง
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ก่อนพัฒนาระบบ
หลังพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4 ระดับสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลการดาเนินงานของการออกแบบและการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัย ได้ร วบรวมปัญ หาในการจัด เก็บ ผลการเรีย นของคณะวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้แ บบประเมิน ปัญ หาในการจัด เก็บ ผลการเรีย นของคณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละน าข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสรุป แบบประเมิน มาออกแบบและพัฒ นา
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รูป แบบการจัด เก็บ ผลการเรีย นของคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยมีก าร
จัดเก็บ ผลการเรี ย นดังต่อ ไปนี้
2.1 ขั้นตอนการคัดแยกผลการเรียน
ผู้วิจัยได้นาผลการเรียนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็นปี
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการคัดแยก
ดังนี้ 1) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 2) ปีการศึกษา 3) กลุ่ มวิช า 4)
สาขาวิชา 5) อาจารย์ผู้สอน
2.2 ขัน้ ตอนการจัดเก็บผลการเรียนในระบบสารสนเทศ
เริ่มต้นสแกนผลการเรียนปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 สแกนผลการ
เรียนทีละสาขาวิชาโดยสแกนผลการเรียนของอาจารย์ครั้งละ 1 คน จดครบทุกคน แล้วจึง
เริ่ มต้น สแกนผลการเรี ย นของอาจารย์ ส าขาวิช าถัดไปจนครบทุกสาขาวิช า ครบทุกคน
ตามล าดั บ จนถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง มี ก ารจั ด เก็ บ เป็ น ล าดั บ ชั้ น ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม วิ ช า
2) สาขาวิชา 3) ปีการศึกษา 4) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. 5) ภาคเรียน
6) ชื่ออาจารย์ 7) ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดเก็ บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
ผลการประเมินระบบสารสนเทศการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ แสดงค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ใช้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 10 คน ดังนี้
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
รายการ
S.D. ความหมาย
( x̅ )
1. ข้อมูลที่ได้ตอบสนองและตรงตามความต้องการของท่าน
4.30
.483
มากที่สุด
2. รูปแบบที่ใช้ สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา
3.90
.568
มาก
3. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
4.40
.516
มากที่สุด
4. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน
5.00
.000
มากที่สุด
5. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
4.10
.316
มาก
จากตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจข้อมูล ที่ได้ตอบสนองและตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 รูปแบบที่ใช้สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับ ซ้อน ประหยัดเวลา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
มากทีส่ ุดอันดับแรก คือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา
คือ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.40
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
ผลการเรี ยนของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาความพอใจของผู้ ที่ใช้
รู ป แบบการจั ดเก็บ ผลการเรี ย นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้ม
เอกสารเป็นระบบสารสนเทศ โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
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การจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็น
ระบบสารสนเทศ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาผล
การเรี ย นของคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมื่ อมีการแก้ไขผลการเรียน หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บผลการเรียน จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือรูปแบบ
การจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ สรุปผลได้ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจสภาพปัญหาในการจัดเก็บผลการเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารมาเป็นการจัดเก็บแบบระบบสารสนเทศ โดยมีก ารจัดเก็บผลการ
เรี ย นดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการคัดแยกผลการเรียน
ผู้วิจัยได้นาผลการเรียนที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารมาคัดแยกเป็นปี
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 ครบทุกคนตามลาดับ
จนถึงปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นลาดับชั้น ดังนี้ 1) กลุ่มวิชา 2) สาขาวิชา 3) ปี
การศึกษา 4) นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษาภาค กศ.พป.5) ภาคเรียน 6) ชื่ออาจารย์ 7)
ชื่อวิชา 8) หมู่เรียน
เมื่อดาเนินการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศแล้ว ให้เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บผลการเรียนทดลองค้นหาผลการเรียนจากระบบ
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สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและประเมินสภาพปัญหา พบว่า ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียน การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 (มากที่สุด) หลังการ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนเป็นระบบสารสนเทศ การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บผล
การเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 1 (น้อยที่สุด) ใช้เวลาในการค้นหาผลการเรียนน้อยลงจากเดิมมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 (มาก) หลังการพัฒนาการจัดเก็บผลการเรียนมี่ค่าเฉลี่ย 2.20 (น้อย) ผลการ
เรียนชารุด ฉีกขาด หมึกจาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 (ปานกลาง) หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 1.40
(น้อยที่สุด)
ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ
ผู้ วิ จั ย ท าการวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่
และอาจารย์ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้อง จ านวน 10 คน และประเมินความพึงพอใจรูปแบบการ
จัดเก็บผลการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบ
สารสนเทศ ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมากที่สุดอันดับแรก คือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ผลการเรี ย น มีค่าเฉลี่ ย 5.00 รองลงมาคือ ข้อมูล ที่ได้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.40 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ต อบสนองและตรงตามความต้ อ งการ มี ค่ า เฉลี่ ย 4 .30
มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดเก็บผลการเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 และ
รูปแบบที่ใช้ สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.90 นอกจากนี้ผู้ใช้
ระบบได้ให้คาแนะนาในใช้ระบบการจัดเก็บผลการเรียนด้วยระบบสารสนเทศ โดยให้สารอง
ข้อมูล ไว้ห ลาย ๆ ชุ ด ป้ องการสู ญหายของข้อมู ล เช่ น จั ดเก็ บข้อ มูล ไว้ ที่คณะฯ และที่
สาขาวิชาด้วย
อภิปรายผล
ตามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อง ทดลองค้น หาผลการเรียนจากระบบสารสนเทศ และทาการ
สารวจสภาพปัญหาหลังการใช้ระบบ พบว่า ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลการเรียน การใช้
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พื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 (มากที่สุด) หลังการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผล
การเรียนเป็นระบบสารสนเทศ การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บผลการเรียนมาก มีค่าเฉลี่ย 1 (น้อยที่สุด) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล ช่วยค้าชู (2554) วิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลสาหรับกระบวนการขอผ่อนผันค่าบารุงการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่มี
จานวนมากเมื่อต้องการข้อมูลของนักศึกษาต้องทาการค้นหาจากเอกสารที่มีจานวนมาก
และมักเกิดปัญหาการสูญหายของเอกสาร เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
การจัดเก็บผลการเรียนจากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศเป็น
ประโยชน์ในการจัดเก็บผลการเรียนของแต่ละคณะฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่ละคณะฯ
มีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษาจานวนมากเช่นกัน เมื่อรวมกันหลาย ๆ ปีการศึกษา ยิ่ง
ทาให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าแต่ละคณะฯ ทาการจัดเก็บผลการเรียน
จากรูปแบบแฟ้มเอกสารเป็นระบบสารสนเทศ จะทาให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลการ
เรี ยนเป็น อย่างมาก ลดปัญหาการช ารุ ด ฉีกขาด และซีดจางของหมึกพิม พ์ได้ อีกทั้งยัง
สะดวกในการค้นหา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
นอกจากปั ญ หาในการจั ด เก็ บ ผลการเรี ย นของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแล้ว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทาตาราง
สอบกลางภาคของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการสอบซ้อนน้อยที่สุด เพื่อ
ประโยชน์ของนักศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาระบบการสื บ ค้ น บทความในวารสาร
สั ง คมศาสตร์ วิ จั ย และ 2) ประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบการสื บ ค้ น บทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม จ านวน 124 คน ได้ มาโดยวิ ธีก ารสุ่ มอย่า งง่ า ย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น และ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระบบสืบค้นบทความที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานในการสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
2. คุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
คาสาคัญ: ระบบสืบค้น บทความ วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

*

นักวิชาการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

85

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
บทนา
วารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกเผยแพร่อย่างสม่าเสมอมีชื่อเรียกเฉพาะ เสนอเนื้อเรื่อง
ในรูปแบบบทความ แบ่งเป็นคอลัมน์และมีหลายประเภทเขียนโดยผู้เขียนหลายคน อาจ
เป็นเรื่องในแนววิชาเดียวกั นหรือไม่ก็ได้ เรื่องอาจจบในฉบับหรือต่อเนื่องกันจบในหลาย
ฉบั บ ก็ ไ ด้ รู ป เล่ ม ของวารสารชื่ อ หนึ่ ง ๆ มั ก จะเป็ น แบบเดี ย วกั น วารสารส่ ว นมากมี
ส่ ว นประกอบที่ ค ล้ า ยกั น ได้ แ ก่ มี ล าดั บ ที่ ข องเล่ ม (volume) เลขที่ ข องฉบั บ (issue
number) วันเดือนปี (date) เลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (international standard
serial number) (สุมน ถนอมเกียรติ, 2541: 30)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

