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การศึกษาสูตรอาหารจากถ่ัวเหลอืงสกัดในการเจรญิของเสนใยเห็ดขอนขาวและเห็ดกระดาง 

Study of soybean extracted media formulation for the growth of Lentinus 

polychrous and Lentinus squarrosulus mushroom 
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บทคัดยอ  

 

ศึกษาการเจริญของเสนใยของเห็ด 2 ชนิดไดแกเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวจากธรรมชาติ (wild type) เชื้อเห็ด

กระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตร บนอาหารเล้ียงเชื้อที่ทําจากถั่วเหลืองสกัดความเขมขน 2%, 4%, 6%, 8% 

และ 10% ที่เติมและไมเติมนํ้าตาลกลูโคส 2% ผลการทดลองพบวา เสนใยของเห็ดมีการเจริญที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ

ถั่วเหลืองสกัด โดยพบวาภายในเวลา 7 วันเชื้อกระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาเกษตรเจริญไดดีกวาเชื้อกระดางและเห็ด

ขอนขาวจากธรรมชาตทิั้งบนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมและเติมนํ้าตาลกลูโคส โคโลนีของเชื้อทั้ง 2 ชนิดมีเสนใยพอง ฟู และ

หนา ซ่ึงแสดงถึงความสมบูรณของเสนใย จึงมีความเปนไปไดที่จะนําอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 10% 

และปริมาณนํ้าตาลเทากับ 2% ทดแทนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ในการเพาะเล้ียงเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว  

 

คําสําคัญ: เห็ดขอนขาว  เห็ดกระดาง อาหาร PDA  การเจริญของเสนใย  ถั่วเหลือง  

 

Abstract 

 

The growth of two mushrooms: Lentinus polychrous and Lentinus squarrosulus (wild type strain 

and Department of Agriculture strain) were studied on soybean extract mediums at, 2%, 4%, 6%, 8% and 

10% supplemented with and without 2% glucose. Results showed that diameters of the mushroom colonies 

increased with concentrations of soybean extract. Within seven days, L. polychrous and L. squarrosulus 

from the Department of Agriculture showed better growth than the wild type mushroom on all soy bean 

extract mediums supplemented with and without 2% glucose. Colony of two mushrooms gave inflated 

and thick mycelium, indicating the integrity of the mycelium. It is therefore possible that soybean extract 

medium at 10% supplemented with 2% glucose can be used to replace PDA medium for Lentinus polychrous 

and Lentinus squarrosulus cultivation.  

 

Keywords: lentinus polychrous,  lentinus squarrosulus, PDA agar, mycelium growth, soy bean  
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1. บทนํา  

 

PDA หรือ Potato Dextrose Agar จัดเปนอาหารที่ไมทราบองคประกอบที่แนนอนเพราะสวนประกอบจากส่ิงมีชีวิต 

(Complex media) สําหรับเพาะเล้ียงเชื้อราและเชื้อเห็ดโดยทั่วไป โดยมีองคประกอบหลักไดแก นํ้าตมมันฝรั่ง นํ้าตาลกลูโคส 

และวุน อยางไรก็ตามหัวมันฝรั่งถกูเขาทําลายโดยจุลินทรียไดงาย และหัวมันฝรั่งมักมีการงอกรากในขณะระหวางการเก็บทําให

ไมสามารถเก็บรักษาใหใชไดเปนเวลานาน อีกทั้งมันฝรั่งมีราคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ จึงทําใหมี

งานวิจัยหลายเรื่องที่ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรอาหารอาหารเพาะเล้ียงเชื้อจุลินทรียจากผักและพืชอ่ืน ๆ เชน การพัฒนาสูตร

อาหารโดยใช มันเทศ ฟกทอง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วแดง เพื่อเพาะเล้ียงเชื้อรา 10 ชนิด (กิตติพันธุ เสมอพิทักษ และคณะ 

2550) การพัฒนาอาหารเล้ียงเชื้อผสมนํ้าสกัดจากมะเขือเทศ แครอท กะหลํ่าปลี และฟกทอง เพื่อเพาะเล้ียงแบคทีเรีย 4 ชนิดไดแก 

Staphylococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella sp. และ Salmonella sp และเชื้อรา Aspergillus sp. (Deivanayaki 

และ Antony 2012) การศึกษาสูตรอาหารเล้ียงเชื้อที่ผสมเศษเหลือทิ้งไดแกเปลือกหอมแดงปน เปลือกกระเทียมปน และ

เปลือกขาวโพดปนโดยนํามาเพาะเล้ียงแบคทีเรีย 3 ชนิด ไดแก Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas aeroginosa 

ยีสต 2 ชนิดไดแก Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae และเชื้อรา 3 ชนิดไดแก Penicillium chrysogenum, 

Aspergillus niger และ Trichoderma viridae (Berde และ Berde 2015) Barshteyn (2015) ศึกษาการเพาะเล้ียงเห็ด

จํานวน 29 สายพันธุ บนอาหารเล้ียงเชื้อเหลวผสม waste-cake จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสวนผสมของเมล็ดพืชเชน flax 

seed , milk thistle seed, ขาวสาลี ขาวโอต, วอลนัท ถั่วเหลือง เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน rapeseed, mustard seed, 

rosehip fruit และ camelina seed ผลการทดลองพบวาอาหารเหลวที่ผสม waste-cake ถั่วเหลืองเหมาะตอการเพาะเล้ียง

ไดดีที่สุดโดยสามารถเพาะเล้ียงเห็ดไดถึง 24 สายพันธุ  Uthayasooriyan และคณะ (2016) การศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย 

5 ชนิดไดแก E. coli, Pseudomonas sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp. และ Klebsiella sp. บนอาหารเล้ียงเชื้อจุลินทรีย

ที่ผสมธัญพืชปนซ่ึงไดแก ขาวเจา ถั่วลูกไก (chickpea) ขาวโพด ถั่วดาล (dhal) ลูกเดือย และ แปงถั่วเหลือง (Uthayasooriyan 

และคณะ 2016) และงานวิจัยของ Jha และ Dikshit (2017) ที่ไดศึกษาสูตรอาหารนํ้าสกัดจากเมล็ดกระถิน และเมล็ดโสน เพื่อ

ใชในการเพาะเล้ียงเชื้อรา Aspergillus lentulus  

ดังที่กลาวมาแลวในเบื้องตนวามันฝรั่งถูกเขาทําลายโดยจุลินทรียไดงาย ไมสามารถเก็บรักษาหัวมันฝรั่งไวไดเปนเวลานาน

และมีราคาคอนขางสูง รวมถึงเม่ือนํามาใชอาจตองมีการตัดแบงหัวมันฝรั่งเพื่อใหไดนํ้าหนักตามสูตรของอาหารสําหรับเพาะเล้ียง

เสนใยเห็ด จึงอาจมีบางสวนของหัวมันที่ไมถูกใชและถูกทิ้งไป ทําใหนํามาสูการศึกษาหาสูตรอาหารเล้ียงเชื้อเห็ดจากพืชอ่ืนทดแทน

มันฝรั่ง โดยมุงเนนจากธัญพืชเพราะ ราคาถูก หาซ้ือไดงาย สามารถเก็บรักษาไดนานกวามันฝรั่งและงายตอการชั่งนํ้าหนักเพื่อใหได

นํ้าหนักตามสูตรของอาหารเพาะเล้ียงเสนใยเห็ด 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 

2.1 เพื่อศึกษาความเปนไดในการเพาะเล้ียงเสนใยเชื้อเห็ดบนอาหารจากเมล็ดธัญพืชสกัด 

 

3. วิธีวิจัย  

 

3.1 การเตรียมอาหาร เล้ียงเชื้อ PDA ลางมันฝรั่งและปอกเปลือกมันฝรั่งออก หั่นมันฝรั่งเปนชิ้นส่ีเหล่ียมและชั่งใหได 

200 กรัม นําไปตมในนํ้าปริมาตร 500 ml.จนกระทั่งมันฝรั่งน่ิม กรองเฉพาะสวนที่เปนนํ้าดวยผาขาวบาง นํามาเติมนํ้าตาลกลูโคส 

20 กรัม คนใหละลาย ปรับปริมาตรดวยนํ้าใหได 500 มิลลิลิตร ใสวุน 20 กรัม ตมใหวุนละลายดี กอนนําไปปรับปริมาตรดวย
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นํ้าใหมีปริมาตรสุดทาย 1,000 ml. นําไปน่ึงฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 oC เปนเวลา 15 นาทีกอนนํามาใชเปนอาหารเพาะเล้ียงเชื้อ

ควบคุม 

3.2 การเตรียมอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ความเขมขนตางๆแบบเติมและไมเติมนํ้าตาล เตรียมอาหารถั่วเหลืองสกัดแบบ

ไมเติมและเติมนํ้าตาลกลูโคส 2% โดยมีนํ้าหนักของถั่วเหลืองที่ใชไดแก 20 40 60 80 100 กรัม ในปริมาตรสุดทาย 1000 ml. 

ทําโดยชั่งถั่วเหลืองตามนํ้าหนักที่ใหไวในขางตน แชกรดแลกติก 1% เปนเวลา 12 ชั่วโมง จากน้ันนําไปปนใหละเอียดดวยเครื่อง

ปนไฟฟากอนตมในนํ้า 200 ml. กรองเอาเฉพาะนํ้าสกัดมาเก็บไว จากน้ันละลายวุน 2% ในนํ้า 500 ml. กอนนํามาผสมกับนํ้า

สกัดที่ไดและปรับปริมาตรดวยนํ้าใหมีปริมาตรสุดทาย 1000 ml. กอนนําไปน่ึงฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 oC เปนเวลา 15 นาท ี

3.3 การเตรียมกลาเชื้อเห็ด นําเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวที่ทําการแยกเชื้อบริสุทธจากดอกเห็ดที่เก็บมาจาก

ธรรมชาติ (wild type) และ เชื้อเห็ดขอนขาวและเห็ดกระดางจากกรมวิชาการเษตร มาทําการเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA เปน

เวลา 6 วัน จากน้ันใช cork borer โดยตัดบริเวณปลายเสนใยแลวเล้ียงบน PDA บมที่ 37 oC เปนเวลา 6 วัน เพื่อใชเปนกลา

เชื้อในการทดสอบความสามารถในการเจริญบนอาหารแตละชนิด 

3.4 ทําการทดลองศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บน

อาหารควบคุม (PDA) ใช cork borer โดยตัดบริเวณปลายเสนใยของเชื้อเห็ดที่ไดจากขอที่ 3 มาวางบนจานอาหารเล้ียงเชื้อที่

ไดจากขอ 3.3 อยางละ 4 จานเล้ียงเชื้อ บมที่ 37 oC บันทึกผลการทดลองโดยวัดเสนผานศูนยกลางของเชื้อที่เจริญบนอาหาร

แตละชนิดในวันที่ 3 5 และ 7 ตามลําดบั จากน้ันนําคามาเฉล่ีย เปรียบเทียบและวิเคราะหผลการเจริญของเชื้อเห็ด 

3.5 ในการศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บนอาหาร

อาหารถั่วเหลืองสกัดแบบเติมและไมเติมนํ้าตาล (2%) ที่มีนํ้าหนักของถั่วเหลือง 20 40 60 80 และ 100 กรัม โดยวิธีการ

ทดลองในขอที่ 3.4 แตเปล่ียนมาเปนอาหารอาหารถั่วเหลืองสกัดแบบเติมและไมเติมนํ้าตาลที่ความเขมขนตางๆ วัดเสนผาน

ศูนยกลางของเชื้อที่เจริญบนอาหารแตละชนิดในวันที่ 3 5 และ 7 ตามลําดับ  

3.6 ทําการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอดจํานวน 3 ซํ้า บันทึกผลการทดลองและวิเคราะหผลการ

เจริญของเห็ดโดยการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนี ตามระยะเวลาที่กําหนด คํานวณหาคาเฉล่ียเสนผาศูนยกลางโคโลนี 

เปรียบเทียบคาเฉล่ียเสนผาศูนยกลางโคโลนีระหวางเชื้อและบนอาหารแตละชนิด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนความทาง

เดียว (one way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี LSD (least significant differences) ที่ระดับ 0.05 

 

4. ผลการวจิัย  

4.1. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type และ กรมวิชาการเกษตร บนอาหารเล้ียง

เชื้อ PDA  

ผลการทดลองพบวาเสนใยเห็ดเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type สามารถเจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ไดดี

เทากับเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวสายพันธุจากกรมวิชาการเกษตร โดยเสนใยของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญที่ไม

แตกตางกันโดยสามารถเจริญเต็มจานอาหารเล้ียงเชื้อ (เสนผานศูนยกลาง 9.2 เซนติเมตร) ภายในเวลา 7 วัน (ผลการทดลอง

แสดงดังภาพที่ 1)  
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7 วัน

5 วัน
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ภาพที่ 1 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) 

บนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA 
 

แมวาผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา เชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดสามารถใชสารอาหารในอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ไดดีเทาเทียม

กัน แตพบวาเสนใยของเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีความสมบูรณที่แตกตางกันคือ โคโลนีของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการ

เกษตร มีความหนาและมีความพองฟูของเสนใยมากกวาโคโลนีของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว wild type  

4.2. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) บนอาหารเล้ียง

เชื้ออาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลือง 2-10% โดยไมเติมนํ้าตาล 

ผลการทดลองพบวาเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองสกัดที่ผสมในอาหาร โดย

พบวาในเวลา 7 วันเชือ้เห็ดทั้ง 2 ชนิดมีเสนผานศูนยกลางเฉล่ียที่ต่ํากวาในอาหาร PDA และ พบวาเชื้อเห็ดจากกรมวิชาเกษตร

เจริญไดดีกวาเชื้อเห็ด wild type เล็กนอย (กระดาง: 7.9-7.63 / ขอนขาว: 8.3-8.03) และไมปรากฏวามีเชื้อเห็ดชนิดใดที่

สามารถเจริญจนเต็มจานเล้ียงเชื้อ (ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2 และ 3)  
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ภาพที่ 2 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดาง (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) 

บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมนํ้าตาล 
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ภาพที่ 3 การเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) 

บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่ไมเติมนํ้าตาล 
 

เม่ือนําผลผลการทดลองมาวิเคราะหคาความแปรปรวนพบวาเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 พบวาเชื้อเห็ด wild type และเชื้อเห็ดจากกรม

วิชาการเกษตรมีคาการเจริญที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญบนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 2 4 และ 6 % 

ตามลําดับ มีเพียงการเจริญบนอาหารถั่วเหลืองสกัดความเขมขน 8-10% ที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

การเจริญของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดที่เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองในอาหารเล้ียงเชื้อน้ันแสดงใหเห็นถึงปริมาณ

สารอาหารในถั่วเหลืองสกัดสงผลโดยตรงตอการเจริญ และ ความแตกตางในการเจริญของเห็ด wild type กับเชื้อเห็ดจากกรม

วิชาการเกษตรน้ันอาจเปนผลจากความสามารถในการใชสารอาหารถั่วเหลืองสกัดที่แตกตางกัน  

4.3. การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) บนอาหารเล้ียง

เชื้ออาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลือง 2-10% โดยเติมนํ้าตาลกลูโคส 2 %  

เสนใยของเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของถั่วเหลืองสกัดที่ผสมในอาหารและพบวามีขนาด

เสนผานศูนยกลางโคโลนีเฉล่ียที่สูงกวาในอาหารที่ไมเติมนํ้าตาลกลูโคส นอกจากน้ียังพบวาเสนใยของเชื้อเห็ดกระดางและเห็ด

ขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตรเจริญจนเต็มจานอาหารเล้ียงเชื้อภายในเวลา 7 วัน (ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4 และ 5) 
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ภาพที่ 4 การเจริญของเสนใยเห็ดกระดาง (wild type และ กรมวิชาการเกษตร) 

บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติมนํ้าตาล 2% 
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ภาพที่ 5 การเจริญของเสนใยเห็ดขอนขาว (wild type และ กรมวิชาการเกษตร)  

บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติมนํ้าตาล 2% 
  

การเจริญของเชื้อเห็ดที่เพิ่มขึ้นเม่ือมีการเติมนํ้าตาลกลูโคสลงในอาหารถั่วเหลืองสกัดน้ันแสดงใหเห็นถึงวานํ้าตาลกลูโคส

สามารถสงผลตอการเจริญของเสนใยเห็ด และเม่ือเปรียบเทียบกับการเจริญอาหารควบคุม PDA พบวาเชื้อเห็ดกระดางและ

เห็ดขอนขาวจากกรมวิชาการเกษตรเทาน้ันที่สามารถเจริญไดดีและใหเสนผานศูนยกลางเฉล่ียอยูในชวง 9.0 - 9.2 เซนติเมตร

บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขน 10% และนํ้าตาลกลูโคส 2 % ในขณะที่เชื้อกระดางและเห็ดขอนขาว wild type         

มีการเจริญใหเสนผานศูนยกลางเฉล่ียอยูในชวง 8.0 - 9.0 เซนติเมตร บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขน 10% และ

นํ้าตาลกลูโคส 2 % ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองครั้งแรกในสวนความสามารถในการใชสารอาหารของเห็ดสายพันธุกรม

วิชาการการเกษตรไดดีกวาเห็ดสายพันธุ wild type 

เม่ือวิเคราะหคาความแปรปรวนของผลการทดลองพบวาเห็ดทั้ง 2 ชนิดมีการเจริญทีแ่ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และ

เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี LSD ที่ระดับ 0.05 พบวาการเจริญของเชื้อเห็ดจากกรมวิชาการเกษตรมีคา

การเจริญที่แตกตางจากสายพันธุ wild type ชนิดบนอาหารถั่วเหลืองที่เติมนํ้าตาลกลูโคส 2% ในทุกความเขมขน โดยพบวา

เชื้อจากกรมวิชาการเกษตรสามารถเจริญไดดีกวาสายพันธุ wild type อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 

นอกจากน้ียังพบวาเสนใยของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวทั้งกรมวิชาการเกษตรและ wild type อายุ 7 วัน บน

อาหารถั่วเหลืองสกัดที่เติมนํ้าตาลกลูโคส 2% มีความสมบูรณที่แตกตางกันจากการเจริญอาหาร PDA คือ โคโลนีของเห็ด

กระดางและเห็ดขอนขาวทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ wild type มีความหนาและมีความพองฟูของเสนใยนอยกวาโคโลนี

ของเห็ดกระดางและเห็ดขอนขาวที่เจริญเจริญอาหาร PDA ดังแสดงในภาพที ่6  
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เสนใยเห็ดกระดาง กรมวิชาการเกษตร  

อาย ุ7 วัน บนอาหาร PDA  

 
เสนใยเห็ดกระดาง wild type  

อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA  

 
เสนใยเห็ดกระดาง กรมวิชาการเกษตร  

อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2% 

 
เสนใยเห็ดกระดาง wild type  

อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2% 

 
เสนใยเห็ดขอนขาว กรมวิชาการเกษตร  

อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA  

 
เสนใยเห็ดขอนขาว wild type  

อายุ 7 วัน บนอาหาร PDA  

 
เสนใยเห็ดขอนขาว กรมวิชาการเกษตร  

อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2% 

 
เสนใยเห็ดขอนขาว wild type  

อายุ 7 วัน บนอาหารถั่วเหลืองสกัดเติมน้ําตาล 2% 

 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบความสมบูรณของเสนใยเชื้อเห็ดกระดาง และ ขอนขาว (กรมวิชาการเกษตร และ wild type)  

อายุ 7 วันบนอาหาร PDA และ อาหารถั่วเหลืองสกัดเติมนํ้าตาล 2% 
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5. สรุป  

 

จากผลการทดลองที่พบวาเชื้อทั้ง 2 ชนิด บนอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีความเขมขนของถั่วเหลืองที่ 10% และปริมาณ

นํ้าตาลเทากับ 2% มีการเจริญที่ดีมีเสนใย พอง ฟู และหนา ซ่ึงแสดงถึงความสมบูรณของเสนใย จึงมีความเปนไปไดที่จะนํา 

มาทดสอบและปรับปรุงตอไปเพื่อใหไดสูตรอาหารที่สามารถนําไปใชในเพาะเล้ียงเชื้อเห็ดทดแทนอาหาร PDA  

แมวาการเพาะเล้ียงเสนใยดวยอาหารถั่วเหลืองสกัดน้ีใชปริมาณถั่วทีน่อยกวาปริมาณของมันฝรั่งในการเตรียมอาหาร

เล้ียงเชื้อ PDA ซ่ึงอาจเปนผลนํามาถึงคาใชจายที่ลดลงในการผลิตอาหารเล้ียงเชื้อสําหรับฟารมเห็ดขนาดใหญ อยางไรก็ตาม

ควรมีการทดสอบอาหารถั่วเหลืองสกัดน้ีใหไดสูตรอาหารที่ชัดเจน และทําการทดลองกับเชื้อเห็ดอีกหลายสายพันธุเพื่อทําให

ทราบขอจํากัด และ เพื่อปรับแตงสูตรอาหารใหสามารถใชทดแทนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ไดอยางสมบูรณ 

 

6. ขอเสนอแนะ  

 

6.1 ควรทําการศึกษาและทําการทดลองสูตรอาหารเพาะเล้ียงเชื้อเห็ดจากเมล็ดถั่วเหลืองสกัดทําการทดลองกับเชื้อ

เห็ดใหมีความหลากหลายสายพันธุ 

6.2 ควรทําการศึกษาและทดลองเพื่อปรับแตงสูตรอาหารเมล็ดถั่วเหลืองสกัดเพื่อใหไดสูตรอาหารที่ชัดเจนมากขึ้น

โดยใชกระบวนการวางแผนการทดลองในแตละองคประกอบของอาหาร 
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Abstract 

 

Agricultural intensification reduces biodiversity of insects and their ecosystem services. Many studies 

showed that habitat fragmentation was a major factor of reduction of insect abundance and of ecosystem 

services. This study focused on beetles (Coleoptera) and investigated their diversity in relation to agricultural 

land use by using ethanol-baited traps modified a soda bottle. One trap was set for four different times 

at each of three different land use: an aquaculture research station, fruit orchard and sugarcane plantation 

at Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus. By excluding the family Curculionidae, 96 individuals 

from 32 taxa (19 families) were collected. These beetles were classified into five functional trophic groups: 

phytophages (11 taxon), Micro-organisms (8 taxon), Saprophages (7 taxon), polyphages (4 taxon) and 

Carnivores (2 taxon). Agricultural land-use types strongly influenced the insect assemblages. Beetle 

assemblage was most diverse at aquaculture research station center probably due to high connectivity 

to other land-use type. The beetle assemblage was differed greatly among the three land-use types, 

especially the difference was greatest in aquaculture research station center. Bray-Curtis similarity index 

was relatively higher between fruit orchard and sugarcane plantation. Land cover was thought to be a 

possible cause of the difference. 

 

Keywords: agricultural land-use type, ethanol-baited traps, diversity, similarity, distance 

 

Introduction  

 

Insects are the most species-rich group of animals on the planet; they have occurred on broad 

habitat types on the earth (Jäch and Balke, 2008). Especially, the order Coleoptera (beetles) is the largest 

order in Arthropod, in which approximately 300,000–450,000 species have been described (Kondratieff et 
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al., 2007). There were several studies on beetle assemblages in relation to agricultural land-use change. It 

has been reported that habitat transformation caused biodiversity decline and that agricultural intensification is 

one of the main causes of diversity decline of insects and other organisms (Rubiana et al., 2015). Regarding 

important roles of beetles in term of functional structure of natural resources in ecosystems, they have 

been used as indicators of environmental degradation in the ecological system (Kyerematen et al., 2014). 

This study was conducted in three common agricultural land-use types in the Central Thailand: aquaculture 

research station, fruit orchard and sugarcane plantation. The aim of this study was to investigate species 

composition, richness and diversity of beetles in relation to agricultural intensification. 

 

Materials and methods 

 

Trapping and insect collection 

The study was conducted in the three different agricultural land use types that are common in 

the Central Tahiland: Aquaculture research station center (Ars), Fruit orchard (Fru), and Sugarcane plantation 

(Sug) at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus from November 2016 to May 2017. Beetles were 

collected using soda-bottle traps that were made of transparent plastic 1.5-liter drinking water bottle with 

one-window (Steininger et al. 2015). To preserve captured insects, 100 ml of propylene glycol was put into 

the trap. Three traps were set for each location. Ethanol, alpha-pinene, and Methylphenylacetate were 

used as attractant. One of the three compounds was used for each of the three traps at one location. 

The traps were hung on wooden pole at approximately 150 cm above ground level. In each location, the 

three traps were rotated among three positions every three days. After the nine-day of exposure, captured 

insects were brought back to laboratory and sorted into morpho-species. Insects belonging to the family 

Coleoptera were identified into as a low taxonomic level as possible based on morphological characteristics.  

In this paper, results of ethanol-baited traps (95% EtOH with a release rate of 0.1 ml/day) were used.  

 

Statistical analysis  

Each taxa of beetles were classified into five feeding guilds: phytophages (phy), saprophages (sap), 

Micro-organisms (mic), polyphages (pol), and carnivores (car). Shannon’s diversity index (H’) and evenness 

index (J) was calculated. Bray-Curtis similarity index between two locations among the three was calculated for 

each feeding guild and for all beetles. All statistical analyses were conducted using R version 3.3.2 (R 

development Core Team, 2016). These indices were obtained using a package “vegan ver. 2.4.3” (Oksanen et 

al., 2013). 

 

Results and Discussion 

 

By the three ethanol-baited traps for the four 9-day collections, 96 individuals of Coleoptera were 

collected from 32 taxon belonging to 19 families (Table 1). Interestingly, the number of captures was 

greatest at the Ars with 48 individuals from 22 taxon belonging to 15 families probably due to wide open 
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area that enabled high connectivity to surrounding environments, followed by the Sug with 32 individuals 

from 14 taxon belonging to 11 families (Table 1). The trap captures were smallest at Fru with 16 individuals 

from 6 taxon belonging to 6 families possibly because staffs at fruit orchard sprayed herbicide every month. 

The most abundant species was Leptophloeus clamatidis Erichson, which was collected from all the 

three locations. At a family level, the family Scarabaeidae showed greatest species richness although 

abundance of the family was not greatest. Orphinus sp. was most abundant at Fru because species 

belonging to this genera feed on fruits.  

Species diversity differed greatly among agriculture land-use types (Table 2). Shannon diversity 

index (H') was greatest at Ars (2.57) followed by Sug (2.34) and smallest at Fru (1.55) respectively. However,         

the evenness index (J′) was greatest at Sug (0.89) followed by Fru (0.86), and smallest at Ars (0.73). The 

smallest evenness at the Ars was probably due to greatest abundance of the major species (22 individuals of 

L. clamatidis). These two indices for each feeding guild was relatively high at Ars although diversity of 

some feeding guilds were low at Fru and Sug. 

Bray-Curtis similarity index including all the feeding guilds was greatest between Fru and Sug 

(Table 3) probably due to similarity in vegetation cover. Similar tendency was found for Saprophages and 

for Micro-organisms. Similarities of the Ars with other two land-use types were low probably because the 

vegetation coverage was much lower than the other two. 

Our results indicated that agricultural land-use types strongly influenced beetle community. Species 

composition differed greatly among locations. Nevertheless, the feature of agricultural land-use in each is 

heterogeneous, sometime subject of distribution pattern may result in similar way or general similar distribution 

patterns (Ribera, 2000). Our study showed an important role of agricultural land-use to insect assemblages.  

The majority of locations have very similar values for diversity even though they are very heterogeneous 

in terms of species composition. Values of the same index for each feeding guild showed great difference 

among the locations. Interestingly, Ars showed the greatest species richness and abundance with the 

greatest H’. However, the similarity of Ars was low compared to the other two locations. These results 

indicated that species composition greatly differed in Ars from other two sites. One possible cause is high 

connectivity of Ars with surrounding land-use due to sparse vegetation cover (mostly water body with no 

vegetation). Distance between Fru and Sug was not shortest but community similarity was greatest between 

Fru-Sug, which indicated that vegetation was possibly a major factor influencing the beetle assemblage. 

The patterns of species composition indicated that principal of environmental fluctuations related with 

assemblage structure of agricultural land-use types (Kubo et al., 2013).  
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Table 1 Species and individual number of insect in study sites 

Families species Ftg 
Locations 

Ars Fru Sug Total 

Anthribidae Araecerus sp. Mic 1 0 2 3 

Carabidae Epomis sp. Car 1 0 0 1 

Chrysomelidae Diabrotica sp. Phy 0 0 1 1 

 Cryptocephalus sp2. Phy 1 0 0 1 

Corylophidae Sericoderus sp. Mic 0 0 1 1 

Dermestidae Orphinus sp. Car 1 3 0 4 

Dytiscidae Hydrovatus sp. Phy 0 0 2 2 

Elateridae Cardiophorus sp. Phy 1 0 0 1 

 Melanotus sp. Phy 1 0 1 2 

 Limonius sp. Phy 0 0 2 2 

Endomycidae Chondria sp. Mic 1 0 0 1 

Heteroceridae Heterocerus sp. Sap 1 0 0 1 

Laemophloeidae Leptophloeus clamatidis (Erichson) Mic 22 6 9 37 

Latridiidae Melanophtalma sp. Sap 1 4 4 9 

Nitidulidae Epuraea sp. Sap 0 0 3 3 

 Pria sp. Sap 0 0 1 1 

 Carophilus sp. Sap 0 0 1 1 

Phalacridae Stilbus sp. Sap 1 1 0 2 

 Phalacrus sp. Mic 0 1 0 1 

Scarabaeidae Adoretus compressus (Weber) Phy 1 0 0 1 

 Protaetia acuminatus (Fabricius) Phy 1 1 0 2 

 Aphodius sp. Phy 1 0 0 1 

 Cetonia sp. Phy 1 0 0 1 

 Psammodius esper (Fabricius) Phy 0 0 1 1 

Scirtidae  Scirtes sp1 Mic 1 0 0 1 

 Scirtes sp2 Mic 1 0 0 1 

Silvanidae Silvanoprus fungi (Guérin-Méneville) Mic 1 0 0 1 

Staphylinidae Acylophorus sp. Pol 2 0 0 2 

 Heterothops sp. Pol 0 0 1 1 

 Batrisodes sp. Pol 1 0 0 1 

Tenebrionedae Myrmechixenus sp. Pol 1 0 0 1 

Zopheridae  Pycnomerus thrinax (Ivie and Slipinski) Sap 5 0 3 8 

Total    48 16 32 96 
 

Notes. Ars, Aquaculture research station center; Fru, Fruit orchard; Sug, Sugarcane plantation; Ftg, 

Functional trophic groups; Car, Carnivores; Mic, Micro-organisms; Phy, Phytophages; Pol, Polyphages; Sap, 

Saprophages 
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Table 2 Diversity indices of captured beetles 

 

Table 3 Geological distance and Bray-Curtis similarity index for beetle community between locations 

Index  Feeding guild Combination of locations 

Ars-Fru Fru-Su Ars-Su 

Distance (m)  212 830 1038 

Bray-Curtis All  0.31 0.41 0.37 

 Phytophages 0.44 0 0.14 

 Saprophages 0.3 0.47 0.04 

 Micro-organisms 0.35 0.63 0.51 

 Polyphages 0 0 0.44 

 Carnivores 0.4 0 0 

Notes. Ars, Aquaculture research station center; Fru, Fruit orchard; Sug, Sugarcane plantation; 

Feeding guild Parameters  Agricultural land-use 

 
 Ars Fru Sur 

All Abundances  48 16 32 

 Species richness 22 6 14 

 Shannon index (H′) 2.57 1.55 2.34 

 Evenness (J) 0.73 0.86 0.98 

Phytophagus Abundances  7 1 7 

 Species richness 7 1 5 

 Shannon index (H′) 1.95 0 1.55 

 Evenness (J) 1 NA 0.96 

Saprophagus Abundances  8 5 12 

 Species richness 4 2 5 

 Shannon index (H′) 1.07 0.5 1.47 

 Evenness (J) 0.77 0.72 0.92 

Micro-organisms Abundances  27 7 12 

 Species richness 6 2 3 

 Shannon index (H′) 0.78 0.41 0.72 

 Evenness (J) 0.43 0.59 0.66 

Polyphagus Abundances  4 0 1 

 Species richness 3 0 1 

 Shannon index (H′) 1.04 0 0 

 Evenness (J) 0.94 0 NA 

Carnivore Abundances  2 3 0 

 Species richness 2 1 0 

 Shannon index (H′) 0.69 0 0 

 Evenness (J) 1 NA 0 
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Conclusion 

 

The study showed that agricultural land-use type was strongly influence on insect assemblages, 

indicating the possibility that agricultural intensification may result in great changes in beetle community. 

It was also indicated that connectivity to neighbor with different land-use type was also important to enhance 

species richness and functional diversity.  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยหมักมูลไสเดือนดินในการผลิตผักบุงจีน ในชุมชนตําบลหวยหมอนทอง 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, 

RCBD) ประกอบไปดวย 3 วิธีการ (treatment) ๆ ละ 3 ซํ้า (replication) ดังน้ี 1) ใสปุยแบบเกษตรกร (มูลไกเน้ืออัตรา 1 

กิโลกรมัตอตารางเมตร) 2) ใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร และ 3) ใสปุยแบบเกษตรกร รวมกับการใสปุย

มูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ผลการทดลองพบวา ผักบุงจีนที่ปลูกในแปลงทดลอง มีความสูงตน ความกวางใบ 

ความยาวใบ นํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง ผลผลิตรวม และคุณภาพทางเคมี ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P  0.05) 

 

คําสําคัญ: ไสเดือนดิน, ปุยมูลไสเดือน, ผักบุงจีน  

 

Abstract 

 

The objective of this study aimed to investigate the effect of vermicompost on water morning 

glory production. The experiment was conducted at Huaymonthong subdistrict, Kamphaeng Saen district 

in Nakhon Pathom province. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) 

with 3 replications. The experiment consisted of 3 treatment as followed : 1) broiler manure 1 kg/m2  

2) vermicompost 1 kg/m2 and 3) broiler manure and vermicompost 1 kg./m2. The results showed that 

there were no significant difference (P 0.05) in plant height, leaf length, leaf width, fresh weight, dry 

weight, total weight and the chemical composition.  