86

วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาเช่นเดียวกับหนังสือ
แต่ลักษณะพิเศษของวารสาร คือ เนื้อหาที่นามาเผยแพร่ในแต่ละฉบับจะเป็นเรื่องราวที่
ทันสมัยทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และผู้เขียนสามารถนาเสนอเนื้อหา
ได้อย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะการทดลองหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ที่
ปัจจุบันในแต่ละสาขาวิชาย่อมมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษา รวมทั้ง
การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า จึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล หรือปรับปรุงทฤษฎีต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา วารสารจึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นอกจากนี้ วารสารยังเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญของหน่วยงาน
หรื อ องค์ก ร เพราะเป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาการที่ ได้ จาก
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย
การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งสาคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์สามารถเข้าถึงข้อมู ลและองค์ความรู้ได้อย่างไม่มี
ขอบเขต จึงถือได้ว่าวารสารมีความสาคัญมากในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ใหม่ เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน และการค้นหาคาตอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ทันสมัย วารสารจึง เป็น
หัวใจสาคัญของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นจะต้องจัดหามาให้บริการ (มาลี อิศรา
นนท์, 2551: 1)
ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร (information retrieval system) หมายถึง ระบบที่
ทาหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผลคาค้น และสืบค้นเอกสาร โดยในการสืบค้นเอกสารจะไม่ค้น
กับเอกสารโดยตรง แต่จะสืบค้นจากตัวแทนเอกสาร หรือดัชนี (index) ข้อดีของการค้นจาก
ดัชนีทาให้สามารถลดขนาดของการจัดเก็บเอกสาร และสามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น (นิพิธ
ประจักษ์เวช, 2548: 12)
ฐานข้อมูล คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่ทาการรวบรวมจากข้อมูลดิบที่มีอยู่ โดยแปลข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพื่ อให้เกิดความสะดวกใน
การจัดเก็บ และค้นหามาใช้งาน โดยในอดีตนั้นการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลยังอยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ ซึ่ ง ท างานได้ ใ นระบบขนาดเล็ ก ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง านอยู่ เ พี ย งหนึ่ ง คนหรื อ ไม่ กี่ ค นอั น
เนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลาย (อรรถพล มาลัย, 2545: 5)
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ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลหรือการจัดระบบฐานข้อมูล หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นระบบที่ได้รับการสั่งการจากผู้ใช้งานแล้วทาการ
แปลงเป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งงานทางคอมพิวเตอร์กับระบบฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าหน้ า ที่ จั ด การการเข้ า ถึ ง ทุ ก อย่ า งสู่ ฐ านข้ อ มู ล โดยการใช้ ง านระบบจะ
แบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ 1) ส่วนของผู้ ใช้งาน หรือผู้ต้องการค้นหาข้อมูล และ 2) ส่ว นของ
ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ดูแลฐานข้อมูล (อรรถพล มาลัย, 2545: 6)
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web-Base Application) โดยลักษณะที่สาคัญ คือ การแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บน
บราวเซอร์ (Browser) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหน หรือจะใช้งานเมื่อไรก็สามารถใช้ งานได้ตลอดเวลา (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551: 1) ใน
ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมภาษาให้เลือกจานวนมาก เช่น PHP
ASP JSP Java เป็นต้น แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ PHP
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และคณะ (2547: 135) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดว่ามีความจา
เป็ น มากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศให้ เ ป็ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
จรั ญญา ศุ ภ วิฑิตพัฒ นา (2543: 14-15) ได้ศึกษาความพึงพอใจระบบสื บค้ น
รายการทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจระบบสื บ ค้ น รายการทรั พ ยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
เนื่องจากสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือคาสาคั ญ ทา
ให้ง่ายต่อการสืบค้น
สุดา หมัดอะดั้ม (2544: 48-50) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลวารสาร
เนื้อหาเต็ม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
มีความสามารถในการจั ดเก็บและค้นบทความวารสารในรูปแฟ้มข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ โดย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มและแก้ไขฐานข้อมูลได้ และเมื่อประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเมินว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง
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วารสารสั ง คมศาสตร์ วิจั ย (Journal for Social Sciences Research) เกิด จาก
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู มิ ภ าคตะวั น ตก 4 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ วารสารสั ง คมศาสตร์ วิ จั ย เน้ น การน าเสนอบทความวิ จั ย ด้ า น
สังคมศาสตร์ มีกาหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ฉบั บ ที่ 2 เดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม โดยปั จ จุ บั นเน้น การตี พิม พ์เ ป็ นรู ปเล่ ม ซึ่ง ต้ องใช้
งบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร และมีข้อจากัดในการถึงบทความของผู้ที่
ต้องการสืบค้น เนื่องจากจานวนที่ตีพิมพ์มีจากัด อาจชารุดและสูญหายได้ง่าย อีกทั้งในการ
สื บ ค้ น บทความจะต้ อ งเปิ ด อ่ า นที ล ะบทความ จึ ง ท าให้ ผู้ สื บ ค้ น เสี ย เวลาในการสื บ ค้ น
บทความที่สนใจ
ดัง นั้น ผู้วิจ ัย ในฐานะผู ้ไ ด้รับ มอบหมายให้รับ ผิด ชอบการดาเนิน งานวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย จึงสนใจที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาระบบการสืบค้นบทความ
ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
เข้ าถึ งบทความได้ ง่า ย และสามารถสื บ ค้ น บทความตรงตามประเด็ น ที่ ส นใจได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้แบ่งเป็ น 2 ส่ว น คือ การพัฒนาระบบสื บค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย และการประเมินคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย
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1. การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
1.1 ใช้ ร ะบบการจั ด การเนื้ อ หาของเว็ บ ไซต์ (Content Management
System: CMS) เป็นเครื่องมือในการเขียนและพัฒนาระบบ ซึ่งโครงสร้างของระบบการ
ออกแบบ และการพัฒนาสามารถทาได้ โดย CMS มีหน้าที่หลัก คือ การสร้างเนื้อหา การ
บริหารจัดการเนื้อหา หน้าตาของเว็บไซต์ จัดการด้านความปลอดภัย และผู้ใช้งาน เป็นต้น
1.2 พัฒ นาระบบโดยเลื อกใช้ร ะบบการจัด การเนื้อ หาของเว็บ ไซต์ (CMS)
แพลตฟอร์ม Drupal และทาการติดตั้งโมดูลเสริมเพื่อเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ
คลังข้อมูลเรียกว่า “Module Biblio”
1.3 ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
1.4 รวบรวมข้อมูล ของบทความ ได้แก่ ชื่อวารสาร ชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่
เผยแพร่ ปีวารสาร ฉบับทีว่ ารสาร คาสาคัญ บทคัดย่อ และ URL ที่อยู่ของบทความวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย
1.5 นาเข้าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดลงในฐานข้อมูลวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
1.6 จัดทาคู่มือการใช้ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2. การประเมินคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ประเมิ น คุ ณ ภาพระบบสื บ ค้ น บทความในวารสารสั ง คมศาสตร์ วิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งทดสอบจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560 จานวน 222 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 2560: 79)
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ
Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 179-180) ได้กลุ่ม
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ตัวอย่าง จานวน 144 คน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 ได้มาโดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่
กาลังศึกษา และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบสื บ ค้ น บทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย เป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความ
ในวารสารสั ง คมศาสตร์ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1) ความสะดวกในการเข้ าถึ งระบบสื บค้ น
2) มีลักษณะโดยรวมที่น่าสืบค้น 3) ภาษาที่ใช้ มีความเข้าใจง่าย 4) มีความหลากหลายใน
วิธีการค้นหา 5) ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 6) ความตรงของข้อมูลที่ได้รับ
จากการสืบค้น 7) ความเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่แสดง 8) ความสะดวกใน
การใช้โปรแกรมระบบสืบค้น 9) ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสืบค้น และ 10) คุณภาพโดยรวม
ของระบบสื บ ค้ น ซึ่ งมีลั กษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดั บ โดย
กาหนดเกณฑ์การให้ระดับดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความมากที่สุด
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 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ
สืบค้นบทความ
ขั้นที่ 2 กาหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม และจัดทาเป็นข้อกระทง
คาถามสาหรับการวิจัย
ขั้นที่ 3 นากระทงคาถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรง (validity) ของเนื้อหาและภาษา ข้อกระทงคาถามแล้วหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัช นี เท่ากับ 0.75 และ 1.00 ขึ้นไป เป็นการสอบถามระดับความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย จานวน 10 ข้อ
ขั้นที่ 4 แก้ไขข้อกระทงคาถามแล้วจัดทาแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ขั้ น ที่ 6 น าแบบสอบถามที่ รั บ กลั บ คื น มา ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย ง
(reliability) ของข้อกระทงคาถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของ
Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 156) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.90
ขั้นที่ 7 จัดทาแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือให้นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกที่มาติดต่อที่งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทดลองใช้ระบบ
สืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยที่สร้างขึ้น และตอบแบบสอบถาม ในระหว่าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ ทั้งหมด
124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.11
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ด้วยค่าสถิติดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหา
ร้อยละ (percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาค่าเฉลี่ ยไปเทียบกับ
เกณฑ์ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556: 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า ระดั บคุ ณภาพของระบบสื บค้นบทความอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า ระดั บคุ ณภาพของระบบสื บค้นบทความอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความอยู่ใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่า ระดั บคุ ณภาพของระบบสื บค้นบทความอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ผลจากการดาเนินการพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ทาให้ได้ระบบสาหรับการใช้งาน 2 ส่วน คือ 1) ฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์
วิจัย สาหรับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ และ 2) การสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัยสาหรับผู้สืบค้น
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1.1 ฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ผู้ดูแลระบบ
ต้องมีการบันทึกข้อมูลบทความในฐานข้อมูลบทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลบทความในฐานข้อมูลได้ดังนี้
1) เข้าสู่เว็บ ไซต์ฐ านข้อมูล บทความวารสารสังคมศาสตร์วิจัย โดยใช้
URL: http://r2r.npru.ac.th/jssr/ จากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
2) เมื่อเข้าสู่ระบบได้สาเร็จ เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่จะเพิ่ม ข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล
3) บั นทึกข้ อมูลลงในฐานข้อมูล ได้ แก่ ชื่อบทความ ชื่อผู้ เขียนบทความ
บทคัดย่อ ปีทเี่ ผยแพร่ ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร URL ที่อยู่ของบทความ คาสาคัญ
4) เมื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานของบทความแล้ว ทาการเผยแพร่บทความสู่
เว็บไซต์สาหรับระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
5) หากมีการบันทึกข้อมูล บทความลงในฐานข้อมูลแล้ วสามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ โดยการค้นหาบทความที่ต้องการแก้ไข เมื่อพบบทความแล้ว ให้เลือกเมนู Edit
และทาการแก้ไขและบันทึกข้อมูลตามต้องการ
6) หากต้องการลบข้อมูลบทความที่มีการบันทึกข้อมูลบทความลงใน
ฐานข้อมูลแล้วสามารถลบได้ โดยการค้นหาบทความที่ต้องการลบ เมื่อพบบทความแล้ว ให้
เลือกเมนู Edit และทาการลบข้อมูล ซึ่งเมื่อลบข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับได้
ดังนั้นผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลจะต้องระมัดระวังในการแก้ไขหรือลบข้อมูล
1.2 การสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
การใช้งานระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย สามารถทาได้
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การเริ่มใช้งานให้เข้าสู่เว็บไซต์
http://r2r.npru.ac.th/jssr/?q=biblio
2) การสืบค้นหาบทความ สามารถทาได้ 2 แบบ ดังนี้
2.1) การสืบค้นแบบไม่ระบุคาค้น
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กรณีที่ผู้สืบค้น ไม่ต้องการระบุคาค้น ผู้สืบค้นสามารถเลื่อนดู
เพื่อหาบทความที่สนใจจากหน้าเว็บไซต์ เมื่อพบบทความที่สนใจ ให้คลิกที่ชื่อบทความ เพื่อ
ดูรายละเอียดของบทความ
2.2) การสืบค้นแบบระบุคาค้น
หากผู้สืบค้นต้องการระบุคาค้น เช่น ปีที่เผยแพร่ ชื่อผู้เขียน
บทความ ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร คาสาคัญ สามารถทาได้โดยคลิกเลือกที่เมนู Search
และกรอกคาค้นในช่องค้นหา จากนั้นคลิก “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลบทความที่มีชื่อ
ตามคาค้นที่ผู้สืบค้นค้นหา เมื่อพบบทความที่ต้องการแล้ว ผู้สืบค้นสามารถดูรายละเอียด
ของบทความได้ โดยคลิกที่ชื่อบทความ
3) เมื่อพบบทความที่ต้องการแล้ว ผู้สืบค้นสามารถดูรายละเอียดของ
บทความได้โ ดยคลิ กที่ชื่อบทความ ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทความ ได้แก่ ชื่ อ
บทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ปีวารสาร ฉบับวารสาร คาสาคัญ บทคัดย่อ และที่อยู่บทความ
(URL) ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มได้ และจากหน้าจอที่แสดงข้อมูลนี้ ผู้สืบค้น
สามารถสืบค้นเชื่อมต่อไปยังบทความอื่นที่มีชื่อผู้แต่งหรือคาสาคัญเดียวกันได้ โดยคลิกชื่อผู้
แต่งหรือคาสาคัญ ระบบก็จะแสดงผลการสืบค้นต่อไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 124 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 124)
สถานภาพส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