 

Keywords: earthworm, vermicompost, water morning glory 
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1. บทนํา  

 

 การผลิตผักในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตใหมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษเปนที่ตองการของผูบริโภคซ่ึง

ผักเปนพืชที่มีความตองการธาตุอาหารในปริมาณที่คอนขางสูงเพื่อสรางสวนตาง ๆ และเพื่อการเจริญเติบโต ดังน้ันเม่ือเกษตรกร

ทําการปลูกผักอยางตอเน่ืองในสภาพพื้นที่เดิมจึงมีสวนทําใหปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง การทําเกษตรในปจจุบันเกษตรกร

มักจะเนนเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี เชน ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงการใชเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มาก

เกินความตองการของพืชทําใหเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในส่ิงแวดลอมซ่ึงสาเหตุเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมี

ในระหวางการฉีดพน เน่ืองจากสารเคมีสวนใหญ จะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพนลงสูพื้นและบางสวนระเหยอยู

ในอากาศทําใหมีการสะสม อยูในพื้นดินและนํ้า ซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของสัตวเล้ียง และสัตวในธรรมชาติในที่สุดจะสงผลใหเกิด

การสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหาร และทําใหส่ิงมีชีวิตในระบบหวงโซอาหารทุกระดับไดรับผลกระทบ นอกจากน้ียังทําลาย

แมลงที่เปนประโยชนในการชวยทําลายแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน หรือแมลงที่ชวยผสมเกสร เชน ผ้ึง เปนตน การใช

สารเคมีทางการเกษตรยังเปนพิษตอไสเดือนดินซ่ึงเปนสัตวที่ชวยยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุในดินทําใหดินอุดมสมบูรณ 

โปรงรวนซุยและอากาศถายเทไดดี (สาคร ศรีมุข, 2556: 8-9) 

 จากการลงพื้นที่ตําบลหวยหมอนทองพบวา ตําบลหวยหมอนทองประกอบไปดวย 12 หมูบาน ไดแก บานขุนวิเศษ 

ตะแบกงาม หวยหมอนทอง หนองตากลาน หนองโสน บัวแดง ดอนเฝา หนองโพธ์ิ กําแพงแสน โคกกระถิน หนองพง และยาง

ขาคีม มีเน้ือที่ทั้งหมด 20,625 ไร พื้นที่ทั้งหมดของตําบลหวยหมอนทองเปนที่ราบลุม ดินเปนดินปนทราย เหมาะสําหรับทํานา 

ทําไร ทําสวน มีคลองชลประทานไหลผานพื้นที ่อาณาเขตตําบลทิศเหนือ ติดกับ ต.รางพิกุล อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม   ทิศใต

ติดกับ  ต.หนองงูเหลือม  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ทิศตะวันออกติดกับ ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ทิศตะวันตก

ติดกับ ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,874 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,549 หลังคาเรือน 

อาชีพหลักคือทํานา อาชีพเสริมคือทําไร สวนผลไม ปลูกดอกไม พืช ผัก หนอไมฝรั่ง เปนตน (ไทยตําบล.คอม, 2557) การทํา

เกษตรในพื้นสวนใหญยังคงนิยมใชสารเคมี และปุยเคมีเพาะปลูกพืชเปนสําคัญเน่ืองจากสะดวกในการใชงาน และเปนการเพิ่ม

แรธาตุตาง ๆ ในดินใหกับพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว มีเพียงบางกลุมเทาน้ันที่ทําเกษตรแบบอินทรีย ซ่ึงปุยอินทรียที่

ใชมีหลายชนิด เชน มูลไกเน้ือ มูลวัว และมูลสุกร เปนตน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดนําปุยอินทรียที่ทํามาจากมูลไสเดือนดิน โดย

ใหไสเดือนดินกินมูลโคนมผสมขุยมะพราวอัตราสวน 2:1 มาใชทดแทนปุยเคมี และปุยอินทรียที่เกษตรกรใชอยู นอกจากน้ียัง

เปนการปรับเปล่ียนระบบการผลิตที่พึ่งพาแตการใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเดียวมาเปนการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น คํานึงถึง

ความปลอดภัยของเกษตรกรและผูบริโภค รวมทั้งเปนการฟนฟูนิเวศของดินและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

  

 เพื่อศึกษาผลของการใชปุยมูลไสเดือนดินในการผลิตผักบุงจีนอยางยั่งยืน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ประเทศไทยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320.7 ลานไร เปนพื้นที่การเกษตร

จํานวน 122.2 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 38.2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เปนพื้นดินเพื่อการเพาะปลูกผักเศรษฐกิจประมาณปละ 

3 ลานไร หรือรอยละ 2.5 ของพื้นที่ภาคการเกษตร ผลผลิตรวมประมาณ 5.0-5.5 ลานตัน ผลผลิตสวนใหญใชเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ และมีการสงออกผักสด ผักแปรรูปชนิดตาง ๆ ตลอดจนเมล็ดพันธุ ประมาณปละ 0.45 ลานตัน มูลคาประมาณ 

1.52 หม่ืนลานบาท หรือราวรอยละ 2 ของมูลคาการสงออกสินคาเกษตร ผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ผักในตระกูล
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แตง ตระกูลกะหลํ่า  ตระกูลหอม กระเทียม ตระกูลพริก มะเขือ ตระกูลถั่ว ตระกูลผักบุง ขาวโพด หนอไมฝรั่ง กระเจ๊ียบเขียว 

และแครอท เปนตน (พิมพพิดา โยธาสมุทร, 2553) ผักบุงจีน (Ipomoea aquatica Forsk.Var.reptan) เปนผักเศรษฐกิจ

ชนิดหน่ึงที่มีการบริโภคกันอยางแพรหลาย และปจจุบันไดพัฒนาเปนพืชผักสงออกที่สําคัญของประเทศไทย โดยสงออกทั้งใน

รูปผักสดและเมล็ดพันธุ ผักบุงจีนมีอายุการเก็บเก่ียวส้ัน สามารถปลูกไดตลอดทั้งป และเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด 

โดยเฉพาะดินที่มีความชื้นสูง (สุนทร เหลืองเกษม, 2540) อยางไรก็ตาม ในการปลูกผักบุงเชิงการคา ซ่ึงเนนปริมาณ ผลผลิต

เปนหลัก เกษตรกรสวนใหญยังคงมีการใชปุยเคมีมากเกินความตองการของพืช แมวาการใชปุยเคมีทําใหไดผลผลิตสูง แตผลกระทบ

ที่ตามมาหลังใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานาน เชน ทําใหเกิดดินที่มีสภาพเปนกรด โครงสรางของดินเส่ือมสภาพ และเกิดการ

สะสมของไนเตรทในดิน และแหลงนํ้าบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังทําให ตนทุนในการผลิตมีคาสูงขึ้น (Savci, 2012: 77-80) 

นอกจากน้ียังกอใหเกิดการสะสมของสารพิษในพืชผัก เชน ไนเตรท เม่ือรางกายไดรับอาหารที่มีการปนเปอนของสารไนเตรทใน

ปริมาณสูง นอกจากจะกอใหเกิดความเส่ียงของการเกิดโรคเมทีโมโกลบินีเมีย (methemoglobinemia) ที่ไนเตรทเขาไปจับกับ

ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) แทนที่ออกซิเจนแลว ไนเตรทที่เขาสูรางกายในปริมาณสูงยังสามารถชักนําใหเกิดไนโตรซามีน 

(nitrosamine) กอใหเกิดความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (Santamaria, 2006: 10-17)  

 จากสภาพปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชปุยเคมีน้ัน ระบบการผลิตเกษตรอินทรียที่มุงเนนการใชปุย

อินทรียแทนปุยเคมีจึงถือเปนทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ปุยหมักมูลไสเดือนดินเปนปุยอินทรียชนิดหน่ึง

ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายของเศษอินทรียโดยมีไสเดือนดินเปนตัวชวยเรงกระบวนการเส่ือมสลายในดิน ผลผลิตที่ไดจาก

การยอยสลายคือ ขีไ้สเดือนดิน (worm casting) คุณสมบัติจะมีสารเคลือบและจะแข็งตัวเม่ือถูกอากาศ หลังจากที่ใสลงไปใน

แปลงปลูกพืชจะทยอยปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนอยางชา ๆ นอกจากน้ีจะชวยเพิ่มชองวางในดิน ตลอดจนมีคุณคา

ทางอาหารสูงประกอบดวย อินทรียวัตถุรอยละ 9.3  ไนโตรเจนรอยละ 8.3 ฟอสฟอรัส รอยละ 4.5 โพแทสเซียมรอยละ1.0 

แคลเซียมรอยละ 0.4 และ แมกนีเซียมรอยละ 0.1 คุณภาพของปุยหมักมูลไสเดือนดินเม่ือเปรียบเทียบกับดินมีไนเตรทสูงกวา 

5 เทา ฟอสฟอรัสสูงกวา 7 เทา แมกนีเซียมสูงกวา 3 เทา โพแทสเซียมสูงกวา 11 เทา และแคลเซียมสูงกวา 1.5 เทา (นิพนธ 

ไชยมงคล, 2548)  

 Payal, et al. (2006: 391-395) พบวา การใชไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida ยอยสลายขยะอินทรียจาก

หองครัวรวมกับขยะอินทรียจากสถานที่ราชการและรวมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมการเกษตร และกากตะกอนนํ้าเสีย

จากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม ปุยหมักจากมูลไสเดือนดินที่ไดมีปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายได เพิ่มขึ้น 1.4 – 6.5 

– fold การใชปุยหมักมูลไสเดือนดิน และนํ้าหมักมูลไสเดือนดินในการปลูกพืช จะสงผลใหดินมีโครงสรางดีขึ้นคือทําใหดินกัก

เก็บความชื้นไดมากขึ้น มีความโปรงรวนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพรกระจายไดกวาง ดินมีการระบายนํ้าและอากาศไดดี 

ทําใหจุลินทรียดินที่เปนประโยชนบริเวณรากพืชสามารถสรางเอนไซมที่เปนประโยชนตอพืชไดเพิ่มขึ้น (Steven et al., 2007: 

1014-1022) มีการทดสอบนําปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ไดจากกระบวนการยอยสลายขยะอินทรียโดยใชไสเดือนดินในการปลูกพืช

หลายชนิด เชน การนํามาผลิตไมดอกชนิดตางๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งพืชสวนและพืชไรชนิดอ่ืนๆ ภายในฟารม ซ่ึงตัวอยาง

ของพืชที่ปลูกไดผลดีในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของปุยหมักมูลไสเดือนดินไดแก มะเขือ มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี คะนา สะระแหน 

พริก ดอกรักเร โพลีแอนทัส เบญจมาศ ซัลเวีย พิทูเนีย ขาว ขาวโพด และพืชปลูกชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซ่ึงพบวาพืชเหลาน้ี

เม่ือปลูกในวัสดุปลูกที่มีสวนของปุยหมักมูลไสเดือนดินจะสามารถเจริญเติบโตไดเร็วและออกดอกไดเร็วกวาปกติ 

 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 4.1 อุปกรณการทดลอง 

  4.1.1 แปลงทดลอง ขนาดพื้นที่ 1x 2 เมตร จํานวน 9 แปลงทดลอง โดยใชพื้นที่แปลงของเกษตรกร 

  4.1.2 ปุยหมักมูลไสเดือนดิน  
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  4.1.3 ปุยมูลไกเน้ือ 

  4.1.4 ฮอรโมนนาโนเทค 

  4.1.5 อุปกรณอ่ืนๆที่ใชในแปลงทดลอง เชน จอบ มีด เชือกฟาง และปาย  

 

 4.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ทําการวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) จํานวน 3 วิธีการ (treatment) 

วิธีการละ 3 ซํ้า (replication) รวม 9 แปลงทดลอง ดังน้ี 

  วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ปุยมูลไกเน้ืออัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

  วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดิน ปริมาณ 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

  วิธีการที่ 3 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ปุยมูลไกเน้ืออัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร) รวมกับ 

                                การใสปุยมูลไสเดือนดิน อัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

 

 4.3 การเตรียมดิน การปลูก และการปฏิบัติดูแล 

  4.3.1 การเตรียมดินและการปลูก  

  ใชรดไถเดินตามไถดะ ทิ้งไวประมาณ 7 วัน หลังจากน้ันทําการไถแปร และทําการขุดแปลงโดยขุดดินลึก

ประมาณ 20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว 15 วัน หลังจากน้ันทุบดินใหเม็ดดินละเอียดทั้งแปลง คลุกปุยที่เตรียมไวตามแผนการ

ทดลองที่วางไว คือ  

  วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกรโดยใชปุยมูลไกเน้ือผสมคลุกเคลาอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอ    

                              ตารางเมตร 

  วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดินผสมคลุกเคลาอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอ ตารางเมตร  

  วิธีการที่ 3 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร รวมกับการใสปุยมูลไสเดือนดินผสมคลุกเคลาอัตรา 1 กิโลกรัม 

                              ตอตารางเมตร  

  หวานเมล็ดพันธุผักบุงจีนอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ตามแปลงทดลองที่สุมเลือกไว รดนํ้า เชา–เย็น 

  4.3.2 การใสปุย 

  วิธีการที่ 1 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร (ฮอรโมนนาโนเทค อัตรา 1.5 กรัม ตอนํ้า 40 ลิตรกอนเก็บผลผลิต  

               7-14 วัน) 

  วิธีการที่ 2 ใสปุยมูลไสเดือนดิน อัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ทุก ๆ 7 วัน 

  วิธีการที่ 3 ใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร รวมกับการใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

                              ทุก ๆ 7 วัน 

 

 4.4 สถานที่ทําการวิจัย 

  4.4.1 พื้นที่แปลงปลูกพืชของกลุมเกษตรกรอินทรียดอนขุนวิเศษ ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 

  4.4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 4.5 การเก็บขอมูล  

      เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุงจีนดังน้ี 

   4.5.1 ความสูงของลําตน วัดจากพื้นดินถึงขอสุดของยอดใบ เม่ือผักบุงมีอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังปลูก

มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง 

   4.5.2 ความกวางของใบ วัดตามแนวกวางของใบชวงกลางใบ ใบที่ใชวัดเปนใบก่ึงแกจํานวน 2 ใบตอตน 

เม่ือผักบุงอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังปลูกมีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง 

   4.5.3 ความยาวของใบ วัดจากโคนใบถึงปลายใบ ใบที่ใชวัดเปนใบก่ึงแกจํานวน 2 ใบตอตน เม่ือผักบุงอายุ 

10, 20 และ 30 วันหลังปลูกมีหนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัดจํานวน 10 ตนตอแปลง 

   4.5.4 นํ้าหนักสด นําตนผักบุงอายุ 30 วันจํานวน 10 ตนตอแปลงไปชั่งนํ้าหนักสดรวมราก มีหนวยเปน

กรัม 

   4.5.5 นํ้าหนักแหง นําตนผักบุงเม่ือมีอายุ 30 วันหลังปลูก จํานวน 10 ตนตอแปลง ไปวางบนตะแกรงลวด 

ผ่ึงใหหมาดในที่รมและนําเขาตูอบ ชั่งหานํ้าหนักแหง มีหนวยเปนกรัม 

   4.5.6 ผลผลิตรวม ทําการถอนตนผักบุงทั้งแปลงอยาใหรากขาด ลางนํ้าใหสะอาด นําไปชั่งนํ้าหนักสด 

รวมราก มีหนวยเปนกิโลกรัม  

 

 4.6 การวิเคราะหโภชนะในผัก 

 ผักบุงที่ไดจากการทดลองทําการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก โปรตีน เยื่อใย ไวตามินซี คลอโรฟลลเอ 

คลอโรฟลลบี แครอทีนอยด และเบตา-แครอทีน  

  

 4.7 การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของกลุมทดลองแบบ 

Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 

5. ผลและอภิปรายผลการทดลอง 

 

ตารางที่ 5.1 ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณของผลผลิตผักบุงจีนที่อายุ 30 วัน 

 

 

กรรมวิธีทดลอง 

ลักษณะของผลผลิต 

ความสูงตน 

(cm.) 

ความกวางใบ 

(cm.) 

ความยาวใบ 

(cm.) 

นํ้าหนักสด /

ตน (g.) 

นํ้าหนักแหง 

/ตน (g.) 

ผลผลิตรวม 

(kg.) 

วิธีเกษตรกร 29.82±4.96 2.09±0.17 12.75±1.52 12±35.12 0.53±4.16 2.77±2.30 

ปุยมูลไสเดือนดิน 31.21±7.34 2.13±0.21 13.05±0.23 11±26.42 0.73±4.13 3.27±1.68 

เกษตรกร + ปุยมูลไสเดือนดิน 29.38±5.32 2.06±0.34 13.75±0.43 10.67±5.77 0.50±0.00 2.33±0.58 

F-test ns ns ns ns ns ns 

หมายเหตุ ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05)  
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 5.1 การเจริญเติบโต และปริมาณของผักบุงจีนที่อายุ 30 วัน 

 จากตารางที่ 5.1 พบวา ความสูงของลําตน ความกวางของใบ ความยาวของใบ ความเขมของสีใบ นํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง 

และผลผลิตรวมของผักบุงจีน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05) แตทั้งน้ีพบวา ความสูงของตน ความกวางใบ 

ความยาวใบ และผลผลิตรวมของผักบุงจีนที่มีการใชมูลไสเดือนดินรวมในทุกการทดลองมีแนวโนมที่ดีกวาการปลูกแบบกรรมวิธี

ของเกษตรกร ดนตรี รุงเรือง (2551) รายงานวา การใชปุยมูลไสเดือนสามารถใชทดแทนปุยเคมีไดบางสวน แตไมสามารถ

ทดแทนไดทั้งหมด เน่ืองจากปุยมูลไสเดือนดินจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารตาง ๆ ลงสูดิน การที่จะนําปุยมูลไสเดือนดินไป

ใชในการปลูกพืชเกษตรกรควรที่จะใชรวมกับปุยเคมีในชวงแรกของการเพาะปลูกจะทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตดียิ่งขึ้น 

อัญชลี จาละ และคณะ (2555:19-24) ทําการทดลองใสปุยมูลไสเดือนดิน สายพันธุ Eudrilus eugeniae และ Pheretima 

peguana ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช ในอัตรา 1,000, 2,000 4,000 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ เปรียบเทียบกับกลุมไมใสปุยมูล

ไสเดือนดิน พบวาตนผักกาดหอมหลังปลูก 30 วัน มีการเจริญเติบโตและผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 

0.05) ยกเวนความเขมสีใบ โดยวัสดุปลูกที่ใสปุยมูลไสเดือนสายพันธุ Eudrilus eugeniae ในอัตรา 2,000 และ 4,000 

กิโลกรัมตอไร ใหคาเฉล่ียในดานความกวางทรงพุม จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ นํ้าหนักสดใบและราก นํ้าหนักแหง

ใบและรากมากที่สุด นิรันดร หิรัญสุข (2547) พบวา ผักคะนาที่ใสปุยมูลไสเดือนดิน (แหง) 959 กิโลกรัม/ไรรวมกับปุยอินทรีย

ทางการคา 125.45 กิโลกรัม/ไร ผักจะใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 2.87 ตัน/ไร และการใสปุยมูลไสเดือนดิน (แหง) ในอัตรา 1.8 ตัน/

ไรจะใหผลผลิตสูงมากเชนกันคือ 2.16 ตัน/ไร ทั้งน้ีการที่พืชปลูกดวยมูลไสเดือนดินใหลักษณะที่ดีกวาการปลูกดวยวัสดุชนิดอ่ืน

อาจมีผลมาจาก มูลไสเดือนดินมีจุลินทรียอยูหลากหลายชนิดมากกวาที่พบในปุยหมักธรรมดาไดแก แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท 

เชื้อรา โดยเฉพาะแบคทีเรียกลุม cellulose-degrading  รวมถึงมีสารฮอรโมนสําคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืช เชน Indole 

acetic acid (IAA) ซ่ึงฮอรโมนพืชเหลาน้ีชวยเสริมสรางและชวยเรงการ เจริญเติบโตของพืช และนอกจากน้ียังมีจุลินทรียที่เปน

ประโยชนตอพืชเปนจํานวนมาก (PGRs) ที่ชวยสงผลใหพืชไดรับธาตุอาหารและสงเสริมใหพืชมีการเจริญเติบโต (Atiyeh et 

al., 2001: 11-20) ปุยหมักมูลไสเดือนดินจะมีสวนประกอบของกรดฮิวมิคซ่ึงเปนตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชหลายชนิด 

เชน ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซ่ึงอยูในรูปพรอมใช และจะถูกปลดปลอย

ออกมาเม่ือพืชตองการ รวมถึงสารออกซิน (auxins) ในมูลของไสเดือนดิน ซ่ึงมีคุณสมบัติในการกระตุนการเกิดราก ทําใหพืช

เจริญเติบโตเร็วขึ้น พืชที่เจริญเติบโตในสภาพที่มีไสเดือนดินจะใหผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 30 อีกทั้งในมูลไสเดือนดินจะพบไคเนติน 

(kinetins) จิเบอเรลลิน (giberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) ซ่ึงสารดังกลาวเหลาน้ีลวนมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช

ทั้งส้ิน เชนกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลพืช ทําใหรากรับอาหารไปใช ควบคุมความยาวของเซลลและแมกระทั่งทําหนาที่

เปนสารตานการแกตัวของพืชไมใหเนาเปอยเร็ว (Kaset organic.com, 2015) 
 

ตารางที่ 5.2 คุณภาพทางเคมีของผักบุงจีนที่ปลูกในแปลงอินทรีย อายุ 30 วัน 

 

คุณภาพทางเคมี 

กรรมวิธีทดลอง 

วิธีเกษตรกร ปุยมูลไสเดือนดิน เกษตรกร +ปุยมูลไสเดือนดิน F-test 

โปรตีน (mg/g F.W.) 0.35 ± 0.10 0.25 ± 0.07 0.40 ± 0.14 ns 

เย่ือใย (%) 0.75 ± 0.06 0.85 ± 0.13 0.79 ± 0.07 ns 

คลอโรฟลลเอ (ug/g F.W.) 76.01 ± 5.23 69.12 ± 15.37 69.36 ± 31.87 ns 

คลอโรฟลลบี (ug/g F.W.) 22.87 ± 1.18 19.19 ± 1.16 21.23 ± 8.70 ns 

แคโรทีนอยด (ug/g F.W.) 18.35 ± 1.03 15.06 ± 3.93 16.59 ± 7.79 ns 

เบตา-แคโรทีน (ug/g F.W.) 52.91 ± 21.18 71.62 ± 15.80 62.14 ± 12.17 ns 

ไวตามินซี (mg/100 ml) 1.97 ± 0.48 2.13 ± 0.63 1.87 ± 0.56 ns 

หมายเหตุ ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 0.05)  
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 5.2 คุณภาพทางเคมีของผักบุงจีน 

 จากตารางที่ 5.2 พบวา ผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีที่แตกตางกันมีคุณภาพทางเคมีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ(P 0.05) ทั้งน้ีองคประกอบทางเคมีของผักและผลไมจะมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพลดลงอยูตลอดเวลา ขึ้นกับปจจัย

หลายประการ เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสง เปนตน ในผักใบเขียวจะมีปริมาณโปรตีนอยูนอย รอยละ 1-2 (จริงแท ศิริพานิช, 

2546: 80-82) ปริมาณไนโตรเจนจะสงผลตอปริมาณโปรตีน และคลอโรฟลลของผัก อรประภา อนุกูลประเสริฐและคณะ 

(2558: 970-982) พบวา การใสปุยอินทรียคุณภาพสูงสงผลใหคลอโรฟลลไมแตกตางกันกับผักบุงจีนที่ใหปุยเคมีเพียงอยาง

เดียว เม่ือใหปุยเคมีอัตรา 3 กรัมไนโตรเจน พบวาผักบุงจีนมีปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟลลมากกวาส่ิงทดลองที่ใหปุยอัตรา 

1 กรัมไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับการทดลองของ Hokmalipour and Darbandi (2011: 1780-1785) พบวา

คลอโรฟลลในใบขาวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณไนโตรเจนที่ตนขาวโพดไดรับซ่ึงอาจเปนผลมาจาก องคประกอบของ

คลอโรฟลลมีอะตอมไนโตรเจนลอมรอบอะตอมแมกนีเซียมที่อยูตรงกลาง ซ่ึงมีลักษณะเปนวงแหวน (ภาคภูมิ พระประเสริฐ, 

2550) จึงทําใหคาของคลอโรฟลลแปรผันตามปริมาณไนโตรเจนที่ใหกับตนพืช กรณีที่ขาดจะทําใหปริมาณคลอโรฟลลลดลง 

(สยามเคมี, 2558) และเม่ือไนโตรเจนที่พืชไดรับสูงขึ้น คารโบไฮเดรตที่สะสมอยูในเซลลพืชสวนใหญจะถูกเปล่ียนไปสรางเปน

โปรตีนที่เปนองคประกอบของโพรโทพลาสซึม ทําใหสวนของคารโบไฮเดรตที่จะนําไปใชสรางเซลลูโลสไมเพียงพอสงผลใหผนัง

เซลลพืชบาง (Hoque et al., 2010: 1539-1544)  สําหรับเบตา-แคโรทีนเปนสารในกลุมแคโรทีนอยดพบมากในผักใบเขียว 

เปนรงควัตถุใหสีเหลือง สม แดง และสม-แดง ทําหนาที่ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อสังเคราะหแสงชวยในการ

เจริญเติบโตของพืชจะทํางานรวมกับคลอโรฟลล (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 2553) สําหรับไวตามินซีทํา

หนาที่เปนตัวตานออกซิเดชัน (antioxidant) และเปนสารตานมะเร็ง ภายหลังการเก็บเก่ียวไวตามินซีจะมีการเปล่ียนแปลง

คอนขางมากโดยเฉพาะผักทานใบและชอดอก ปริมาณไวตามินซีที่วัดไดจากผลิตผลน้ันอาจขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน อุณหภูมิ

สภาพอากาศ ความชื้นในดิน ธาตุอาหารที่มีอยูในดิน ระยะการสุก เวลาในการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บเก่ียว และระยะเวลาในการ

เก็บรักษามีอิทธิพลอยางมากตอการสลายตัวของไวตามินซี ปริมาณการสูญเสียนํ้าออกจากผลิตผลทําใหมีการสูญเสียไวตามินซี

มากขึ้น (จริงแท ศิริพานิช, 2546: 98-101) จากการทดลองจะพบวา ไวตามินซีของผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีที่แตกตางกัน

ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P 0.05) สอดคลองกับ Warman and Harvard (1998: 207-213) พบวาขาวโพดหวานที่

ผลิตแบบระบบอินทรียและแบบเคมี ไมมีความแตกตางกันของปริมาณไวตามินซี แตจะพบวากลุมที่ใสปุยมูลไสเดือนดินอัตรา 

1 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีแนวโนมปริมาณวิตามินซี และเบตา-แคโรทีนสูงกวากลุมอ่ืน สอดคลองกับการทดลองของ 

Bordereau et al. (2002: 209-215) พบวา มะเขือเทศที่ผลิตแบบระบบอินทรียมีปริมาณไวตามินซีมากกวามะเขือเทศที่ผลิต

แบบระบบปกติถึงรอยละ 50 ทั้งน้ีระบบเกษตรอินทรียเปนระบบเนนธรรมชาติทําใหพืชมีความเครียดจากการรบกวนของ

แมลง และศัตรูพืช การที่พืชมีความเครียดจะทําใหพืชผลิตสารตานทานอนุมูลอิสระมากขึ้น ซ่ึงสารตานอนุมูลอิสระดังกลาวคือ 

ไวตามินซี โพลีฟนอล และฟลาโวนอยด (เจนจิรา จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554: 59-70)  

 

6. สรุปผลการทดลอง 

  

 จากการทดลองนําปุยมูลไสเดือนดินมาใชในการปลูกผักบุงจีนเปรียบเทียบกับการใชปุยแบบเกษตรกร ในพื้นที่ตําบล

หวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบวา ลักษณะการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพทางเคมีของ

ผักบุงจีนที่ปลูกดวยกรรมวิธีทีแ่ตกตางกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ ซ่ึงมีความเปนไปไดวาในระบบการปลูกผักบุงจีนที่

ปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถใชปุยมูลไสเดือนดินทดแทนการใชปุยมูลไกเน้ือได แตปุยมูลไสเดือนดินมีราคาที่สูง (กิโลกรัมละ

35-40 บาท) ดังน้ันหากเกษตรกรจะใชปุยมูลไสเดอืนดินในการปลูกพืชจึงควรพิจารณาเรื่องตนทุนในการผลิตรวมดวย 
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7. ขอเสนอแนะ 

  

 1. เน่ืองจากมูลไสเดือนดินมีจุลินทรียที่มีประโยชนหลากหลายชนิด สามารถปลดปลอยสารอาหารในรูปพรอมใช

ใหแกพืชไดเปนอยางด ีดังน้ันเกษตรกรที่มีแนวคิดจะนําไสเดือนดินมาใชประโยชนเพื่อมายอยสลายขยะอินทรียและเศษอาหาร

จากบานเรือนเพื่อผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินมาใชในการเกษตร เพื่อลดตนทุนการซ้ือปุยเคมี และสรางผลตอบแทนใหแกเกษตรกร

จึงเปนส่ิงที่มีความเปนไปได  

 2. จากการทําวิจัยในครั้งน้ีทําใหผูวิจัยมีแนวคิดวาครั้งตอไปควรขยายการศึกษาครอบคลุมใหเห็นถึงความสามารถ

ของปุยมูลไสเดือนดินกับพืชผักชนิดอ่ืน รวมถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจของการผลิตพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่มีการใชปุยหมักมูล

ไสเดือนดิน ไมวาจะเปนกลุมพืชผัก ไมผล และพืชไร เปนตน เพื่อชวยวางแผนการตัดสินใจใหเกษตรกรมีทางเลือกในการทํา

การเกษตร 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและใหโอกาส

ผูทําวิจัยไดเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนากลุมวิจัยสูความเปนเลิศ 

 ขอขอบพระคุณ คุณดํารง ไปเขียว หัวหนากลุมเกษตรกรอินทรียดอนขุนวิเศษ ที่ไดอนุเคราะหสถานที่ในการทดลอง 

และเก็บขอมูล 
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การยับยั้งเช้ือรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษทีค่ัดแยกจากดนิ 

Inhibition of Aspergillus sp. by antagonistic bacteria isolated from soil  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. และ

ศึกษาสายพันธุแบคทีเรีย โดยเก็บตัวอยางดิน จํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด

นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด จํานวน 56 ไอโซเลท และจากการ   

คัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา เปนเชื้อรากลุม  Aspergillus  sp. ที่มีลักษณะเสนใยสีขาว สปอรมีสีเขียว และสรางโคนิเดีย 

เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus  sp. ซ่ึงแยกไดจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา   

ดวยวิธี dual culture technique โดยการเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวา                 

มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12  S19  S35 S42  S51  S52  S54  และ S55 ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา 

Aspergillus sp. ได จากน้ันนํามาระบุสายพันธุ พบวา แบคทีเรียทั้งหมดเปนสายพันธุ Klebsiella sp. 

 

คําสําคัญ: แบคทีเรียปฏิปกษ เชื้อรา Aspergillus sp. เทคนิค dual culture 

 

Abstract 

 

The aims of this study were to 1) isolate bacteria from soils and 2) study an antagonistic activity 

against fungi isolated from peanuts. Soil samples were collected from 5 areas as followed: Suphanburi 

(1 areas), Nakhon Patom (3 areas) and Kanchanaburi (1 areas). Total 56 bacterial isolates were separated 

from all the samples. Fungal strain isolated from peanut was determined as Aspergillus sp. with the white 

hyphae and green conidia spores. The study by dual culture technique found that 8 bacterial isolates 

S12, S19, S35, S42, S51, S52, S54 and S55, which all identified as Klebsiella sp., had antagonistic activities 

against the Aspergillus sp.  

 

Keywords: antagonistic bacteria, Aspergillus sp., dual culture technique 
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1. บทนํา  
 

 เชื้อรา Aspergillus sp. พบไดทั่วไปในธรรมชาติ อีกทั้งเปนสาเหตุในการทําลายผลผลิตทางการเกษตรทั้งกอนและ

หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ี ยังมีการสรางสารพิษกลุมอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) ปนเปอนอยูในผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะในเมล็ดธัญพืชและพืชนํ้ามันชนิดตาง ๆ  เชน ถั่วลิสง  ขาวโพด พริก ขาวฟาง  เครื่องเทศ  สมุนไพรตาง ๆ  และมะพราว  เปนตน   

อะฟลาทอกซินสามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายได ทั้งทางตรงโดยการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปนเปอนสารพิษดังกลาว 

และทางออมโดยการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวที่มีการปนเปอนอะฟลาทอกซิน โดยสัตวเหลาน้ันจะไดรับอะฟลาทอกซิน จาก

อาหารสัตวที่มีสวนผสมของผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปอนอะฟลาทอกซิน เม่ือเขาสูรางกายแลว บางสวนจะถูกขับออกในรูป

เดิม บางสวนจะถูกกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ของสัตวเปล่ียนแปลงเปนสารเคมีหลายตัว  ไดแก อะฟลาทอกซิคอล 

(aflatoxicol) อะฟลาทอกซิน 8, 9-อีปอกไซด (aflatoxin 8,-9 epoxide) ทั้งที่มีพิษมากขึ้นและนอยลง โดยอะฟลาทอกซิคอล และ      

อะฟลาทอกซิน 8, 9-อีปอกไซด บางสวนจะสะสมในเซลลตับ และบางสวนถูกขับออกทางปสสาวะ อุจจาระ และทาง

นํ้านม ดังน้ันหากเราบริโภคตับหรือนํ้านมของสัตวที่ถูกเล้ียงดวยอาหารที่ปนเปอน  ก็จะทําใหไดรับสารพิษไปดวย ซ่ึงสารพิษน้ี

จัดวาเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว (วิษณุ ศรีลา, 2556) มีการใชสารเคมีในการยับยั้ง Aspergillus sp. ซ่ึงใชไดผลดีใน

ระยะแรก ๆ ตอมาเชื้อรามีการปรับตัว สารเคมีสามารถยับยั้งเชื้อราไดนอยลง อีกทั้งสารเคมียังอันตรายตอส่ิงแวดลอม ปจจุบัน

มีนักวิจัยหลากหลายกลุมทําการศึกษาวิธียับยั้ง Aspergillus sp. โดยไมใชสารเคมี เชน การใชสารสกัดสมุนไพร และใช

แบคทีเรียทดแทนการใชสารเคมี ซ่ึงแบคทีเรียในดินมีจํานวนมากและมีหลากหลายชนิด สามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติ จึงเปน

อีกทางเลือกหน่ึงทีน่าสนใจในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวาแบคทีเรียดินหลายชนิด

ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. เชน Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Escherichia coli และ 

Bacillus sp. เปนตน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดิน 

 2.2 เพื่อศึกษาสายพันธุแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. 