47
77
124

37.90
62.10
100.00

59
36
26
3
0
124

47.58
29.03
20.97
2.42
0.00
100.00

118
6
124

95.16
4.84
100.00

0
41
83
0
124
124

0.00
33.06
66.94
0.00
100.00
100.00

2. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. ระดับที่กาลังศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เป็นผู้เริ่มใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม
รวม
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 124 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 อายุไม่เกิน 30
ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 กาลังศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน
118 คน คิด เป็น ร้อยละ 95.16 และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับดี จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94
ตอนที่ 2 การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบสื บ ค้ น บทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย
การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพของระบบสืบค้นบทความใน
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของระบบสืบค้นบทความ
(n = 124)
̅
คุณภาพของระบบสืบค้นบทความ
S.D.
ระดับ
X
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบสืบค้น
4.77
0.43
มากที่สุด
มีลักษณะโดยรวมที่น่าสืบค้น
4.53
0.50
มากที่สุด
ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย
4.54
0.50
มากที่สุด
มีความหลากหลายในวิธีการค้นหา
4.61
0.49
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
4.68
0.47
มากที่สุด
ความตรงของข้อมูลที่ได้รับจากการสืบค้น
4.75
0.43
มากที่สุด
ความเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่แสดง 4.66
0.48
มากที่สุด
ความสะดวกในการใช้โปรแกรมระบบสืบค้น
4.54
0.50
มากที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสืบค้น
4.85
0.36
มากที่สุด
คุณภาพโดยรวมของระบบสืบค้น
4.71
0.46
มากที่สุด
รวม
4.66
0.47
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า ระดับ คุณภาพของระบบสืบค้นบทความ โดยภาพรวม
มีระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 และเมื่อพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีระดับคุณภาพมากที่สุ ดทุกข้อ โดย
สามารถเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 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) ความรวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ (มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.68 ส่ว น
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
สามารถใช้งานในการสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ โดยสามารถสืบค้น ด้วยคาค้นประเภท ชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่เผยแพร่ ปีวารสาร
ฉบับที่วารสาร คาสาคัญ หรือไม่ระบุคาค้นได้ และจากการประเมินคุณภาพของระบบสืบค้น
บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ที่พัฒนาขึ้น โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 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) ทีไ่ ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารเนื้อหาเต็ม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเมินว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง
การที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย มี
คุณภาพระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่มี ความสามารถ
ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต อยู่ ใ นระดั บ ดี และมี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศจากการเรี ย นในรายวิ ช าเสริ ม ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมเป็ น พื้น ฐาน ทาให้ ส ามารถเข้าใจการใช้ งานระบบได้ โ ดยง่า ย สามารถสื บค้ น
บทความได้ จ ากหลายวิ ธี เช่ น สื บ ค้ น จากชื่ อ ผู้ เ ขี ย นบทความ ค าส าคั ญ ปี ที่ เ ผยแพร่
ปีวารสาร ฉบับที่วารสาร หรือไม่ระบุคาค้นได้ และสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มของ
วารสารได้ สอดคล้ อ งกั บ จรั ญ ญา ศุ ภ วิ ฑิ ตพั ฒ นา (2543: 14-15) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา พบว่ า
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจระบบสื บ ค้ น รายการทรั พ ยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
เนื่องจากสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือคาสาคัญ ทา
ให้ง่ายต่อการสืบค้น
อีกทั้งในปัจจุบันการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตทาได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่และ
ทุกเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังมีการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุกคนอีกด้วย นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความคุ้นเคยในการใช้
อินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงระบบสืบค้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และคณะ (2547: 135) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า สิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดว่ามีความจาเป็นมากที่สุด
คือ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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นอกจากนี้ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนมีความจาเป็นต้องสืบค้น
เอกสาร บทความ หรืองานวิจัย จึงทาให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ
สืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1.1 เมื่อนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ไปใช้ ควรมีการ
บรรจุข้อมูลบทความในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.2 ควรดาเนินการให้สามารถลิงก์เข้าใช้งานระบบสืบค้นบทความในวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย ได้จากเว็บไซต์ของงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
1.3 ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์
วิจัยให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาต่อไปอาจศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ กว้างขึ้น เช่น นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อาจารย์ หรือผู้สนใจ
ทั่วไป
2.2 ควรมี การพั ฒ นาระบบให้ มี เมนู ก ารใช้ ง านเป็ น ภาษาไทยด้ ว ย เพื่ อ ให้
ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจความหมายของภาษาที่ใช้ในระบบมากยิ่งขึ้น
2.3 สาหรับการนาระบบไปใช้ สามารถประยุกต์พัฒนาไปใช้งานในการสืบค้น
ข้อมูลอื่น ๆ ได้ เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ หรือ
เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น
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ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
Subsistence Factors Affecting Elderly Welfare in 2003
(Revised Edition in 2010) in Ubon Ratchathani
อมรรัตน์ พรประเสริฐ*
จันทร์ธิดา ชาชุมพร*
จิตรลดา มุ่งงาม*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในอาเภอเมืองอุบลราชธานีและอาเภอวาริน
ชาราบ เขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 346 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในอาเภอเมือง
อุบลราชธานี และอาเภอวาริ นชาราบ เขตจังหวัดอุบลราชธานีเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จานวนทั้งสิ้น 2,561 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (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
คาสาคัญ: สวัสดิการผู้สูงอายุ การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
*

หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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บทนา
ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ประชากรที่ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี อั น เนื่ อ งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เทคโนโลยีสมัยใหม่การดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ รวมถึง
การบริโภคอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัยผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น
ความต้องการในการได้รับการดูแลจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลรอบข้างย่อมมีมาก
ขึ้น เป็นเงาตามตัวสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะได้รับคือ การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
ทั้งที่จัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีที่มาและรูปแบบใดบ้าง
ประเทศไทยก้า วสู่ สั งคมผู้ สู งอายุอย่างถาวร จากนโยบายประชากรและการ
วางแผนครอบครัวที่ประสบความสาเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ส่ ง ผลให้ ค นไทยมี สุ ข ภาพที่ ดี มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น
มีการศึกษา ทักษะและความรู้ดีขึ้น ผลสาเร็จดังกล่าวมีผลทาให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตรา
ประชากรวัย เด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สาคัญ คือ กาลังแรงงานใหม่
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลงจนอาจจะน่ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันภาระการ
พึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะเพิ่ มสูงขึ้น ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการส่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสุขภาพมากขึ้น
ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพและการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ตลอดจนการออมเพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ฯลฯ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังภาวะทุพพลภาพ โรคที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะและโรค
สมองเสื่ อ มในผู้ สู ง อายุ จ ะมี สั ด ส่ ว นสู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะมี ส่ ว นท าให้ ง บประมาณด้ า นการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการและมีความจาเป็นในการได้รับการดูแลจากสังคม จากรัฐหรือจากภาคส่วนอื่น ๆ
เพื่อต้องการให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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กับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งกายเป็นวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของคนใน
สังคมซึ่งแต่ละคน ต้องได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น บริการด้าน
สุ ขภาพอนามั ย บริ การด้ านการศึ กษา บริ การด้า นที่ อยู่ อาศัย เป็น ต้น สวั ส ดิ การสั งคม
หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง ตนเองได้ ทั่ ว ถึ ง เหมาะสม เป็ น ธรรม และให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
ปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบ
สาธารณสุขได้รับการพัฒนามากขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส่ งผลให้ ภ าครั ฐ กาหนดมาตรการ การเตรีย มการรองรับให้ กับการดูแลผู้ สู งอายุ
เพื่อให้ ผู้ สู งอายุ เหล่ านี้ มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเน้นไปในเรื่องการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบทบาท และมีศักยภาพในสังคม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการดารงชีวิต ที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ
คือการทางานของผู้สูงอายุในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังต้องทางาน
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ด้วยเหตุผ ลเศรษฐกิจมากกว่าเหตุผลอื่น เช่น ไม่มีรายได้ ไม่มีผู้เลี้ยงดู และมีทักษะการ
ทางานต่า โดยใช้ผลงานวิจัยของ บุษยมาส พรมบุญชู (2552) ด้านสังคม คือ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคมที่เป็นอยู่ให้ไปสู่เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยใช้ผลงานวิจัย
ของ พรชัย ใจเพิ่ม (2551)
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยดาเนินการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้ผลงานวิจัยของบุษบา หงษาคา
(2553) ด้า นสาธารณสุ ข คื อการมีสุ ขภาพอนามัย ที่ดี ก ารรัก ษาการส่ งเสริม และพั ฒ นา
สุ ข ภาพร่ างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คมอย่า งทั่ ว ถึ ง โดยใช้ผ ลงานวิจั ย ของวลั ย รั ก ษ์
อังคมาตย์ (2553) ด้านนันทนาการ คือกิจกรรมนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนาน รื่นเริงตามโอกาสและความพอใจของผู้สูงอายุ โดยใช้ผลงานวิจัยของ จาเรียง
งานคีรี (2550) สวัสดิการสังคม คือการดูแลทุกคนต้องอยู่ดีกินดีทุกคนจะต้องได้รับการ
ตอบสนอง ความต้องการขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดบริการต่าง ๆ
โดยใช้ผลงานวิจัยของ บุษบา หงษาคา (2553)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านสิ่งแวดล้อม
4.ด้านสาธารณสุข
5.ด้านนันทนาการ

สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี

คาจากัดความเชิงปฏิบัติการ
ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การทางานของผู้ สูงอายุในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ว่า
ผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน 1 ใน 3 ยังต้องทางานด้วยเหตุผลเศรษฐกิจ มากกว่าเหตุผลอื่น เช่น ไม่
มีรายได้ ไม่มีผู้เลี้ยงดู ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูคู่สมรสหรือผู้ได้อุปการะ ซึ่งทาให้มีประเด็นควร
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ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการทางานของผู้สูงอายุ คือ การพิจารณาอัตราการรับผู้สูงอายุเข้า
ทางาน การจัดหาแหล่งงานให้เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีการศึก ษาน้อย
และมีทักษะในการทางานต่า (บุษยมาส พรมบุญชู, 2552)
ด้านสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคมที่เป็นอยู่ให้ไปสู่
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมเพื่อ
ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมมีความเสมอ
ภาคและเกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ (พรชัย ใจเพิ่ม, 2551)
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มโดย
ดาเนินการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เช่น ดาเนินการจ้างเหมา
เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยจัดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ห่างไกลจากชุมชน และดาเนิน
โครงการคืนป่าให้ชุมชนโดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางของทาง
สาธารณะ ในพื้นที่รวมถึงการสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหน
ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ (บุษบา หงษาคา, 2553)
ด้านสาธารณสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คือ ประชาชนเพิ่งได้รับการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ อารมณ์
และสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุก
ภูมิภาค หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชั้นใดก็ตามหรือได้รับสวั สดิการสังคม
ด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
และสถานการณ์ปัญหาของทุกคน (วลัยรักษ์ อังคมาตย์, 2553)
ด้านนั นทนาการ หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนาน รื่นเริงตามโอกาสและความพอใจของสมาชิก กิจกรรมประเภทนี้มักรวมเอาการ
ร่วมรับประทานอาหารเข้าไปด้วยกัน หลังรับประทานอาหารอาจมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ
และร่วมกันร้องเพลงตามอัธยาศัย กิจกรรมชนิดนี้มักนิยมกันมากในชมรมในเมืองหรือชมรม
ราชการบานาญ บางชมรมทาทุกเดือน (จาเรียง งานคีรี, 2550)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ที่มีอายุ
60 ปี ขึ้นไป ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวนทั้งสิ้น 2,561 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย,
2561)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 346 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตร Yamane
N

n = 1+N (𝑒 2 ) ได้กลุ่มตัวอย่าง

346 คน

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ศึกษาปั จจั ยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัส ดิการของผู้สู งอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลเป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดาเนิ นการ ปัจจั ยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข
พ.ศ.2553) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ
ส่วนที่ 2 ดาเนินการปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม
ของผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความสาคัญของการดารงชีวิต
กาหนดให้ไว้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ส่ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับภาพรวมสวัส ดิการของผู้ สูงอายุ ที่มี
ลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความสาคัญของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ พ.ศ.2546 (ฉบั บ แก้ ไ ข พ.ศ.2553) เขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
กาหนดให้ไว้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
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ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อ
กระทงคาถามทั้งหมด 49 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดขอบเขตของคาถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้ สู งอายุ ให้ ครอบคลุ มตามกรอบแนวคิดและตัว แปรที่กาหนดไว้โ ดยกาหนดเนื้อหาใน
ข้อความให้ครอบคลุมเรื่องที่ทาการศึกษา โดยพิจารณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ตามข้อเท็จจริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ และนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทาการทดลองใช้ (Try-out) กับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) หากได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
0.7 ขึ้นไป แสดงว่า แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ ที่สามารถนาไปแจกกลุ่มตัวอย่างได้
จริง ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ฉบับเท่ากับ 0.91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. การดาเนินการเก็บแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน กลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละหน่วยที่ได้กาหนดไว้ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 346 คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนามา
ประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ทาการลงรหัสแล้วนาข้อมูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
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3. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้
ทราบถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยสามารถวิ เ คราะห์
แบบสอบถาม ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุภายในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ถึงปั จจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการดารงชีวิต ที่มีลักษณะให้
ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นถึงการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ พ.ศ.2546 (ฉบั บ แก้ ไ ข พ.ศ.2553) เขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านนันทนาการ
ที่กาหนดให้ไว้
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่มี
ลักษณะให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อปัจจัยการดารงชีวิตที่
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
ดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัด
อุบลราชธานี
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละด้านบุคคลของ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผล
ต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมด จานวน 346
คน จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พบว่า เพศชาย จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ
47.39 เพศหญิง จานวน 184 คิดเป็นร้อยละ 52.61 และเมื่อพิจารณาตามอายุเรียงลาดับ
ร้อยละจากมากไปน้ อย พบว่า ส่ ว นใหญ่มีอายุ 60 -69 ปี จานวน 193 คิดเป็นร้อยละ
55.78 รองลงมา คือ อายุ 70 - 79 ปี จานวนคน 118 คิดเป็นร้อยละ 34.10 และ รองลงมา
80 - 89 ปี จ านวนคน 35 คิดเป็ น ร้อยละ 10.12 พิจารณาตามลั กษณะครอบครัว โดย
เรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า อยู่คนเดียว จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
6.36 รองลงมา อยู่กับคู่สมรส จานวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.04 รองลงมา อยู่กับ
บุตร/หลาน จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 รองลงมา อยู่กับญาติ จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.91 พิจารณาตามจานวนบุตรและสมาชิก โดยเรียงลาดับค่าร้ อยละจาก
มากไปน้อย ไม่มีบุตร จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 รองลงมา มีบุตร 1-2 คน จานวน
201 คน คิดเป็นร้อยละ 58.09 รองลงมา มีบุตร 3-4 คน จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
23.41 มีบุตร 5 คนขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละด้านบุคคลของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลด้านบุคคลของผู้สูงอายุ
จานวน ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
164 47.39
2. หญิง
184 52.61
รวม
346
100
อายุ
1. 60 – 69 ปี
193 55.78
2. 70 – 79 ปี
118 34.10
3. 80 – 89 ปี
35 10.12
รวม
346
100
ลักษณะครอบครัว
1. อยู่คนเดียว
22
6.36
2. อยู่กับคู่สมรส
142 41.04
3. อยู่กับบุตร / หลาน
165 47.69
4. อยู่กับญาติ
17
4.91
รวม
346
100
จานวนบุตรและสมาชิก
1. ไม่มีบุตร
32
9.25
2. มีบุตร 1 – 2 คน
201 58.09
3. มีบุตร 3 – 4 8 คน
81 23.41
4. มีบุตร 5 คนขึ้นไป
32
9.25
รวม
346
100
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิเคราะห์ ความคิด เห็ น ของปั จ จั ยการดารงชี วิตที่มีผ ลต่อสวัส ดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุด้าน
เศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ ในระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45) ด้าน
สุขภาพชีวิตและด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x = 3.
64) ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.63) ด้านสาธารณสุข ในภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x =3.59) ด้า นนั น ทนาการ ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง
(x =3.36) สวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.58) ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับของปัจจัยด้านการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ปั จ จั ย การด ารงชี วิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ สวั ส ดิ ก ารของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขต
S
ระดับ
𝐱
จังหวัดอุบลราชธานี
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 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการ
ของผู้สู งอายุ พ.ศ.2546 (ฉบั บแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ตัว แปรอิสระ
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านนันทนาการและ
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0.13**
0.12**
0.25**
-