   

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 Aspergillus sp. เปนเชื้อราทีพ่บไดทั่วไปในธรรมชาติ เปนส่ิงมีชีวิตที่ตองการออกซิเจน (oxygen) สูง โดยทั่วไปเจริญเปนเสน

ใยราบนผิวของอาหารที่มีคารบอน (carbon) มาก เชน กลูโคส (glucose) และอะไมโลส (amylose) เปนตน สามารถพบ

ปนเปอนในอาหารที่มีแปงเปนสวนประกอบ เชน ขนมปง มันฝรั่ง และเจริญบนตนไม เปนตน Aspergillus sp. มีทั้งประโยชน

และโทษ ประโยชน ไดแก การนําไปใชในการหมักอาหาร เชน การหมักเตาเจ้ียว และซีอ้ิว เปนตน สวนโทษ ไดแก กอโรคใน

พืช มนุษย สัตว และอาหารเนาเสีย Aspergillus sp. สามารถผลิตเอนไซม (enzyme) ไดหลายชนิด ไดแก เอนไซมอะไมเลส  (amylase)  

ยอยโมเลกุลของแปงใหเปนนํ้าตาล เอนไซมโปรตีเอส (protease) ยอยโมเลกุลของโปรตีน (protein) ใหเปนกรดอะมิโน (amino acid) 

เอนไซมเพกทิเนส (pecinase) ยอยสลายเพกทิน (pectin) ซ่ึงเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช และบางสายพันธุสามารถสราง

สารพิษ (mycotoxin) เชน aflatoxin  และ ochratoxin ซ่ึงเปนอันตรายในอาหาร (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 

2553) การยับยั้ง Aspergillus sp. มีหลายวิธี ไดแก การใชสารสกัดสมุนไพร การใชจุลินทรีย และการใชสารเคมี เปนตน ซ่ึงแตละ

วิธีจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิดของสมุนไพร ชนิดของ

จุลินทรีย ความเขมขนของสารสกัด  และสารเคมี เปนตน 
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 แบคทีเรียเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนใหญมีเซลลเดียว  เปนเซลลโพรคาริโอต (prokaryote 

cell) แบคทีเรียมีรูปรางหลายแบบ ไดแก กลม (cocci) แบบทอน (bacilli หรือ rod) และแบบเกลียว (spiral) เปนตน สามารถพบไดทั่วไป

ในธรรมชาติทั้งในดิน นํ้า และอากาศ แบคทีเรียในดินเปนจุลินทรียที่พบมากที่สุด ซ่ึงแบคทีเรียในดินทําหนาที่ในการยอยสลาย

สารอินทรียตาง ๆ และปลอยธาตุอาหารตาง ๆ ออกมาเปนประโยชนตอพืช นอกจากน้ี แบคทีเรียในดินบางชนิดสามารถยับยั้งเชื้อรา      

ที่กอโรคในพืชได Aspergillus sp. เปนเชื้อรากอโรคพืชชนิดหน่ึง ซ่ึงมีแบคทีเรียหลายสายพันธุที่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 

Aspergillus sp.  ไดแก E.  coli,  Bacillus fortis, B. faragiris, Pseudomonas fluorescence  และ P. malophilia ซ่ึงแยกจากดิน 

(Mushtaq et al. 2010:  966-969) นอกจากน้ียังมีแบคทีเรีย Klebsiella sp. และ Pseudomonas sp. ที่แยกจากดินทะเลสามารถยับยั้งเชื้อรา 

Aspergillus sp. ได (Das et al., 2015: 191-193) เปนตน 

 การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ดวยแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดแยกจากดิน มีงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 

 สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาการปนเปอนของเชื้อราและยีสตในถั่วลิสง และผลิตภัณฑจากถั่วลิสง 

ชนิดละ 10 ตัวอยาง โดยนําถั่วลิสงดิบและถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ดมาวิเคราะหโดย direct plating ถั่วลิสงคั่วบดและถั่วลิสงตัด

วิเคราะหโดยวิธี dilution plating พบวา ถั่วลิสงดิบมีการปนเปอนของเชื้อราสูง (รอยละ 86.2) ซ่ึงมากกวาการปนเปอนของเชื้อราใน     

ถั่วลิสงทอด (รอยละ 76.2) สวนถั่วลิสงคั่วบด และถั่วลิสงตัด พบเชื้อราและยีสตคอนขางนอย เชื้อราที่พบมากที่สุดในถั่วลิสง คือ 

Aspergillus spp. รองลงมาเปน Rhizopus spp. และ Penicillium spp. จากน้ันทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ามันกระวาน 

นํ้ามันกานพลู และนํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus  flavus  TISTR 3041,   A. ochraceus  TISTR 

3557, A. parasiticus  TISTR 3276, A. terreus TISTR 3109, A. versicolor TISTR 3460, Alternaria alternata TISTR 3282, 

Penicillium citrinum TISTR3437 และ A. flavus  PN-09 ที่แยกไดจากถั่วลิสงดิบ เชื้อราสวนใหญที่ทดสอบมีความไวตอ

การถูกยับยั้งโดยนํ้ามันกานพลูมากที่สุด 

 Praphat et al. (2013: 220-229) ไดทําการศึกษาการควบคุมโรคพืชโดยการใชจุลินทรียปฏิปกษ กลไกการทํางาน

ของจุลินทรียในการควบคุมโรคพืช ไดแก การเปนปรสิต การผลิตสารปฏิชีวนะ การแกงแยงพื้นที่ การแกงแยงอาหาร การชักนํา

ใหพืชสรางความตานทาน และการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 Das et al. (2015: 191-193)  ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยนําแบคทีเรียที่แยกไดจากดิน

ชายทะเล จํานวน  8 ไอโซเลท นํามาทดสอบดวย dual culture technique พบวา มี 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารตาน   

เชื้อรา ไดแก ไอโซเลท Klebsiella sp. AF4 และ Pseudomonas sp. AF7 ซ่ึงสามารถยับยั้งเชื้อรา A. niger, A. flavus และ       

F. oxysporum ได  

 Mushtaq et al. (2010:  966-969) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดิน ซ่ึงไดแก E. coli, Bacillus fortis,      

B. faragiris, P. fluorescence และ P. malophilia  ยับยั้งเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA  ไดแก A.  flavas,  A. niger, P. ltalicum 

และ P. simplicissmum ดวย dual culture technique พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 สายพันธุ E. coli สามารถยับยั้งเชื้อรา

กอโรคทั้ง 4 สายพันธุไดดีที่สุด 

 Sivanantham et al. (2013: 1-4) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินตอการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 

ทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินได 8 สายพันธุ ไดแก Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Pseudomonas maltophila, 

Bacillus circulans, Bacillus sphaericus, Bacillus coagulans, Serratia marcescens และ Streptococcus spp. 

นํามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 4 สายพันธุ ไดแก Alternaria porri, Fusarium oxysporum, 

Sclerotium rolfsii และ Botryodiplodia theobromae ดวย agar disc assay และ slide culture techniques พบวา 

P. maltophila และ B. circulans  สามารถยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 สายพันธุได 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 การเก็บตัวอยางดินและคัดแยกเช้ือแบคทีเรีย 
 

                เก็บตัวอยางดิน โดยการสุมเก็บตัวอยางจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นทีต่ําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง ดินตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ดินตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 1 แหลง และดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึก

ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตักตัวอยางดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 0.5 กรัม มาทํา dilutions และ pour plate บนอาหาร LB agar 

นําไปบมที่ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เลือกแบคทีเรีย ที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธ์ิ โดยวิธี Streak 

plate ลงอาหาร LB agar แลวนํามาเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

 4.2 การคัดแยกและการจําแนกสายพันธุเช้ือรา 
 

                    แยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา โดยนําเชื้อรามาเล้ียงบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 

120 ชั่วโมง นํามาทําใหบริสุทธ์ิ ศึกษาลักษณะเพื่อจําแนกสายพันธุตามวิธีของ Klich (Klich, 2002: 116) แลวนํามาเก็บที่ 4 

องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

  4.3 การคัดเลือกแบคทีเรียในดินที่สามารถยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือรา 
 

                นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราบนอาหาร PDA ดวยวิธี dual 

culture technique (Mushtaq et al., 2010: 966-969)  โดยขีดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราคูกัน ซ่ึงแบคทีเรีย กับเชื้อราจะมี

ระยะหางกัน 1.5 เซนติเมตร นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 72 ชั่วโมง  ทําการทดสอบซํ้า 3 ครั้ง โดยมี Aspergillus sp. 

เปนชุดควบคุม 
 

 4.4 การทดสอบสายพันธุแบคทีเรีย 
 

                    นําแบคทีเรียมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนและนําไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เพื่อระบุ      

สายพันธุแบคทีเรียตามวิธีของ bergey (John et al., 1994: 754) 

 

5. ผลการวิจัย 
  

 5.1 ผลการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียในดินและการศึกษาความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา 

Aspergillus sp. 
 

         การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางดิน 5 แหลง โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

แหลง จังหวัดนครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันไดจํานวน 

56 ไอโซเลท  ไดแก 16 10 10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ และเม่ือนํามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ

เชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง 8 ไอโซเลท ไดแก S12 S19 S35 S42  S51  S52  S54 และ S55 ที่สามารถยบัยั้ง

การเจริญของเชื้อราได ดังภาพที่ 1 
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                                         (ก)                                 (ข) 
 

ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA ดวย dual culture technique ของไอโซเลท S12 

(ก) การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. A หมายถึง  ไอโซเลทแบคทีเรีย, B หมายถงึ เชื้อรา Aspergillus sp.                                            

            (ข) control 
  

 5.2 ผลการคัดแยกเช้ือรา Aspergillus sp. จากเมล็ดถั่วลิสงข้ึนรา 
 

                 สัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus sp. โคโลนีของเชื้อรามีสีขาว สีเหลือง  เหลืองอมเขียว บางชนิดอาจมี     

สีนํ้าตาลจนถึงสีดํา โคนิเดีย (conidia) มีรูปรางกลม สรางโคนิเดียตอกันเปนสายยาว เสนใยไมมีสีและมีผนังก้ัน สวนปลายของ

กานชูโคนิเดียจะเจริญโปงออกเปนเวสซิเคิล (vesicle) ซ่ึงมีรูปรางกลม ดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                              (ก)                                           (ข) 
 

ภาพที่ 2 เชื้อรา Aspergillus sp.  

            (ก) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Aspergillus sp. บนอาหาร PDA  

            (ข) ลักษณะโคนิเดีย และลักษณะเสนใยมีผนังก้ัน 
 

  5.3 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเช้ือแบคทีเรียที่คัดเลือกได 
 

         แบคทีเรียในดินจํานวน 8 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก 

S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตน ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

B 

A 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเชื้อแบคทีเรีย 
 

รหัส 

ไอโซเลท 
ลักษณะโคโลนี 

รูปราง 

ของเซลล 

การจัดเรียงตัวของ

เซลล 

ผลการยอม 

สีแบบแกรม 

S12 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S19 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S35 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S42 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S51 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S52 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S54 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 

S55 กลม นูน ขนาดใหญ เยิ้ม สีครีม ทอนส้ัน เซลลเดี่ยว แกรมลบ 
 

  5.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียเพื่อระบุสายพันธุ 
 

         จากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพือ่ระบุสายพันธุของแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อรา Aspergillus sp . ได ดังตารางที่ 2 และเม่ือนํามาทดสอบความตองการออกซิเจนในการเจริญ พบวาแบคทีเรีย

ทั้งหมดน้ีเปนพวก facultative anaerobe จากผลการทดสอบดังกลาว ทําใหระบุสายพันธุเปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella  
 

ตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย 
 

การทดสอบทางชีวเคมี 
รหัสไอโซเลท 

S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 S55 

catalase test + + + + + + + + 

Oxidase test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Motility  test   _ _ _ _ _ _ _ _ 

O-F test _ _ _ _ _ _ _ _ 

MR test _ _ _ _ _ _ _ _ 

VP Test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indole test _ _ _ _ _ _ _ _ 

Simmons Citrate test + + + + + + + + 

Gelatin  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lactose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sucrose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mannitol _ _ _ _ _ _ _ _ 

Glucose + + + + + + + + 

Galactose + + + + + + + + 

Maltose _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fructose _ _ _ _ _ _ _ _ 

หมายเหตุ : + หมายถงึ มีการเปลี่ยนแปลง, - หมายถึง ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียในดินจํานวน 5 แหลง ไดแก ดินบริเวณผิวดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหลง จังหวัด

นครปฐม 3 แหลง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แหลง สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียไดทั้งหมดจํานวน 56  ไอโซเลท ไดแก 16 10 

10 10 และ10 ไอโซเลท ตามลําดับ จากการคัดแยกเชื้อราจากเมล็ดถั่วลิสงขึ้นรา พบวา ไดเชื้อราที่มีลักษณะเสนใยสีขาว 

สปอรมีสีเขียว และสราง โคนิเดีย เม่ือนํามาจําแนกสายพันธุเปนเชื้อรากลุม Aspergillus sp. นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได

ทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. พบวา มีแบคทีเรียเพียง  8  ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้ง

เชื้อรา Aspergillus sp. ไดแก S12 S19 S35 S42 S51 S52 S54 และ S55 และเม่ือนําแบคทีเรียทั้งหมดมาจําแนกสายพันธุ 

พบวา เปนแบคทีเรียในจีนัส Klebsiella  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 การคัดแยกแบคทีเรียในดิน  

                    จากผลการคัดแยกแบคทีเรียในดิน สามารถแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 56 ไอโซเลท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Hassan et al. (2014: 217-219) ไดทําการคัดแยกแบคทีเรียในดินเพื่อนํามาศึกษากิจกรรมการเปนยาตานจุลชีพ  พบวา 

สามารถคัดแยกแบคทีเรียในดินได 22 ไอโซเลท จําแนกเปน Bacillus sp. 14 ไอโซเลท  Pseudomonas sp. 5 ไอโซเลท 

และ Escherichia coli. 3 ไอโซเลท และการที่ดินจากแตละแหลงมีจํานวนไอโซเลทของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจํานวนใกลเคียง

กัน เน่ืองจากสภาพของดินที่มีลักษณะคลายกัน คือ เปนดินรวนและดินทรายที่มีผิวหนาดินแหง ยกเวนดินในตําบลศรีสําราญ 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่คัดแยกไอโซเลทของแบคทีเรียไดมากที่สุด เน่ืองจากเปนดินเหนียวที่มีเน้ือดินละเอียด

และมีความสามารถในการอุมนํ้า จึงมีปริมาณของแบคทีเรียที่พบมากกวาดินทราย ทั้งน้ีในดินมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ไดแก ธาตุอาหารและปริมาณสารอินทรีย ความชื้น อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การถายเทของอากาศ และ

ความลึกของดิน เปนตน 
 

 7.2  การคัดแยกเช้ือราจากถั่วลิสง   

                 จากผลการคัดแยกเชื้อราจากถั่วลิสง พบวา เปนเชื้อราที่มีโคโลนีสีเขียว เสนใยสีขาว มีสปอรสีเขียว และสรางโคนิเดีย 

เม่ือนํามาทดสอบสายพันธุ พบวาเปน Aspergillus sp. ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีย นานาสมบัติ และคณะ (2559: 43-

45) ไดทําการศกึษาการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและการควบคุมโดยใชนํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ พบวาเชื้อราที่พบ

มากในถั่วลิสง คือ Aspergillus spp.,  Rhizopus spp. และ Penicillium spp. ซ่ึงเชื้อราทั้ง 3 ชนิด จะมีลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาแตกตางกัน แตจะพบเชื้อรา Aspergillus spp. มากที่สุด เน่ืองจาก Aspergillus spp. สามารถยอยโปรตีนและแปงใน

ถั่วได (ยุวศรี ตายคํา, 2555) 
 

  7.3 การทดสอบความสามารถในการยับย้ังเช้ือรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน  

                 จากผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ของแบคทีเรียในดิน พบวา เปนแบคทีเรีย 

สายพันธุ Klebsiella sp. สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Das et al. (2015: 191-193)  

ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช พบวา Pseudomonas sp. และ Klebsiella sp. 

สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ได ทั้งน้ีเม่ือนําแบคทีเรีย และเชื้อรามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี 

dual culture technique พบวา เกิดวงใสจากการยับยั้งเชื้อราดวยแบคทีเรีย   
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8. ขอแสนอแนะ 
 

 8.1 ควรผลิตสารทุติยภูมิจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได 

 8.2 หาแนวทางในการประยุกตใชสารทุติยภูมิในการควบคุมเชื้อรา Aspergillus sp. 
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การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ 

ในฟกขาวสดและผลติภัณฑจากฟกขาว 

The Study of phytochemical and antioxidant activity of Thai gac and gac product 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาสารพฤกษเคมี และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ของสารสกัดฟกขาวสด และผลิตภัณฑ

แปรรูปจากฟกขาว ผลการทดลองพบวา เยื่อหุมฟกขาว มีปริมาณไลโคพีน ฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด           

สูงที่สุด เทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 44.1 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินตอกรัมตัวอยาง และ 221.76 มิลลิกรัมสมมูล            

กรดแกลลิกตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาวจะมีปริมาณสารพฤกษเคมีนอยกวาตัวอยาง        

ฟกขาวสด ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method และ FRAP assay พบวาสารสกัด

จากเน้ือฟกขาว ใหกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด ทั้ง 3 วิธี โดยใหคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ 

73.91 มีคา IC50 เทากับ 36.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และใหคาการทดสอบ FRAP assay เทากับ 65.15 Fe(ll) ตอกรัม

ตัวอยาง ในขณะที่ผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวา นํ้าฟกขาว  มีคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุดทั้ง 3 วิธี โดยมีคา

การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ 52.03 และมีคา IC50 เทากับ 92.18 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และใหคาการทดสอบ 

FRAP assay เทากับ 20.98 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันการสูญหายปริมาณ

สารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑฟกขาวระหวางกระบวนการแปรรูปพบวา สารสกัดที่เติมนํ้ามันมะกอกมีปริมาณสารพฤกษเคมีและ

มีคาการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น เม่ือเทียบกับชุดควบคุม  
 

คําสําคัญ: ฟกขาว สารพฤกษเคมี ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 

The aims of this study were to determine amount of phytochemical and antioxidant activity of 

Gac fruit extracted and Gac product. The results showed that Gac aril gave the highest total amount of 

lycopene, flavonoid and phenolic compound 96.20 g/100 g fresh weight, 44.1 mg CG/g sample and 

221.76 mg GAE/g sample, respectively. All of Gac product showed lower amount of phytochemical 

compared with Gac fruit. The results of antioxidant activity with DPPH method and FRAP assay found 

that Gac pulp have highest % DPPH inhibition as 73.91±0.004 and IC50 of %DDPH inhibition was 36.01 

mg/ml and gave antioxidant activity with FARP assay as 20.98 Fe(ll)/g. On the other hand, the addition 

of olive oil before spray drying has been showed the effectiveness in preserving phytochemical in term of 

flavonoid, phenolic compound and antioxidant activity as higher than control.  
 