0.39**
0.10**
0.47**
0.45**
-

สวัสดิการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

-0.02** 0.42**
0.34**
-

ด้านนันทนาการ

-

ด้านสาธารณสุข

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านนันทนาการ
สวัสดิการ

ด้านสังคม

ตัวแปร

ด้านเศรษฐกิจ

สวัสดิการ ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .10 ถึง
.51 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันจะต้องมีค่าไม่สูงเกิน .80 ไม่พบปัญหา
Multicollinear (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)
เขตจังหวัดอุบลราชธานี

0.14**
0.31**
0.47**
0.40**
0.51**
-
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ปั จ จั ย การด ารงชี วิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ Unstandardized
Standardized
สวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ พ.ศ. Coefficients
Coefficients
t
p
2546 (ฉบั บ แก้ ไ ข พ.ศ. 2553)
Std.
B
Beta
เขตจังหวัดอุบลราชธานี
Error
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
ผลการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี Enter พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนันทนาการ ที่มีระดับนัยสาคัญ .00 สามารถร่วมกันพยากรณ์กับ
สวัสดิการได้ร้อยละ 454 (R2 = .454) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 673 (R =
.673a) เมื่อนาตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถวาดรูปพยากรณ์ได้ ดังนี้
0.15
การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ.
ด้านสิ่งแวดล้อม
0.24
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) เขต
ด้านนันทนาการ
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 2 สมการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี
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ตอนที่ 4 ปัญหาแลอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มี
ผลต่ อ สวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 (ฉบั บ แก้ ไ ข พ.ศ. 2553) เขตจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ตรงกัน ผู้สูงอายุยังคงมีภาระงานที่ต้องทา ผู้สูงอายุคุ้นเคยกับสิ่งที่ปฏิบัติเดิม ๆ ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง และหมู่บ้านในเขตเมืองเข้าถึงได้ยาก ผู้สูงอายุยังคงต้องทางานหนัก ทามาหา
กิน เลี้ยงหลาน เนื่องจากลูก ๆ ต้ องไปทางาน ทาให้บทบาทในสังคมของผู้สูงอายุลดลง
ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกกั บ ทุก ๆ ฝ่ า ยในชุ มชน เช่ น จั ด กิ จกรรมในวัน ที่ ม ารั บ บริ ก าร การตรวจ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต หรือวันที่เข้าชมรมผู้สูงอายุในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้นาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรนา
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปปรับใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุหรื อนาไปบูรณา
การให้เข้ากับแผนงานในปัจ จุบัน ของชุมชน เพื่อให้ส อดรับกับสภาวการณ์ของการดูแล
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และปรับเป็นการทาแผนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ใน
การดูแลตัวเอง การจัดการกับปัญหา และความเจ็บป่วยของตนเองได้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ
พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานีความคิดเห็นของผู้สูงอายุด้าน
เศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ ในระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45) ด้าน
สุ ข ภาพชี วิ ต และด้ า นสั ง คม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
(x = 3. 64) ด้านสิ่งแวดล้ อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.63) ด้านสาธารณสุ ข
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (x =3.59) ด้านนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x =3.36) สวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.58) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนันทนาการปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) เขตจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปในราย
ด้านได้ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจั ยพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต
อุบ ลราชธานี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ สู ง อายุ ค วรอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อมที่ ดี ป ราศจากมลพิ ษ
สอดคล้ อ งกั บ (Hunggerford & Peyton, 1976 quoted in Sebasto, 1992) คื อ การ
จั ด การเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น การแสดงถึ ง การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในเขต
อุบ ลราชธานี เพื่อเป็ น การพัฒ นาอย่ างยั ง ยื น (sustainable development) เริ่ม ใช้กั น
อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ซึ่งร่วมกันจัดทาโดยสหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมช าติ แ ละทรั พ ยากรธรรมช าติ ( International Union for the
Conservation of Nature and Natural Resources) ต่ อ มาได้ เ ผยแพร่ เ อกสารจาก
การศึกษาที่มีความสาคัญมากฉบับหนึ่งชื่อว่า "อนาคตของเราร่วมกัน" (Our Common
Future)’ หรือที่เรียกว่ารายงานบรันด์แลนด์ (Brundtland Report) ตามชื่อของประธาน
คณะกรรมาธิการ คือ นางโกร ฮาร์ เล็ม บรันด์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้เป็นการพัฒนาที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมและคานึงถึงข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ.
1987)
ด้านนันทนาการ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วผู้สูงอายุคิด
ว่าชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับ บั ทเลอร์ Butter (1959: 237-241) คือ การจัด
กิจ กรรมหรื อการเข้ าร่ ว มกิจ กรรมทางสั งคม การเล่ มเกมและกีฬา หากผู้ สู ง อายุ คิดว่ า
สุขภาพกายของผู้สูงอายุหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วดีขึ้น ผู้สูงอายุพึงพอใจในการบริการที่
ได้รับจากชมรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในความรู้สึกของบุคคลทางด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจาก
การที่ผู้สูงอายุมีแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายามทาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
Mullins. (1985: 280) โดยการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
อุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาจากประชากรในเขตเทศบาลตาบลทับมา
อาเภอเมืองระยอง จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 288 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความ
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ต้องการบริการสวัสดิการหรือเบี้ยยังชีพและบัตรทอง /บัตรผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนด้าน
บุ คลากรของเทศบาลตาบลเนิ น พระ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ระเบี ยบกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ เ ป็ น อย่ า งดี แต่ เ ทศบาลมี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นขี ด
ความสามารถของบุ คลากรที่ไ ม่เพี ย งพอต่อการปฏิ บัติง านและยัง ได้รั บงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้มี
การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1.1 จัดกิจกรรมนันทนาการหรือจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกอยาก
ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อไม่เป็นการไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อ
1.2 จัดอาหารว่างให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัย เพื่อ
เป็นการขอบคุณที่ท่านสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
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
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น
2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และ 2) การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ตอนที่ 2 การนารูปแบบการให้ความรู้ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ โดยทาการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Group) ผลการศึกษา พบวา
รูปแบบการให้ความรูที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา รูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีรูปแบบคือ อบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ให้กับนักศึกษาด้วยสื่อวีดิโอ จากนั้นทดสอบทักษะความรู้โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และต้องทาแบบทดสอบให้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงสามารถเรียนปฏิบัติการใน
รายวิชาทางด้านเคมีได้ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาความรู้จากสื่อวีดิโออีก
ครั้ง แล้วดาเนินการทาแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จึงสามารถ
เรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได้ เมื่อนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน
60/30 จานวน 27 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทาแบบทดสอบของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 14.9
คะแนน เป็น 24.1 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
*