Keywords: Gac fruit, phytochemical, antioxidant 
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1. บทนํา  

 

ฟกขาวเปนพืชพื้นบานที่มีประโยชนทางโภชนาการและมีคุณคาทางสมุนไพร และไดรับความสนใจอยางแพรหลาย           

มีรายงานวิจัยเก่ียวกับประโยชนของฟกขาวในดานตาง ๆ  เชน สารสกัดจากเมล็ดฟกขาวสามารถลดปญหาโรคกระเพาะอาหารได 

ลดการอักเสบ กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งเน้ืองอก นอกจากน้ันยังพบวา

สารสกัดเมล็ดฟกขาวสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพและเชื้อ HIV ไดเปนอยางดี (Tsai et al., 2005, Nantachit and Tuchind, 

2009) ทําใหมีการสงเสริมการแปรรูปฟกขาวเปนผลิตภัณฑของชุมชนเพื่อวางจําหนายเปนจํานวนมาก ทั้งในรูปของอาหาร

เสริมและเภสัชภัณฑ โดยเฉพาะในเขต อ.กําแพงแสน จ. นครปฐม มีการจัดตั้งกลุมสหกรณเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑจากฟก

ขาวสงออกจําหนายเปนสินคา OTOP ประจําจังหวัดนครปฐม ระดับ 4 ดาว แบรนดออกา (Orga) แตอยางไรก็ตาม จากรายงาน

การวิจัยสวนใหญมักระบุวาประโยชนของฟกขาวจะอยูในรูปของสารพฤกษเคมี โดยเฉพาะ ไลโคพีน และบีตาแคโรทนี ซ่ึงมีรายงาน

ทางวิทยาศาสตรจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาทั้งบีตา-แคโรทีน และไลโคพีน เปนสารที่ไวตอการสูญเสียเม่ือไดรับสารเคมีและ

ความรอนสูง (Nhung et al., 2010) ดังน้ันการศึกษาการเปล่ียนแปลงของสารพฤกษเคมีและการเกิดกิจกรรม สารตานอนุมูล

อิสระและโดยเฉพาะสารไลโคพีน และสารประกอบฟนอลิกที่มีอยูในฟกขาวกอนและหลังผานกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

จึงมีความสําคัญที่สามารถนําคําตอบที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาวที่เหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียง

การสูญหายของสารออกฤทธ์ิในฟกขาว ตลอดจนสามารถสงเสริมใหชุมชนสามารถเรียนรู การใชประโยชนและสงเสริมอุตสาหกรรม

การแปรรูปฟกขาว  อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ฟกขาวใหไดรับการยอมรับตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  

1. เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมี กิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ และกิจกรรมการยับยั้งจุลินทรียของฟกขาวสด 

และผลิตภัณฑจากฟกขาว 

2. เพื่อศึกษาการแปรรูปฟกขาวเพื่อหลีกเล่ียงการสูญหายของสารพฤกษเคมีได 

 

3. อุปกรณและวิธีการ 

 

   3.1 ข้ันตอนการเตรียมสารสกัดจากฟกขาว 

   นําสวนตาง  ๆ  ของตัวอยางฟกขาวพันธุไทย (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)  ไดแก เปลือกฟกขาว 

เน้ือฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด ไปยอยใหมีขนาดเล็กปริมาณ 50 กรัม มาทําการสกัดโดยใชนํ้าปริมาตร 400 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียส เขยาบนเครื่องกวนสารเปนเวลา 24 ชั่วโมง และที่ควบคุมอุณหภูมิระหวาง 80 องศาเซลเซียส โดยใช hot plate 

เปนเวลา 2 ชั่วโมงจากน้ันกรองสารสกัดที่ไดดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายที่ไดมาระเหยดวยเครื่อง rotary 

evaporator ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นําไปทําเปนผงแหงดวยเครื่อง freeze dryer เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียสกอนนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป สําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว เตรียมโดยเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่วาง

จําหนายใน จ.นครปฐม นําไปปนผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันนําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที นาน 20 นาที 

ปเปตเฉพาะสารละลายสวนใสไปทําการวิเคราะหปริมาณฟนอลรวมและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
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   3.2 วิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี โดยทําการวิเคราะหคาดังน้ี 

     3.2.1 ไลโคพีน ดวยวิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Nagata and Yamashita, 1992)  

    นําสวนตาง ๆ ของตัวอยางฟกขาว (เปลือกฟกขาว เน้ือฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด)ปริมาณ 1 กรัม มาเติม

ตัวทําละลายผสมระหวาง อะซิโตนตอเฮกเซน ที่อัตราสวน 4:6 (ปริมาตรตอปริมาตร) เพื่อสกัดสารไลโคปน นําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคล่ืน 663, 645, 505 และ 453 นาโนเมตร แลวนําไปคํานวณหา

ปริมาณสารไลโคปนในหนวย มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักตัวอยางสด ตามสมการ 

           ปริมาณไลโคพีน = - 0.0458 A663 + 0.204 A645 + 0.372 A505 - 0.0806 A453 

   3.2.2 ปริมาณสารฟลาโวนอยด (ตามวิธีการของ Bakar, et al., 2009) 

    นําสารสกัดตัวอยาง 100 ไมโครลิตร ผสมกับนํ้ากล่ัน 450 ไมโครลิตร เติมสารละลาย NaNO2  เขมขน

รอยละ 5 ปริมาตร 30 ไมโครลิตร เก็บในที่มืด 6 นาที จากน้ันเติม AlCl3.6H2O  ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร 60 

ไมโครลิตร เก็บในที่มืด 5 นาที จากน้ันเติม 1โมลาร NaOH 200 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่องผสม นําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอรที่ความยาวคล่ืน 510 นาโนเมตร ใชสารละลายคาทีชิน ((+)-catechin hydrate) 

เปนสารมาตรฐาน 

   3.2.3 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก Tsai et al., 2005) 

    โดยนําสารสกัดตัวอยางมา 2 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol 

reagent ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร ลงไป 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 3 นาที จากน้ันเติมสารละลาย Na2CO3 เขมขนรอย

ละ 7.5 โดยมวลตอปริมาตร ลงไป 2 มิลลิลิตรเก็บไวในที่มืดอุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร คํานวณคาปริมาณสารประกอบฟนอลรวมทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 

รายงานผลเปนมิลลิกรัมตอกรัมกรดแกลลิก (mg/g Gallic acid equivalent, GAE) 
 

   3.3 ทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ 

   ทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระในฟกขาวกอนและหลังผานกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ดังน้ี 

   3.3.1 ศึกษากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  

    นําสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของฟกขาวมาเจือจางที่ความเขมขนตาง ๆ โดยเจือจางลดลงทีละครึ่ง (7.7, 

3.85, 1.925, 0.9625, 0.48125 และ 0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHT และกรดแอสคอบิก โดย

นํามาเตรียมสารละลายที่มีความเจือจางลดลงทีละครึ่ง (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 และ 0.03125 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) 

จากน้ันนําสารสกัดจากฟกขาวที่เจือจางแลวและสารละลายมาตรฐาน BHT และกรดแอสคอบิก มาทดสอบกิจกรรมการตาน

อนุมูลอิสระ โดยนําตัวอยางที่ความเขมขนตาง ๆ ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาณ 1.8 มิลลิลิตรนําไป

บมในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาว

คล่ืน 517 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซ่ึงใสเมทานอลแทนสารสกัด โดยใชเมทานอลเปน blank  นําคาที่วัดไดมา

คํานวณหารอยละการตานอนุมูลอิสระ DPPH จากสมการ   

       รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ = [(A control – A sample)/A control]×100                      

     เม่ือ  A control คือ คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุมและ A  sample คือ คาการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ                           

   คํานวณหาคา IC50 จากกราฟระหวางรอยละการดักจับอนุมูลอิสระกับความเขมขนของสารสกัดและ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณอนุมูลอิสระลดลงครึ่งหน่ึง (IC50) ของสารสกัดจากฟกขาวกับสารละลายมาตรฐาน 

BHT และกรดแอสคอบิก (Braca et al., 2001) 
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   3.3.2 ศึกษาการเกิดกิจกรรมการตาน Ferric reducing/antioxidant power (FRAP assay) 

    เตรียม สารละลาย FRAP reagent ประกอบดวย อะซีเตตบัฟเฟอร pH 3.6, 300 มิลลิโมล; สารละลาย 

ironreagent (TPTZ) 10 มิลลิโมล ละลายใน 40 มิลลิโมลกรดไฮโดรคลอริก, และ FeCl3.6H2O ความเขมขน 20 มิลลิโมล 

(สารละลายน้ีเตรียมใหมกอนใชทุกครั้ง) นําสารละลาย FRAP reagent ที่ไดปริมาตร 1.9 มิลลิลิตร ไปอุนในอางนํ้าควบคุม

อุณหภูมิที่ 37องศาเซลเซียส จากน้ันเติมสารสกัดจากฟกขาวและผลิตภัณฑจากฟกขาว ปริมาตร 100ไมโครลิตร ลงไปทํา

ปฏิกิริยา ทิ้งไวเปนเวลา 4 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร คํานวณคาการเกิดกิจกรรม

เทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4, แสดงคาในรูปของไมโครโมล FeSO4 ตอกรัม (Benzie and Strain, 1996) 
 

   3.4 การศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ที่สามารถหลีกเล่ียงการสูญหายของสารออกฤทธ์ิในฟกขาว 

โดยนําตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาวนําไป ปนผสมรวมกับใหเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันนําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 3,000 

รอบตอนาที นาน 20 นาที ปเปตเฉพาะสารละลายสวนใสไปเติมกลีเซอรอล เจลาติน หรือนํ้ามันมะกอก (เตรียมที่ความเขมขน

รอยละ 20) ในอัตราสวน 1:1 (ปริมาตร:ปริมาตร) เพื่อใหความเขมขนสุดทายของสารปองกันเทากับรอยละ 10 แลวนําไป

วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ DPPH ที่คงอยู เทียบกับชุดควบคุมที่

ไมเติมสารปองกัน 
 

  3.5 การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis) 

     การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟนอลรวมทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง (n=3) และนํามาผลที่ไดมา

วิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.) และวิเคราะหคาความแตกตางทางทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ P <0.05 ดวย

โปรแกรม SPSS software version 11 
 

4. ผลการทดลอง 

 4.3.1 ผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี 

  ผลการสกัดและวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีจากฟกขาวในหองปฏิบัติการ โดยใชตัวอยาง ฟกขาวสด 3 สวน 

ไดแก เปลือกฟกขาว เน้ือฟกขาว และเยื่อหุมเมล็ด พบวาในกลุมตัวอยางฟกขาวสดมีปริมาณไลโคพีนที่แตกตางกันอยูในชวง 

32.80-96.20 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด โดยตัวอยางที่มีปริมาณไลโคพีนสูงที่สุดคือสวนของเยื่อหุมเมล็ด และตัวอยาง

เน้ือฟกขาวจะมีปริมาณไลโคพีนต่ําที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคพีน ปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางฟกขาวสดและ

 ผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว  

สารสกัด ไลโคพีน 

(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ตัวอยาง) 

ฟลาโวนอยด 

(มิลลิกรัมสมมูลคาทีชิน 

ตอกรัมตัวอยาง) 

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก 

ตอกรัมตัวอยาง) 

เปลือกฟกขาว 74.80a1.25 29.2b2.01 187.90b3.40 

เย่ือหุมเมล็ดฟกขาว 96.20b2.43 44.1a1.53 221.76a4.18 

เนื้อฟกขาว 32.80c1.10 22.1c1.43 105.68c2.25 

ครีมอาบน้ําฟกขาว ND 23.2c2.20 129.74c2.53 

โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว ND 21.1cd2.43 126.39c3.74 

น้ําฟกขาว ND 19.9d1.25 80.07d2.12 

หมายเหตุ  * ND; Not detected ** ตัวอักษรกํากับที่ตางกันแสดงความแตกตางทางสติถิอยางมีนัยสําคัญ 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะหหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 

           1) การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method  

               DPPH method เปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ซ่ึงใช reagent 

คือ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) เปน stable radical ในตัวทําละลายเมทานอล (methanol) สารละลายน้ีมีสี

มวง เม่ือ DPPH ทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ สีของสารละลายสีมวงจะเปล่ียนเปนสีเหลือง ถาตัวอยางมี

ความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูง  ความเขมของสารละลาย สีมวงจะลดลง โดยเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูลอิสระ

โดยใชสารมาตรฐานคือ กรดแอสคอบิก และ BHT เปนตัวควบคุม วิเคราะหหารอยละการกําจัดตานอนุมูลอิสระดวย DPPH 

และความสามารถในการทําใหความเขมขน DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) จะพบวาในกลุมของสารสกัดฟกขาว พบรอยละการ

กําจัดสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดในเน้ือฟกขาว ตามดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และเปลือกฟกขาว ซ่ึงมีคาเทากับ 73.91, 71.09 

และ 68.23 ตามลําดับ และพบวาเน้ือฟกขาว  มีความสามารถในการทําใหความเขมขนของ DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) ดีที่สุด ตาม

ดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และเปลือกฟกขาว ซ่ึงมีคาเทากับ 36.01, 48.87 และ 62.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และในสวน

ของผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวารอยละการกําจัดสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดใน นํ้าฟกขาว ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว 

และครีมอาบนํ้าฟกขาว ซ่ึงมีคาเทากับ 52.03, 47.71 และ 46.10 ตามลําดับ และพบวานํ้าฟกขาวมีความสามารถในการทําใหความ

เขมขนของ DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) ดีที่สุด   ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว และครีมอาบนํ้าฟกขาว ซ่ึงมีคาเทากับ 92.18, 

104.14 และ 111.52 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

  2) ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP assay        

      FRAP assay เปนวิธีในการสารตานอนุมูลอิสระที ่ส ามารถถายเทอิเ ล็กตรอนใหกับสารประกอบ

เชิงซอน [Fe(I I I ) (TPTZ)2 ] 3+ ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปเปน [Fe(I I ) (TPTZ)2 ] 2+ ซึ่ง [Fe(I I )(TPTZ)2 ] 2+ 

มี ความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร ปริมาณของ [Fe(I I )(TPTZ)2 ] 2+ ที่

เ กิดขึ้นสามารถใชประมาณความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระไดในรูป FRAP value เ มื่อเทียบกับ

กราฟมาตรฐานของ FeSO4 โดยมีสมการของกราฟมาตรฐาน y=0.3079x+0.0026, R2 =0.9994 จากผลการทดลองที่ได

จะพบวาในสารสกัดจากเน้ือฟกขาวมีความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ FRAP ดีที่สุด ตามดวยเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และ

เปลือกฟกขาว ซ่ึงมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระเทากับ 65.16, 46.96 และ 38.88 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ 

ในขณะที่กลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาวจะพบวาในครีมอาบนํ้าฟกขาว มีความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ FRAP  

ดีที่สุด ตามดวยโลชั่นบํารุงผิวฟกขาว และนํ้าฟกขาว ซ่ึงมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระคือ 31.37, 24.22 และ 20.98 

Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

 3) ผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว  

 ผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ที่สามารถหลีกเล่ียงการสูญหายของสารออกฤทธ์ิชีวภาพในฟก

ขาว โดยการเติมสารที่จะทําหนาที่เปนตัวปองกันการถูกทําลายของสารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑระหวางกระบวนการแปรรูป 3 

ชนิด ไดแก กลีเซอรอล เจลาติน หรือนํ้ามันมะกอก ที่ความเขมขนรอยละ 10 ในอัตราสวน 1:1 (ปริมาตร:ปริมาตร) เทียบกับ

ชุดควบคุมที่ไมเติมสารปองกัน ผลการทดลองพบวา การเติมเจลาติน และนํ้ามันมะกอก ใหผลของปริมาณฟลาโวนอยด 

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาในตัวอยางชุดควบคุมที่ไมเติมสารปองกันในทุกชุด

ตัวอยางสารสกัด โดยปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดังแสดงในตาราง

ที่ 3 ก-ค 
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ตารางที ่2 รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระดวย DPPH และความสามารถในการทําใหความเขมขน DPPH ลดลงรอยละ 50 (IC50) และ

 ความสามารถในการรีดิวซอนุมูลอิสระ FRAP ในตัวอยางสารสกัดจากฟกขาวสด และผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว 

สารสกัด    รอยละการกําจัดอนุมูล

อิสระ (DPPH) 

IC50 

 (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) 

FRAP 

(Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง) 

เปลือกฟกขาว 

เน้ือฟกขาว 

เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว 

ครีมอาบนํ้าฟกขาว 

โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว 

นํ้าฟกขาว 

แอสคอบิก 

BHT 

68.23b±0.004 

73.91a±0.004 

71.09a±0.002 

46.10d±0.004 

47.71d±0.002 

52.03c±0.002 

89.98±0.002 

81.07±0.003 

62.97 

36.01 

48.87 

111.52 

104.14 

92.18 

7.45 

11.5 

38.88c±0.015 

65.15a±0.023 

46.96b±0.012 

31.37d±0.018 

24.22e±0.026 

20.98e±0.013 

- 

- 

หมายเหตุ : ตัวอักษรกํากับที่ตางกันแสดงความแตกตางทางสติถิอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที่ 3-ก  ปริมาณฟลาโวนอยดในตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว (ครีมอาบนํ้าฟกขาว โลชั่นฟกขาว และนํ้าฟกขาว) 

                 ที่เติมและไมเติมสารปองกัน 

ตัวอยาง ไมเติม สารปองกัน 

กลีเซอรอล เจลาติน น้ํามันมะกอก 

ครีมอาบนํ้าฟกขาว 

โลชั่นฟกขาว 

นํ้าฟกขาว 

23.2±0.003 

21.1±0.004 

19.9±0.004 

23.5±0.012 

20.6±0.007 

18.3±0.010 

27.2±0.010 

25.3±0.008 

21.9±0.013 

27.8±0.012 

25.0±0.010 

22.6±0.008 
 

ตารางที่ 3-ข ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว (ครีมอาบนํ้าฟกขาว โลชั่นฟกขาว และนํ้าฟกขาว)  

     ที่เติมและไมเติมสารปองกัน 

ตัวอยาง ไมเติม สารปองกัน 

กลีเซอรอล เจลาติน น้ํามันมะกอก 

ครีมอาบนํ้าฟกขาว 

โลชั่นฟกขาว 

นํ้าฟกขาว 

129.74±0.006 

126.39±0.003 

80.07±0.008 

130.42±0.012 

131.15±0.015 

62.41±0.009 

137.23±0.010 

130.47±0.008 

68.92±0.008 

138.64±0.009 

131.05±0.014 

67.25±0.010 
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ตารางที่  3-ค  รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว (ครีมอาบนํ้าฟกขาว 

 โลชั่นฟกขาว และนํ้าฟกขาว) ที่เติมและไมเติมสารปองกัน 

ตัวอยาง ไมเติม สารปองกัน 

กลีเซอรอล เจลาติน น้ํามันมะกอก 

ครีมอาบนํ้าฟกขาว 

โลชั่นฟกขาว 

นํ้าฟกขาว 

46.10±0.005 

47.71±0.005 

52.03±0.003 

45.87±0.008 

47.14±0.013 

50.43±0.014 

46.02±0.009 

48.18±0.015 

52.12±0.006 

47.67±0.012 

49.05±0.012 

53.90±0.010 
 

5. วิจารณผลการทดลอง 

 ในเขตพื้นที่ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เปนพื้นที่ที่มีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจาก ฟกขาวเปนจํานวนมาก จนมีการ

รวมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณ เพื่อดําเนินการในผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑจากฟกขาวทั้งภายในประเทศ รวมถึงสงออก

จําหนายตางประเทศ  (ภัทรฐิตา เผาขุย และ สุรภัทร พิไชยแพทย, 2560) ผลการวิเคราะหปริมาณไลโคพีนในกลุมตัวอยาง            

ฟกขาวสดจากพื้นที่ ต.ทุงขวาง พบวามีปริมาณไลโคพีนอยูในชวง 32.80-96.20 กรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด โดยจะพบวาใน

ตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวจะมีปริมาณไลโคพีนสูงที่สุดเทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด ซ่ึงจัดวาเปนปริมาณที่

คอนขางสูงเม่ือเทียบกับปริมาณไลโคพีนที่พบในรายงานที่ผานมา (ตารางที่ 4) โดยปริมาณไลโคพีนจะมีความสัมพันธแปรผัน

ตรงกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของฟกขาว (Nhung et al., 2010) 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณไลโคพีนในเยื่อหุมฟกขาวจากแหลงตาง ๆ 

แหลง ปริมาณไลโคพีน 

(กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนกัสด) 

อางอิง 

นครปฐม, ประเทศไทย 

นครปฐม, ประเทศไทย 

โฮจิมินท, ประเทศเวียดนาม 

ฮานอย, ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 

96.20 

70.00 

38.00 

80.20 

40.80 

รายงานวิจัยน้ี 

Kubola and Siriamornpun (2011) 

Aoki et al., (2002) 

Vuong et al., (2002) 

Vuong et al., (2006) 

 

 อยางไรก็ตามในกระบวนการแปรรูปฟกขาว มีขั้นตอนการใหความรอน รวมถึงการเติมสารเคมี ที่สงผลใหเกิดการสูญเสีย

ปริมาณสารพฤกษเคมีที่อยูในฟกขาว จากผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีของสารสกัดจาก    ฟกขาวสด และผลิตภัณฑ

แปรรูปจากฟกขาว พบวา สารสกัดจากฟกขาวสดมีปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณ ฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาที่พบในผลิตภัณฑ

แปรรูปจากฟกขาว โดยเฉพาะในตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว ที่มีปริมาณฟลาโวนอยด และปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาที่พบ

ในเน้ือฟกขาว และในผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว ถึง 2 เทา สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Kubola and 

Siriamornpun (2011) ที่พบวาสวนของเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวจะมีปริมาณสารพฤกษเคมีในรูปของฟลาโวนอยด และลูทีโอลิน 

(luteolin) สูงกวาที่พบในสวนอ่ืน ๆ โดยสูงกวาทีพ่บในเน้ือฟกขาวถึง 4 เทา และสูงกวาที่พบในเปลือกฟกขาว 3 เทา  

 จากผลของการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ FRAP assay พบวาสารสกัดในกลุม

ตัวอยางฟกขาวสดจะมีคารอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ สูงกวาตัวอยางในกลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว และโดยเฉพาะใน

ตัวอยางเน้ือฟกขาว พบวามีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีคารอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH เทากับ 

73.91±0.004 และสูงกวาที่พบในกลุมตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปเกือบเทาตัว โดยครีมอาบนํ้าฟกขาว  โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว 
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และนํ้าฟกขาว มีรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH เทากับ 46.10±0.004, 47.71±0.002 และ 52.03±0.002 ตามลําดับ 

สําหรับผลการวิเคราะหความสามารถในการเปนตัวรีดิวซ (FRAP assay) พบวาสารสกัดเน้ือฟกขาว มีฤทธ์ิในการตานอนุมูล

อิสระดีที่สุด มีคาความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ เทากับ 65.15 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ซ่ึงมีคาสูงกวาที่พบในกลุม

ตัวอยางฟกขาวสดดวยกันถึง 2 เทา (เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว และ เปลือกฟกขาว เทากับ 46.96 และ 38.88 Fe(ll) ตอกรัม

ตัวอยาง ตามลําดับ) และสูงกวาที่พบในกลุมตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปถึง 3 เทา โดย ครีมอาบนํ้าฟกขาว โลชั่นบํารุงผิวฟกขาว 

และนํ้าฟกขาว มีรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ FRAP assay เทากับ 31.37, 24.22 และ 20.98 ตามลําดับ จากผลการ

วิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑแปรรูปจากฟกขาว พบวาจะมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระไดนอยลงเม่ือ

เทียบกับกลุมตัวอยางฟกขาวสด ทั้งน้ีเน่ืองจากในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑฟกขาว ตองอาศัยอุณหภูมิ ความรอน กรรมวิธี

ในการสกัดสารสกัด และมีการเติมสารเคมี บางชนิด ทําใหมีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระลดลง 

 ในการศึกษาแนวทางการปองกันการสูญเสียสารพฤกษเคมีในระหวางกระบวนการแปรรูปฟกขาว โดยการเติมสารที่ทํา

หนาที่เปนตัวปองกัน ในการวิจัยครั้งน้ีไดเลือกใชสาร 3 ชนิด ไดแก กลีเซอรอล เจลาติน และนํ้ามันมะกอก ที่ความเขมขน

สุดทายเทากับรอยละ 10 ผลการทดลองที่ไดพบวา เจลาติน และนํ้ามันมะกอก ใหผลของปริมาณ ฟลาโวนอยด ปริมาณ  ฟ

นอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงกวาในตัวอยางชุดควบคุมที่ไมเติมสารปองกันในทุกชุดตัวอยางสาร

สกัด ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เติมกลีเซอรอล ใหผลของปริมาณฟลาโวนอยด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และรอยละการกําจัด

อนุมูลอิสระ DPPH นอยกวาชดุควบคุม ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากในครีมอาบนํ้า และโลชั่นมีการเติมสารในกลุมที่ใหความชุมชื้น 

นํ้ามัน (oil) เปนสวนผสมแลวบางสวน การเติม นํ้ามันมะกอกเขาไปจึงเปนการเพิ่มปริมาณของสวนผสมดังกลาวใหสูงขึ้น 

นอกจากน้ี ในนํ้ามันมะกอกยังมีองคประกอบของวิตามิน อี จัดเปนสารตอตานอนุมูลอิสระที่ดี มีคุณสมบัติในการปองกันการ

เกิดออกซิเดชันของสารในกลุมไขมัน จึงทําใหชุดการทดลองที่เติมนํ้ามันมะกอกมีคาการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น เม่ือเทียบกับชุด

ควบคุม มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาการเติมสารบางกลุม เชน มอลโตเดร็กซตริน กัมอะราบิก เจลาติน และนํ้ามันพืชบางชนิด 

(นํ้ามันมะกอก นํ้ามันดอกโรสแมรี่) ทําหนาที่เปนตัวหอหุม (encapsulate) สารพฤกษเคมีและสารตานอนุมูลอิสระที่มีในผัก

ผลไม ไมใหเกิดการสูญเสียระหวางกระบวนการแปรรูปที่ใหความรอนสูง (Chopda and Barrett, 2001; Abadio et al., 

2004) เชนเดียวกับรายงานการวิจัยของ Kha et al. (2010) ที่ทําการศึกษาแนวทางในการปองกันการสูญเสียปริมาณไลโคพีน 

และบีตาแคโรทีน ระหวางกระบวนการแปรรูปฟกขาวผง ผลการทดลองพบวา การใชมอลโตเดร็กซตรินที่ความเขมขนรอยละ 

10 รวมกับการทําแข็งแหงแบบพนฝอยที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จะสามารถคงอยูปริมาณแคโรทีนอยดในผลิตภัณฑได

มากกวารอยละ 80 

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในฟกขาวมีสารพฤกษเคมีและสารออกฤทธ์ิชีวภาพอยูในปริมาณมาก การหาวิธีการที่เหมาะสมใน

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบตลอดไปจนถึง กระบวนการที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑจึงมีความ

จําเปนที่จะตองหลีกเล่ียงวิธีการที่ทําใหเกิดความสูญเสียของปริมาณสารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑ ซ่ึงวิธีการเพิ่มสารปองกันใน

กลุมของวิตามินและนํ้ามัน ในกระบวนการแปรรูปฟกขาว จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ผูประกอบการสามารถนําไปใชเพื่อ

พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑจากฟกขาวใหเปนที่ตองการของตลาดตอไป 
 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

     ปริมาณสารพฤกษเคมีในตัวอยางเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว มีปริมาณไลโคพีน ฟลาโวนอยด และ สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด

สูงที่สุด เทากับ 96.20 กรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 44.1 มิลลิกรัมสมมูลคาทีชินตอกรัมตัวอยาง และ 221.76 มิลลิกรัมสมมูล

กรดแกลลิกตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ สารสกัดจากเน้ือฟกขาวมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH method 

และ FRAP assay สูงที่สุดเทากับรอยละ 73.91 และ 65.15 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ฟกขาวที่ผานกระบวนการแปร
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รูปจะมีคากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระนอยกวาตัวอยางฟกขาวสดทุกตัวอยาง โดยนํ้าฟกขาว  มีคารอยละการยับยั้งอนุมูล

อิสระสูงที่สุดในกลุมผลิตภัณฑแปรรูป มีคาการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เทากับรอยละ 52.03 และใหคาการรีดิวซอนุมูลอิสระ

ดวยวิธี FRAP assay เทากับ 20.98 Fe(ll) ตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันการสูญหายปริมาณ

สารพฤกษเคมีในผลิตภัณฑฟกขาวระหวางกระบวนการแปรรูปพบวา สารสกัดที่เติมนํ้ามันมะกอกมีปริมาณฟลาโวนอยด 

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและมีคาการตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของฟลาวรและเปลือกจากหัวเทายายมอม โดยใชนํ้าใน

กระบวนการสกัด พบวาสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกมีปริมาณฟนอกลิกทั้งหมด 2.70 ± 0.07 และ 8.11 ± 0.30  มิลลิกรัม

สมมูลของกรดแกลลิค ตอ 1 กรัมของตัวอยาง ตามลําดับ การศึกษากิจกรรมตานจุลินทรียของสารสกัดโดยการนับจํานวนจุลินทรีย

ในจานเล้ียงเชื้อ (plate counts) พบวาปริมาณฟนอกลิกทั้งหมดในสารสกัดมีความสัมพันธกับการแสดงกิจกรรมยับยั้งการเจริญ

ของจุลินทรีย สารสกัดจากเปลือกสามารถยับยั้งการเจริญบางสวน (partial inhibition) ของจุลินทรียทดสอบทุกชนิดยกเวน 

Aspergilus flavus TISTR 3637 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 904 สวนสารสกัดจากฟลาวรมีกิจกรรมยับยั้ง

การเจริญของจุลิทรียทดสอบเพียง 4 ชนิด คือ Bacillus Subtilis, Enterococcus faecalis TISTR 379, Salmonella sp. 

และ Candida lipolytica โดยยีสต C. lipolytica เปนสายพันธุที่มีความไวตอการตอบสนองสารสกัดทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด           

มีรอยละการยับยั้งการเจริญตอสารสกัดจากเปลือกและสารสกัดจากฟลาวรคิดเปน 99.77 และ 54.67 ตามลําดับ ในขณะที่แบคทีเรีย

แกรมบวกมีความไวตอการสอบสนองของสารสกัดมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ จากผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากฟลาวร 

และจากเปลือกของหัวเทายายมอม มีศักยภาพที่จะนําไปใชเปนสารตานจุลินทรียได  
 

คําสําคัญ: เทายายมอม ฟลาวร ตานจุลินทรีย ฟนอลิก   
 

Abstract 
 

 This study aimed to determine the total phenolic contents of the aqueous extracts from arrowroot 

flours and peels. The results showed to have total phenolic content of 2.70 ± 0.07 and 8.11 ± 0.30 mg 

GAE/g, respectively. The total phenolic contents have high correlation to antimicrobial activities. Peel 

extracts show partial growth inhibition of all strains except to Aspergilus flavus TISTR 3637 and Pseudomonas 

fluorescens TISTR 904. Whereas flour extracts show antimicrobial activities on 4 strains of Bacillus Subtilis, 

Enterococcus faecalis TISTR 379, Salmonella sp. and Candida lipolytica. Yeast C. lipolytica reveal to 

have more susceptibility to all extracts than other strains. Percentage of C. lipolytica growth inhibitions 

by peel and flour extracts are determined about 99.77 and 54.67 respectively. Gram positive bacteria 

also have more susceptibility to all extracts than gram negative bacteria. From these results, arrowroot 

flour and peel extracts are potentially applicable as antimicrobial agents. 
 

Keywords: arrowroot, flour, antimicrobial, phenolic  
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1. บทนํา  
 

 เทายายมอม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze.) เปนไมลมลุกในวงศ Taccaceae มีหัวที่สะสมแปงลักษณะ

กลมแบนอยูใตดิน กระจายพันธุอยูตามปาดิบทั่วไปในเขตรอนชื้น บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกและภาคใต โดยเฉพาะ

จังหวัดชลบุรีและระยอง (ชาวจังหวัดระยองรูจักตนเทายายมอมกันดีในชื่อ “ตนนางนวล”) นอกจากน้ียังพบในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนืออีกดวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532) เทายายมอมจัดเปนพืชสมุนไพรใชเปนยาบํารุงรางกาย โดยเฉพาะแปงที่ไดจากสวนหัว  

ใชกินเปนอาหารบํารุงรางกายใหแข็งแรง ตามภูมิปญญาชาวบาน ในผูสูงอายุการรับประทานแปงเทายายมอมรวมกับนํ้าออย

หรือนํ้าตาลกรวด จะชวยฟนฟูบํารุงรางกาย ชวยแกอาการเบื่ออาหารหลังฟนไข  สําหรับคนทั่วไปการรับประทานแปง

เทายายมอมจะชวยบํารุงกําลังใหหายออนเพลีย แกรอนใน เหมาะสําหรับผูปวยที่เบื่ออาหาร นักโภชนบําบัดสมัยใหมยืนยันวา

แปงเทายายมอมมีคุณสมบัติเหมาะกับระบบทางเดินอาหารของมนุษยมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับแปงชนิดอ่ืนๆ  และเชื่อวา

การบริโภคแปงเทายายมอมจะทําใหอารมณและจิตใจมีความสมดุล ไมวิตกกังวลหรือซึมเศราจนเกินไป ที่เรียกวา ‘mood 

stabilizer’ นอกจากประโยชนของแปงเทายายมอมในการนํามาบริโภคเพื่อเปนอาหารบํารุงรางกาย หรือใชเปนสวนผสมใน

ขนมไทยหลายชนิด แปงเทายายมอมยังมีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลและแกพิษอีกดวย ตํารับยาโดยภูมิปญญาชาวบานจะ

ใชแปงเทายายมอมนวดกับนํ้าอุนพอเปนยางเหนียวๆ พอกบริเวณที่เปนฝ แผล ช้ํา หรือใชละลายนํ้าทาแกผดผ่ืนคัน ใชโรยปาก

แผลเพื่อหามเลือด และใชโรยในถุงเทาเพื่อปองกันเชื้อราที่เทา (กรมวิชาการเกษตร, 2555 และรักษเขาใหญ, 2554)  

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาแปงเทายายมอมมีสรรพคุณทางยานอกเหนือจากการบริโภคเปนอาหารบํารุงรางกาย

หรือการใชเปนสวนผสมในอาหารและขนมไทย และมีศักยภาพในการนํามาประยุกตใชในดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติ 

ในการยับยั้งหรือตานเชื้อจุลินทรีย ซ่ึงยังไมพบวามีการศึกษาคุณสมบัติดังกลาวของแปงเทายายมอมในเชิงวิชาการ นอกเหนือ 

จากการนําไปใชตามลักษณะภูมิ-ปญญาทองถิ่น แมวาตนเทายายมอมจะเปนพืชประจําถิ่นที่พบไดในประเทศไทยตามภูมิภาค 

ที่กลาวแลวขางตน ซ่ึงใหปริมาณแปงสูง โดยหัวเทายายมอมประกอบดวยแปงประมาณ 74.44 % (ปราโมชย เกิดศิริ และคณะ, 