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ดังนั้นรูปแบบการให้ความรู้ด้วย สื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี
คาสาคัญ: 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
บทนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายวิชาปฏิบัติการ เช่น วิชาปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร วิชาปฏิบัติการหลักการวิเคราะห์อาหาร วิชาปฏิบัติการการควบคุม
และการประกั น คุ ณ ภาพอาหาร วิ ช าเคมี อ าหาร และวิ ช าปั ญ หาพิ เ ศษ ในการท าบท
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งแก้ ว อุ ป กรณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ สารเคมีร่วมกัน และการทาบทปฏิบัติการบางอย่างต้องใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องความปลอดภัยในการทาบทปฏิบัติการและการใช้ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมในการทาปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตร์ประจา
ห้องปฏิบัติการ (ผู้วิจัย) ในช่วงระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษายังขาดความรู้
ความเข้ า ใจและการปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง ตามหลั กความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หากนักศึ กษาขาดความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สิน
ของราชการ
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ขณะใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจั ยนี้เป็น การศึกษาการสร้างรู ปแบบเพื่อพัฒ นารูปแบบการให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย ในการใช้งานห้ องปฏิ บั ติการวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การอาหาร มี
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้าง
รูปแบบการให้ความรู้ ซึ่งเริ่ มจากการสร้ างแบบทดสอบภาคทฤษฎี แล้วทาการทดสอบ
ทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น จากนั้นพัฒนาสื่อวีดิโอการให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร แล้วนาไปอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา จากนั้นทาการทดสอบทักษะของนักศึกษา
หลังการอบรมด้วยสื่อวีดิโ อ น ารู ปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษากลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ท าการวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การวิจัยพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจาลอง (Model Development) หมายถึง
กระบวนการสร้างหรือพัฒนาแบบจาลองตลอดจนการทดสอบรูปแบบที่ดีให้มีคุณภาพ การ
จะนาไปสู่สภาวการณ์ที่ดีในการศึกษาวิจัย โดยการพัฒนารู ปแบบนั้น อาจจะมีขั้นตอนใน
การดาเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ การ
สร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียด
ในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดาเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิด ซึ่งเป็น
พื้ น ฐานในการพั ฒ นารู ป แบบนั้ น ๆ (รุ่ ง นภา จิ ต รโรจนรั ก ษ์ , 2548) สอดคล้ อ งกั บ
บุญชม ศรีสะอาด (2535: 13) ซึ่งได้แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
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การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ และขั้นตอนที่
2 นารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (The research and development) เป็นลักษณะหนึ่ง
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มุ่ งพัฒ นาทางเลื อกหรื อ วิธี การใหม่ ๆ เพื่อ ใช้ใ นการยกระดั บคุณ ภาพงานหรื อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การวิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง โดยมี ก ารพั ฒ นาต้ น แบบ
นวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือ
ตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม การวิจัย
และพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่สาคัญ 2 ลักษณะ คือ 1 นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน ซึ่ง
อาจเป็นประเภท วัสดุ/ อุปกรณ์/ ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการ
สอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่มือประกอบการทางาน เป็นต้น 2 นวัตกรรมประเภทที่เป็น
รู ป แบบ/ วิธี การ/ กระบวนการ/ ระบบปฏิบัติการ เช่ น รูป แบบการสอน วิธีก ารสอน
รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทางาน เป็นต้น (สุพักตร์ พิบูลย์ , 2552) โดยผลงาน
ทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณค่าของงานจะอยู่ที่ “สิ่งประดิษฐ์/ ผลงานเป็น
ชิ้นเป็นอันที่สร้างขึ้น” หรือ “วิธีการ/ รูปแบบการทางาน/ รูปแบบการจัดการ” ที่พัฒนาขึ้น
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่ามาก คือ กรณีที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ “ดูดี
มีคุณค่า ใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ”
2. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี ค วามส าคั ญ มาก
ห้องปฏิบัติการสาหรับการศึกษา วิจัย หรือทดสอบ จะต้องมีระบบความปลอดภัย เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และ
เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กล่าวว่า ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบต้องพิจารณาองค์ประกอบความปลอดภัย
7 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2) ลักษณะทาง
กายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 3) การจาแนก การเก็บรักษา และการ
ขนย้ า ยสารเคมี 4) การจั ด การของเสี ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 5) การจั ด การอุ ป กรณ์
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การเตรีย มความพร้ อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการเอกสาร (วันดี ลือสายวงศ์, วีระ สวนไธสง
และอังค์วรา พูลเกษม, 2559: 12-14)
ข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างาน ควรปฏิ บั ติ (ประเสริ ฐ ศรี ไ พโรจน์ , 2539: 1-4) เช่ น ต้ อ งระลึ ก เสมอว่ า
ห้องปฏิบัติการทดลองเป็นสถานที่ทางาน ต้องทาการทดลองด้วยความตั้งใจ ต้องอ่านคู่มือ
ปฏิบัติการทดลองก่อนที่ จะปฏิบัติการทดลองนั้น ๆ ควรทาการทดลองในห้องปฏิบัติการตาม
เวลาที่กาหนดเท่านั้น ไม่ควรทางานในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว.เมื่อต้องการจะดมกลิ่น
สารเคมี อย่านาสารเคมีมาดมโดยตรง ควรใช้มือพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมู กเพียงเล็กน้อย
การทดลองหรือการเตรียมสารเคมีประเภทกรดหรือด่างเข้มข้น ซึ่งทาให้เกิดไอกรด-ไอด่าง
หรือแก๊สพิษขึ้น การทดลองเหล่านี้ต้องทาในตู้ดูดควันเท่านั้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุวัฒน์ ศิวาคม (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของคู่มือ
ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามเพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของกลุ่ ม
ตัวอย่างในช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับคู่มือที่ทาขึ้น พบว่าหลังได้รับคู่มือนั กศึกษามีความรู้
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเพิ่มขึ้นจาก 8.65 คะแนน เป็น 9.30 คะแนน และ
นักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเพิ่มขึ้น แสดงว่า
คู่มือที่ผลิตขึ้นนั้นมีประสิทธิผลดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (2561: ออนไลน์) มีโครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU LabPass) โดยการเรียนรู้และ
ทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
จุลชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบ
E-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 กาหนดให้ต้อง
มีผลคะแนนปรากฏว่าผ่าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้ เข้าเรีย นในห้ องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกรายวิชาที่มีชั่ว โมงเรียนใน
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ห้องปฏิบัติการ ซึ่งการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันภัยและอันตรายจาก
การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความตระหนัก ลดความเสี่ยง และช่วย
ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้
วัชรพล นาคทอง และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ ผู้วิจัยได้ทาการสร้างและพัฒนา
สื่อการสอน โดยการพัฒนาสื่อที่ใช้เทคนิคของรูปภาพ อุปกรณ์ การทดลองวัดผลจริงและ
ภาพเคลื่อนไหว VDO ของการทดลอง การใช้งานที่ถูกต้อง ให้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้ทาแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความพึ งพอใจผลสั มฤทธิ์ใ นการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึก ษาความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติก าร
วิศวกรรมไมโครเวฟ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจ จากผลการวิจัยพบว่า จาก
การทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเรียนมีความ
เข้าใจในระดับดีมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 93% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 45.8%
ทาให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ตามเกณฑ์ ที่ตั้ ง ไว้ โดยการสร้ างสื่ อการสอนสามารถน าไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาอื่นได้ต่อไป
กาญจนา ทองรื่น (2537: บทคัดย่อ) ได้สร้างหนังสือการ์ตูนเรื่อง ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหาประสิทธิภาพของ
หนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 พบว่าหนังสือการ์ตูนมีประสิทธิภาพ
90.10/90.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การอบรมให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ผู้อบรมมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และการใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น การ์ตูนหรือวีดีโอสามารถอธิบายให้เข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบ่งขั้นตอนการดาเนินงาน
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ดาเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยสารวจข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการ
ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านความ
ปลอดภั ย ในการใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยมี หั ว ข้ อ ทั้ ง 7 องคประกอบ ตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 4699 (พ.ศ. 2558) เรื่ อ ง 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
สร้างจิตสานึก และ 7) การจัดการเอกสาร
2. การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎี ดาเนินการ ดังนี้
1) การสร้างเครื่องมือแบบทดสอบภาคทฤษฎี จานวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน
มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากนักศึกษาตอบถูกต้อง ให้ 1 คะแนน หากนักศึกษาตอบไม่
ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน
2) การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ โดยการคานวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่า
อานาจจาแนกความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ โดยให้นักศึกษาหมู่
เรียน 58/20 (ชั้นปีที่ 4) จานวน 20 คน เป็นผู้ทาแบบทดสอบ
2.1) การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง สภาพ สามารถด าเนิ น การโดยการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพั นธ์ (correlation coefficient) ของเพียร์สัน (Pearson)
ดังสมการที่ (1)
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rXY =
เมื่อ

N XY  X Y
(1)
2
2
2
2
[N X ( X) ][N Y ( Y) ]
rXY
= ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
N
= จานวนผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบ
X = ผลรวมคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงเชิง

สภาพ

Y

= ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนที่เป็นเกณฑ์
หากแบบทดสอบมีค่า rxy เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงสูง แต่ถ้าค่า rxy มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงต่า
2.2) การหาความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ข องคู เ ดอร์ - ริ ช าร์ ด สั น (Kuder –
Richardson: KR) โดยใช้ วิ ธี KR–20 ด้ ว ยสมการที่ (2) และ (3) โดยความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบที่ใช้ได้ควรมีความเชื่อมั่น 0.60 ขึ้นไป

เมื่อ


pq 
rt  n 1  2 
(2)
n 1  St 
N X2  ( X) 2
2
St 
(3)
N2
rt
คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
n
คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
p
คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียน

ทั้งหมด
q

คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียน

ทั้งหมด
S2t

คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ
N
คือ จานวนผู้เรียน
2.3) การวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก การคานวณหาค่าอานาจจาแนกโดย
วิธีการตรวจให้ คะแนน เป็ น วิธีการที่น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ ม
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ตัว อย่ า ง เมื่อ ทดสอบแล้ ว เรี ย งคะแนนที่ไ ด้ จ ากน้อ ยไปหามากหรือ จากมากไปหาน้ อ ย
นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงถือว่าเป็นกลุ่มเก่ง และนักศึก ษาที่ได้คะแนนต่าถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน
เมื่ อ จั ด เรี ย งล าดั บ คะแนนรวมของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดแล้ ว หลั ง จากนั้ น ท าการคั ด เลื อ ก
นักศึกษาที่ได้คะแนนสูง จานวน 1/3 ของนักศึกษาทั้งหมดและนักศึกษาที่ได้คะแนนต่า
จานวน 1/3 ของนักศึกษาทั้งหมด แทนค่าในสมการที่ (4)
R R
D u l
(4)
Nu หรือ Nl
เมื่อ
D
คือ ค่าอานาจจาแนก
Ru
คือ จานวนผู้เรียนที่ตอบในกลุ่มเก่ง
Rl
คือ จานวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
N
คือ จานวนผู้เรียนทั้งหมด
Nu
คือ จานวนผู้เรียนในกลุ่มเก่ง
Nl
คือ จานวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อน
ค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยที่
ค่าอานาจจาแนกมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีอานาจ
จาแนกดีมาก
ถ้าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.39 ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีอานาจจาแนกดี
ถ้าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.29 ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นควรปรับปรุงใหม่
และถ้ามีค่าต่ากว่า 0.20 ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีค่าอานาจจาแนกไม่ดี
จะต้องตัดข้อสอบข้อนั้นทิ้งไป
2.4) การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (Easiness, P) ดังสมการที่ (5)
R
P
(5)
N
เมื่อ P
แทน ค่าความยากง่าย
R
แทน จานวนนักศึกษาที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก
N
แทน จานวนนักศึกษาที่ตอบข้อสอบข้อนั้นทั้งหมด
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ข้อที่ได้จากการคานวณจากสูตรจะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้
0.80 ≤P ≤ 1.00 เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้งหรือนาไป
ปรับปรุง
0.60 ≤P < 0.80 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย
0.40 ≤P < 0.60 เป็นข้อสอบที่ความยากง่ายพอเหมาะ
0.20 ≤P < 0.40 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก
P < 0.20 เป็นข้อสอบที่มีความยากมาก ควรตัดทิ้งหรือนาไป
ปรับปรุง
เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับ ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 (วราภรณ์
ศรีมูล, 2553: 11)
2.5) การหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item-Objective
Congruence) นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น
“+1” แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่า
เป็ น “-1” และในกรณี ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ สอบข้ อ นั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ก็ จ ะให้ ค่ า เป็ น “0” แล้ ว ค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ดังสมการที่ (6)
R
IOC =
(6)
N
เมื่อ IOC
คือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R
คือ
ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
คือ
จาวนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ค่า IOC ที่ยอมรับไว้ว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม จะต้องตัดข้อสอบนั้น ออกไปหรือทาการปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นใหม่ (ปราณี
หลาเบ็ญสะ, 2559)
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ขั้นที่ 2 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้ น ทดสอบทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษา เรื่ อ ง ความรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กั บ นั ก ศึ กษาหมู่ เรี ย น 59/21 (ชั้ น ปี ที่ 3) จ านวน 25 คน ท าการเก็ บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 การพัฒนาสื่อวีดิโอการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 4699 (พ.ศ. 2558) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี (ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) แล้วจัดทาสื่อวีดิโอการให้ความรู้
ขั้นที่ 4 การอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอที่สร้างขึ้น ดาเนินการวิจัยโดยการ
จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้ ว ยสื่ อ วี ดิ โ อการให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษากลุ่มเดียวกันก่อนที่จะ
เริ่มเรียนในรายวิชาปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขั้นที่ 5 การทดสอบทักษะของนั กศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบหลัง
การอบรมด้วยสื่อวีดิโอ ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังการอบรม แล้วเปรียบเทียบผลการ
อบรมของนักศึกษาก่อนและหลัง โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 การนารูปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ดาเนินการ ดังนี้
น ารู ป แบบการให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปทดลองใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 (ชั้นปีที่ 3)
จานวน 27 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการให้ความรู้ ด้วยการ
เปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบ โดยการทดสอบค่าที
(t-test แบบ Dependent group)
โดยนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 (ชั้นปีที่ 3) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการด้าน
เคมี ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และต้องทาแบบทดสอบให้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จึง
สามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได้ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษา
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ความรู้จากสื่อวีดิโออีกครั้ง แล้วดาเนินการขอทาแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด จึงจะสามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1. รู ป แบบการให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษาด้วยสื่อวีดิโอ จากนั้น
ทดสอบทั กษะความรู้ โ ดยใช้ แบบทดสอบที่ ผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้น และต้อ งท าแบบทดสอบให้
คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จึงสามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาทางด้านเคมีได้ กรณี
นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ ศึกษาความรู้จากสื่ อวีดิโ ออีกครั้ง แล้ วดาเนินการขอทา
แบบทดสอบใหม่จ นกว่ าจะสอบผ่ านเกณฑ์ที่ กาหนด จึ งจะสามารถเรียนปฏิบัติการใน
รายวิชาดังกล่าวได้
2. สื่ อวีดิโอสามารถให้ ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้ องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 1) การเก็บรักษา
และการเคลื่ อนย้ ายสารเคมี 2) การจั ดการของเสี ยจากห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการ
อุป กรณ์ การเตรี ย มความพร้ อมและตอบโต้ ภ าวะฉุ กเฉิน และ 4) ข้อปฏิบั ติเพื่ อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
3. เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎี จานวน 30 ข้อ เมื่อนา
แบบทดสอบมาประเมินคุณภาพโดยการคานวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอานาจ
จาแนก ความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (rxy) ที่คานวณได้คือ 0.90 แสดงว่า แบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงสูง ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า 0.89 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้ มีความ
เชื่อมั่นสูง ส่วนค่าอานาจจาแนก (D) ที่คานวณได้ของแบบทดสอบแต่ละข้อมีค่ามากกว่า
0.40 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ (P) พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่กาหนด และจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบพบว่า
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แบบทดสอบฉบับนี้ มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.7-1 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (IOC มีค่า 0.5 ขึ้นไป)
แสดงว่า แบบทดสอบฉบับนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. สรุปได้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง ในขณะ
ที่ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อ จึงสามารถนาแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้
5. รูปแบบการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี
6. จากงานวิจัยดังกล่าว สามารถสร้างสื่อวีดิโอให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจ และมีศักยภาพในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ประกอบด้วย
1. การศึกษาข้อมูลพื้น ฐาน ผู้วิจัย ได้ทาแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อ ทั้ง 7 องคประกอบ ตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 4699 (พ.ศ. 2558) เรื่ อ ง 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
การสรางจิตสานึ ก และ 7) การจั ดการเอกสาร จากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด เป็น
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 จานวน 22 คน และ
เป็ น นั กวิทยาศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
จานวน 8 คน สามารถสรุปได้ว่าความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษามีปัญหาและควรได้รับการพัฒนาเป็น
ลาดับแรก ๆ มีดังนี้ 1) การจัดการสารเคมี 2) การจัดการของเสีย 3) การเตรียมความพร้อม
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และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 4) การใหความรู และการสรางจิตสานึก จากการสารวจ
ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการในเรื่อง
1) การจ าแนกการเก็ บ รั ก ษา และการขนย้ า ยสารเคมี 2) การจั ด การของเสี ย จาก
ห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ
4) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2. การสร้างรูปแบบการให้ความรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎี
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบภาคทฤษฎีจานวน 30 ข้อ เกี่ยวกับ ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 1) การเก็บรักษา
และการเคลื่ อนย้ ายสารเคมี 2) การจั ดการของเสี ยจากห้องปฏิบัติการ 3) การจัดการ
อุป กรณ์ การเตรี ย มความพร้ อมและตอบโต้ ภ าวะฉุ กเฉิน และ 4) ข้อปฏิบั ติเพื่ อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยแบบทดสอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความรู้ด้านความ
ปลอดภั ย ในการใช้ง านห้ อ งปฏิ บั ติ การ จากนั้น ประเมิน คุณภาพของเครื่อ งมื อโดยการ
คานวณ ความเที่ยงตรง ความเชื่อ มั่น ค่าอานาจจาแนก ความยากง่าย และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ ผลการประเมินพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(rxy) ที่คานวณได้คือ 0.95 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงสูง จากการวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบนี้ พบว่ามีค่า 0.85 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่นสู ง
เนื่ อ งจากค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ค านวณได้ มี ค่ า เข้ า ใกล้ 1 แสดงว่ า มี ค วามเชื่ อ มั่ น สู ง มาก
สอดคล้องกับจินตนา ศรีสุขสวัสดิ์ (2549: 8) ที่พบว่าแบบทดสอบควรมีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ส่วนค่าอานาจจาแนก (D) พบว่าค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้ ของ
แบบทดสอบแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.40 ถือได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีอานาจจาแนกอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ม าก และจากการวิ เ คราะห์ ค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบ ( P) พบว่ า มี
แบบทดสอบจานวน 9 ข้อ อยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับ โดยเกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่า
อยู่ ร ะหว่ าง 0.20-0.80 ถ้ าค่า ความยากง่า ยมีค่ านอกเกณฑ์ ที่กาหนด จะต้องปรับ ปรุ ง
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 ในขณะที่ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จึ งสามารถนาแบบทดสอบดังกล่ าวไปใช้ทดสอบกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้
ขั้นที่ 2 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
จากการทดสอบทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักศึกษาหมู่เรียน 59/21 (ชั้นปีที่ 3) จานวน 25 คน
ประกอบด้วย เพศชาย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเพศหญิง จานวน 20 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 80.00 ผลการทดสอบ พบว่า นักศึกษาทาแบบทดสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ ย
14.88 คะแนน ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 2.52 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 49.6 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 แสดงว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขั้น ที่ 3 การพัฒ นาสื่ อวี ดิ โ อการให้ ความรู้ ด้า นความปลอดภั ยในการใช้ง าน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยได้เรียบเรียงเนื้อหาความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
จัดทาสื่อวีดิโอการให้ความรู้ โดยมีทั้งหมด 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การจาแนก การเก็บรักษา
และการขนย้ายสารเคมี ตอนที่ 2 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 3 การ
จัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และตอนที่ 4 การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อวีดิโอการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขั้นที่ 4 การอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอที่สร้างขึ้น
การอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดาเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาหมู่เรียน
59/21
ขั้นที่ 5 การทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านทฤษฎีด้วยแบบทดสอบหลังการอบรม
ด้วยสื่อวีดิโอ
หลังการอบรมให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยได้ทดสอบทักษะความรู้
ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยแบบทดสอบชุดเดิมกับนักศึกษากลุ่ม
เดิม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนการอบรมเท่ากับ 14.88 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.52 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 49.6 ของคะแนนทั้งหมด จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน แต่ภายหลังการอบรมด้วยสื่อวีดิโอการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของ
นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง การอบรมเท่ า กั บ 24. 52 คะแนน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.16 ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.7 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ วั ช รพล นาคทอง และคณะ (2557: บทคัด ย่อ) ที่ได้ ศึกษา
พฤติกรรมของนักศึกษาเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟผู้วิจัยได้
สร้ างและพัฒ นาสื่ อการสอน โดยการพั ฒ นาสื่ อ ที่ใช้ เทคนิค ของรู ปภาพ อุปกรณ์ การ
ทดลองวัดผลจริงและภาพเคลื่อนไหว VDO ของการทดลองการใช้งานที่ถูกต้องให้สามารถ
อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการทดสอบนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 93% ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 45.8% โดยการสร้างสื่อการสอนสามารถนาไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนในวิชาอื่นได้ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทองรื่น (2537: บทคัดย่อ)
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ที่ได้สร้ างหนังสือการ์ ตูนเรื่อง ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการเคมี สาหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยหาประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ การ์ ตู น ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 พบว่าหนั งสื อการ์ ตูนมีประสิ ทธิภ าพ 90.10/90.50 และผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้ว ยหนั งสื อการ์ตูนที่สร้ างขึ้นสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ จันทร์ต้น และคณะ (2556: 15) ที่ใช้วิธีการประเมินความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังการศึกษาคู่มือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักวิจัย พบว่าคะแนนความรู้ของผู้เข้าร่ วมการประเมินหลังการได้รับการศึกษาจากคู่มือ
ความปลอดภัยฯ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ขึ้ น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80
แสดงว่ าหลั ง การอบรมด้ ว ยสื่ อวี ดิโ อนัก ศึก ษามี ความรู้ ความเข้ า ใจด้า นความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 2 การนารูปแบบการให้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
น ารู ป แบบการให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไปทดลองใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 27 คน เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการ
ให้ความรู้ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนใช้และหลังใช้ โดยการทดสอบค่าที (t- test
แบบ Dependent Group) พบว่า ก่อนใช้รูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 14.9 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 และหลังใช้รูปแบบการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 24.10 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.98 ซึ่งคะแนนหลังการใช้รูปแบบการให้ความรู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ
การให้ความรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และศึกษากลุ่มดังกล่าว สามารถทา
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทุกคน ดังนั้นนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 จานวน 27 คน
สามารถเรียนปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการด้านเคมี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารได้ ซึ่งการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิโอสามารถให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ดี ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจ และมีศักยภาพในเรื่องที่ได้รับการอบรมมากขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ กุลประภัสสรี โกละกะ (2553 อ้างถึงใน พรสวรรค์ ภู่ประกร, 2544: 70) ที่พบว่า
สื่อประชาสัมพันธ์สามารถก่อให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
แสดงว่าหลังใช้รูปแบบการให้ความรู้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงเชื่อว่ารูปแบบการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครปฐมได้ดี
ข้อเสนอแนะ
ควรนารูปแบบที่พัฒนาไปใช้กับสาขาวิชาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
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ห้องปฏิบัติการเคมี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตและพัฒนบริหารศาสตร์.
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รายละเอียดการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
วารสารวิ ช าการมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และองค์ความรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญ ต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้เขียนจัดเตรียมบทความฉบับเต็มตามรูปแบบและข้อกาหนดในการส่ง ดังนี้
บทความที่รับตีพิมพ์
1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยจากงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์
2. เป็น ผลงานใหม่ที่ไม่เคยผ่านการพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
การส่งบทความ
1. ส่ งไฟล์ต้น ฉบั บ พร้อมไฟล์ ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ทาง e-mail ที่ hufproject@hotmail.com
2. เมื่อได้รับบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ
3. บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่าน
การประเมิน ผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน
4. หากมีการแก้ไขบทความ บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ
เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบและข้อกาหนดของ
วารสารอย่างเคร่งครัด
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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 โดยขีดเส้น ใต้จ ากขอบซ้าย ยาว 5 เซนติเมตร ส่ วนข้อความใส่เครื่องหมาย *
เหนือข้อความด้านซ้าย ขนาด 10 พอยท์ ดังตัวอย่าง
นุชรี บุญศรีงาม*
ผศ. ดร. กัณฑ์ธิมา นิลทองคา**
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หรือ

ผศ. นุชรี บุญศรีงาม*
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์*

* อาจารย์ประจาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า บทคัดย่อ และ Abstract
ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา ส่วนข้อความในบทคัดย่อ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบ
ซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
3.4 คาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า คาสาคัญ และ Keyword
ขึ้นบรรทัดใหม่ และข้อความของคาสาคัญ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวเอน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

145

3.5 เนื้อหาของผลงาน ประกอบด้วย
3.5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
และเอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้ายขวา ตัวธรรมดา
3.5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ย วข้อง วิธีดาเนิ น การวิจั ย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-ขวา
ตัวธรรมดา
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อ หา มีโครงสร้าง 2 วิธี คือ ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ และชื่อผู้
แต่งวางไว้นอกวงเล็บ
1.1 การอ้ า งอิ ง แบบนามปี วิ ธี ที่ 1 ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง วางไว้ ใ นวงเล็ บ ใช้ ใ นกรณี ที่ มี
ข้อความที่อ้างถึงก่อนบอกแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ข้อความในวงเล็บต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่
พิมพ์ เลขหน้าที่อ้าง
ตัวอย่างเช่น (ประไพ อุดมทัศนีย์, 2530: 20)
(Taylor, 1968: 181-182)
1.2 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่ 2 ชื่อผู้แต่งวางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีระบุ
แหล่งที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างถึง สาหรับรายการในวงเล็บต้องระบุปีที่พิมพ์และหมายเลข
หน้าที่อ้าง
ตัวอย่างเช่น ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530: 20)
Taylor (1968: 181-182)
หากเอกสารที่นามาอ้างที่มีผู้แต่งหลายคน กรณี 2 คน ให้ใส่ผู้แต่งทั้ง 2 คน มีคา
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 ใช้คาว่า “และ” ในภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ใน
ภาษาอังกฤษ เช่น
(เจือ สตะเวทิน, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอาไพ, 2519:
98-100)
(Hockmuth, Franklin & Clawson, 1992: 24)
กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใส่เฉพาะชื่อคนแรก ตามด้วยคาว่า “และคณะ” ถ้า
เป็นชาวต่างชาติใส่เฉพาะนามสกุลคนแรก และตามด้วยคาว่า “et al.” เช่น
(กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42)
(Sarton, et al., 1982: 67)
หากเอกสารที่นามาอ้างเป็นการสรุปความทั้งเล่ม ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น
(นุชรี บุญศรีงาม, 2561)
(Kotler, 1997)
หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นสื่ ออินเทอร์เน็ต ให้ใส่คาว่า ออนไลน์ หรือ online
แทนเลขหน้า เช่น
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
(International Organization for Standardization, 2006: online)
กรณีที่เอกสารที่นามาอ้างนั้นไม่ปรากฏผู้แต่ง 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:/สานักพิมพ์.
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:/สานักพิมพ์.
สุปราณี แจ้งบารุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวัน. ใน สุปราณี
แจ้งบารุง และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับ
ประจาวันสาหรับคนไทย 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.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

148

3. หนังสือแปล
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//โดย/ชื่อผู้แปล.//
(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
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.//(ปีที่วิจัยสาเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของ
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย.
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู. (2543). พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
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
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