2550) แตในปจจุบันมีการปลูกตนเทายายมอมเพื่อนําแปงและสวนตางๆ มาใชประโยชนลดลงอยางมาก รวมไปถึงการศึกษา

ในเชิงวิชาการเก่ียวกับคุณสมบตัิในดานอ่ืนๆ ของแปงเทายายมอม การศึกษาคุณสมบัติของแปงจากหัวเทายายมอมในการตาน

เชื้อจุลินทรียตามแนวความคิดจากภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนโอกาสที่สามารถสนับสนุนขอมูลทางวิชาการของแปงชนิดน้ี และ

ในอนาคตยังอาจเปนการเพิ่มมูลคาในการนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการนํามาประกอบอาหาร เชน การใช

ประโยชนในทางเภสัชกรรม หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติในการปองกันเชื้อรา เชน อุตสาหกรรม

กระดาษ เปนตน 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

2.1 การสกัดฟลาวรจากหัวเทายายมอม 

 นําหัวเทายายมอมมาลางทําความสะอาด ปอกเปลือก แลวหั่นเปนแผนบางๆ ดวยใบมีดสไลด จากน้ันนําไปตากแหง

ประมาณ 2 วัน แลวนํามาโมแหงดวยเครื่องปนอาหาร และรอนผานตะแกรงรอนเบอร 4 เพื่อใหไดผงฟลาวรละเอียด สวน

เปลือกที่เหลือก็นําไปตากแหง  โมและรอนเชนเดียวกัน 

 

2.2 การสกัดสารประกอบฟนอลิกจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม 

ผสมฟลาวรหรือเปลือก 1 กรัม ในนํ้ากล่ัน 10 มิลลิลิตร นําไปเขยาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง 

(สําหรับเปลือก 1 ชั่วโมง) จากน้ันนําไปปนเหว่ียงดวยเครื่องหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว 1000 g เปนเวลา 10 นาที เก็บสวนใสเพื่อ

ทําการวิเคราะหตอไป  
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 2.3 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม (total phenolic contents) โดยวิธี Folin-Ciocalteu 

colorimetric 

ดําเนินงานตามวิธีของ Yi et al. (2011) โดยผสมสารสกัดเปลือก/แปงเทายายมอม 1 มิลลิลิตร กับนํ้ากล่ัน            

9 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร เติม Folin–Ciocalteu’s phenol reagent 1 มิลลิตร เขยาใหเขากันและ

ทิ้งไว 5 นาที จากน้ันเติมสารละลาย 7% Na2CO3 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 25 มิลลิลิตร ดวยนํ้ากล่ัน เขยาใหเขากัน 

ทิ้งไวในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 90 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 750 นาโนเมตร โดยใชสารละลาย 

gallic acid เขมขน 0 – 100 มิลลิกรัม/ลิตร เปนสารละลายมาตรฐาน เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอยางที่

วัดไดกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid ปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดแสดงในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของ gallic 

acid ตอ 1 กรัมของตัวอยาง (mg GAE/g dry matter) ทําการทดสอบทั้งหมดซํ้า 3 ครั้ง และหาคาเฉล่ีย 
 

2.4 การวิเคราะหกิจกรรมตานจุลินทรีย 

ทดสอบการเจริญของจุลินทรีย Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis TISTR 

379, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens TISTR 904, Salmonella sp., Candida lipolytica, Aspegillus 

flavus TISTR 3637 และ A. niger) ในอาหารเหลวในหลอดทดลอง แตละหลอดมีปริมาตร 500 ไมโครลิตร ประกอบดวย

อาหารเล้ียงเชื้อเหลว 200 ไมโครลิตร สารสกัดจากเปลือกหรือฟลาวร 265 ไมโครลิตร  หัวเชื้อจุลินทรีย (ปริมาณเชื้อเริ่มตน

เทากับ 1.5 x 108 colony forming unit (CFU)/mL) 35 ไมโครลิตร โดยมีหลอดควบคุมเปนอาหารเหลวที่ใชนํ้ากล่ันแทน

สารสกัด บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง (สําหรับแบคทีเรียและยีสต) และอุณหภูมิหอง 48 ชั่วโมง (สําหรับรา) 

เปรียบเทียบการเจริญของจุลินทรียโดยวิธี Plate count (เปรียบเทียบจํานวนเชื้อที่นับไดจากหลอดควบคุม สารสกัดจาก 

ฟลาวร และสารสกัดจากเปลือก) 

 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ 
  

 3.1 ฟลาวรจากหัวเทายายมอม 

 จากตัวอยางหัวเทายายมอม 3 กิโลกรัม นํามาสกัดฟลาวรในหองปฏิบัติการดวยวิธีโมแหง ไดฟลาวรรอยละ 30 

(นํ้าหนักฟลาวรตอนํ้าหนักหัวเทายายมอมสด) ผงฟลาวรมีเน้ือเนียนละเอียดและมีสีขาวอมเหลือง ซ่ึงนาจะเกิดจากการสกัด

แปงดวยการโมแหง ไมมีขั้นตอนการลางและตกตะกอนดวยนํ้า สารประกอบบางชนิดซ่ึงอาจเปนองคประกอบของเปลือกหรือ

เน้ือหัวสดจึงยังคงอยู และสารประกอบดังกลาวมีผลตอสมบัติทางเคมีของแปง การศึกษาในหัวมันสําปะหลังพบวาสารประกอบ 

ฟนอลิกสงผลเสียตอคุณภาพของแปงมันสําปะหลัง โดยทําใหแปงมีกล่ินเหม็นหืนและมีสีคลํ้า (วิไล และคณะ, 2541) 
 

 3.2 สารประกอบฟนอลิกจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม 

 การวิเคราะหปริมาณฟนอกลิกทั้งหมดในสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม  พบวาปริมาณฟนอลิกทั้งหมด

ของสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือกมีคาเทากับ 2.70 ± 0.07 และ 8.11 ± 0.30 มิลลิกรัมสมมูลของ gallic acid ตอ       

1 กรัมของตัวอยาง ตามลําดับ โดยสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกมีปริมาณมากกวาที่พบในฟลาวรถึง 3 เทา (p < 0.05)     

มีรายงานการศึกษาพบสารประกอบฟนอลิกสูงถึง 419 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัมนํ้าหนักแหงของหัวเทายายมอม (4.19 มิลลิกรัม 

ตอ 1 กรัมนํ้าหนักแหง) (Ndouyang et al., 2015) โดยสารประกอบฟนอลิกจดเปนสารประกอบกลุมหน่ึงที่สามารถพบไดใน

สารสกัดจากหัวเทายายมอมที่เปลือกที่ไมปอกเปลือก (Jagtap and Satpute, 2014) แสดงใหเห็นวาสารประกอบฟนอลิกเปน

องคประกอบหลักของเปลือก อยางไรก็ดียังไมมีรายงานการศึกษาเก่ียวกับปริมาณสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกเทายายมอม

เพียงอยางเดียว 
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 3.3 กิจกรรมตานจุลินทรียของสารสกัดจากฟลาวรและเปลือกเทายายมอม 

 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยวิธี Plate count และรอยละการยับยั้งการเจริญ (ตาราง

ที่ 1) พบวาสารสกัดจากเปลือกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียมากกวาสารสกัดจากฟลาวร สารสกัดจาก

เปลือกสามารถยับยั้งการเจริญบางสวน (partial inhibition) ของจุลินทรียทดสอบ ยกเวน P. fluorescens TISTR 904 โดย

สามารถยับยั้งการเจริญของ C. lipolytica ไดสูงสุด มีรอยละการยับยั้งการเจริญเทากับ 99.77 รองลงมา ไดแก B. Subtilis, 

E. faecalis TISTR 379, S. aureus และ Salmonella sp. ตามลําดับ อยางไรก็ตามสารสกัดจากเปลือกมีผลทําใหการเจริญ

ของ E. coli, A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ ในขณะทีส่ารสกัดจากฟลาวรสามารถยับยั้งการ

เจริญของจุลิทรียทดสอบเพียง 2 ชนิด คือ C. lipolytica และ E. faecalis TISTR 379 และพบวาสารสกัดจากฟลาวรสามารถ

ยับยั้งการเจริญของ C. lipolytica ไดสูงสุดเชนเดียวกับสารสกัดจากเปลือก โดยมีรอยละการยับยั้งการเจริญเทากับ 45.86 

การศึกษาสารสกัดจากดอกพวงแสด (Pyrostegia venusta (Ker Gawl.)) พบวาสารประกอบฟนอลิก ไดแก verbascoside, 

isoverbascoside และ quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-ß-D-galactopyranoside มีความสําคัญตอการ

ออกฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของยีสตแคนดิดา (anticandida) (Pereira et al., 2014; Krisch et al., 2009) 

 จากผลการทดสอบพบวาสารสกัดจากตัวอยางทั้ง 2 ชนิด ยับยั้งการเจริญของยีสตไดสูงที่สุด และสามารถยับยั้งการ

เจริญของแบคทีเรียแกรมบวกไดดีกวาแบคทีเรียแกรมลบ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะแบคทีเรียแกรมลบมีผนังเซลลที่มีโครงสราง

ซับซอนและแข็งแรงกวาแบคทีเรียแกรมบวก เน่ืองจากมีเยื่อหุมชั้นนอกที่ประกอบดวยฟอสโฟลิพิด (phospholipid) และ     

ลิโพโปรตีน (lipoprotein) ซ่ึงไมยอมใหสารผานเขาออกไดงาย จึงมีความตานทานตอสารสกัดมากกวาแบคทีเรียแกรมบวก 

อยางไรก็ตาม Salmonella sp. เปนแบคทีเรียแกรมลบที่มีความไวตอสารปฏิชีวนะสูงกวาแบคทีเรียแกรมลบอ่ืนๆ จากการ

ทดสอบความตานทานของแบคทีเรียตอยาปฏิชีวนะ เชน ampicillin, amoxicillin, tetracycline พบวา Salmonella typhi 

ไมมีความตานทานตอยาปฏิชีวนะ ในขณะที่ E. coli และ Pseudomonas spp. แสดงการตานทานตอยาปฏิชีวนะดังกลาว 

(Poonia et al., 2014) เชนเดียวกับผลการศึกษาจากงานวิจัยน้ีซ่ึงพบวาแบคทีเรีย Salmonella sp. มีความตานทานตอสาร

สกัดจากเปลือกต่ํากวา E. coli และ P. fluorescens TISTR 904 ในสวนของ A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ซ่ึงแสดง

ความตานทานตอสารสกัดมากกวา C. lipolytica อาจเปนผลจากลักษณะโครงสรางเซลลที่แตกตางกันของราเสนใยและ     

ราเซลลเดียว 

 ผลจากการศึกษายังแสดงใหเห็นวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกในสารสกัดมีผลตอประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

เจริญของจุลินทรีย โดยสารสกัดจากเปลือกซ่ึงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากกวาสารสกัดจากฟลาวรถึง 3 เทา สามารถ

ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกที่ทําการทดสอบทุกชนิด และมีรอยละการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียสูงกวาสาร

สกัดฟลาวรอยางมีนัยสําคัญ (ภาพที่ 1) นอกจากปริมาณสารประกอบฟนอลิกซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงแลวองคประกอบของ

สารประกอบฟนอลิกที่แตกตางกันในฟลาวรและเปลือกก็อาจสงผลตอประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งจุลินทรียได

เชนกัน การศึกษาองคประกอบของเปลือกจากหัวเทายายมอมพบวาประกอบดวยสารประกอบไซยาโนเจนิก ไกลโคไซด 

(cyanogenic glycoside) และ ซาโพนิน (saponin) ในปริมาณสูง รวมทั้งไฟเตท (phytate) และออกซาเลท (oxalate) 

(Ubwa et al., 2011) สารประกอบไกลโคไซดและซาโพนินเปนสารพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิตานจุลินทรีย โดยมีการศึกษาพบวา

สารประกอบไกลโคไซดจากผล Citrus laurantifoia L. แสดงกิจกรรมตานจุลินทรียตอ S. aureus, P. aeruginosa และ     

E. coli (Zearah et al., 2013) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อและรอยละการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือก 

คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรแตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (P < 0.05) 

n = ไมมีการยับย้ัง 

nd = ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รอยละการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทดสอบดวยสารสกัดฟลาวรและสารสกัดเปลือก 

(*, ** แสดงการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียของสารสกัดอยางมีนัยสําคัญ) 

จุลินทรีย ปริมาณเช้ือ (log10CFU/ml) รอยละการยับย้ังการเจริญ 

ควบคุม สารสกัด 

ฟลาวร 

สารสกัด 

เปลือก 

สารสกัด 

ฟลาวร 

สารสกัด 

เปลือก 

E. coli 8.38a ± 0.12 8.34a ± 0.07 8.33a ± 0.08 7.29 (nd) 10.59 (nd) 

P. fluorescens TISTR 904 6.09c ± 0.05 7.82a ± 0.07 7.44b ± 0.06 n n 

Salmonella sp. 8.09a ± 0.06 8.01a ± 0.03 7.73b ± 0.07 17.71 (nd) 56.92 

B. subtilis 6.60a ± 0.06 6.59a ± 0.05 5.97b ± 0.07 4.09 (nd) 76.58 

E. faecalis TISTR 379 9.59a ± 0.02 9.53b ± 0.02 9.03c ± 0.02 13.55 72.79 

S. aureus 5.83a ± 0.07 5.87a ± 0.08 5.32b ± 0.08 n 69.23 

C. lipolytica 7.60a ± 0.11 7.33b ± 0.03 5.08c ± 0.09 45.86 99.70 

A. flavus TISTR 3637 4.53a ± 0.07 4.46a ± 0.10 4.46a ± 0.06 16.12 (nd) 15.20 (nd) 

A. niger 5.30b ± 0.01 5.86a ± 0.13 5.06b ± 0.03 n 41.51 (nd) 
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4. บทสรุป 

 

สารสกัดจากหัวเทายายมอมแสดงกิจกรรมยับยั้งการเจริญบางสวนของจุลินทรียหลายชนิด โดยเฉพาะยีสต           

C. lipolytica และแบคทีเรียแกรมบวก B. subtilis, E. faecalis TISTR 379 และ S. aureus โดยทําใหการเจริญของ

จุลินทรียกลุมทดสอบลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับจุลินทรียกลุมควบคุม มีการยับยั้งการเจริญสูงที่สุดใน C. lipolytica ซ่ึงเปนรา

เซลลเดียว ในขณะที่ราเสนใย A. flavus TISTR 3637 และ A. niger ไมมีการยับยั้งการเจริญโดยสารสกัดอยางมีนัยสําคัญ 

จากการวิเคราะหสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดฟลาวร และสารสกัดเปลือกจากหัวเทายายมอม พบวาสารประกอบฟ

นอลิกมีมากในสวนเปลือก และมีปริมาณสูงกวาที่พบในฟลาวรถึง 3 เทา และปริมาณสารประกอบฟนอลิกดังกลาวมี

ความสัมพันธกับการแสดงกิจกรรมยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย กลาวคือปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูง กิจกรรมยับยั้งการ

เจริญของจุลินทรียก็สูงตามไปดวย  
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บทคัดยอ  

 

แอคติโนมัยสีทจํานวนทั้งหมด 425 ไอโซเลทที่แยกไดจากดินสวนสมโอ ไดนํามาตรวจหาความสามารถในการละลาย

ฟอสเฟต จากผลการทดลองพบวา แอคติโนมัยสีท 40 ไอโซเลท สามารถละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็งสูตร PVK ได โดยไอโซเลท 

DP05 และ DP47 สามารถสรางบริเวณใสบนอาหารแข็งไดกวางที่สุด อยางไรก็ตามเม่ือนํามาทําการวิเคราะหหาปริมาณฟอสเฟต

ที่ละลายไดโดยใช spectrophotometer ที่ OD470 พบวา  ไอโซเลท DP106 สามารถละลายฟอสเฟตไดปริมาณสูงที่สุดเทากับ 

67.216 มิลลิกรัมตอลิตร จากน้ันนําไอโซเลท DP106 ไปศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต ไดแก ระยะเวลาในการบมเชื้อ 

อุณหภูมิ และ pH พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการละลายฟอสเฟต คือ ระยะเวลาในการบมเชื้อ 13 วัน อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ที่ pH 7  

 

คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีท การละลายฟอสเฟต ดินสวนสมโอ 

 

Abstract 

 

Total four hundreds and twenty five isolates of actinomycetes which isolated from pummelo 

orchards soil were distinguished for phosphate solubilization. The results showed that 40 isolates were 

able to solubilize phosphate on PVK agar. Isolated code DP05 and DP47 produced the largest clear zone 

on PVK agar. However, quantitative analysis of available phosphorus by using spectrophoymeter at OD 

470 showed that isolated code DP106 released the maximum phosphate of 67.216 mg/L. Then DP106 was 

tested for effect of incubation period, temperature and pH on phosphate solobilization. The results 

showed that the optimum incubation period over the release of phosphate was 13 days at 30 oC and pH 7. 

 

Keywords: Actinomycetes,  phosphate solubilizing,  pummelo orchards soil 
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1. บทนํา  
 

สมโอ (pomelo) เปนไมผลที่เปนเอกลักษณ และมีความสําคัญโดยสรางรายไดใหเกษตรกรในพื้นที่ลุมนํ้านครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม  เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกกันมาก เน่ืองจากมีรสชาติหวานอรอย  โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและ

อําเภอสามพราน  ในอดีตกอนเกิดวิกฤตการณนํ้าทวมเม่ือป พ.ศ. 2554 สมโอนครชัยศรีจัดไดวาเปนผลไมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

นครปฐม สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก เน่ืองจากเปนที่ตองการของตลาด จึงมีราคาคอนขางสูง  ซ่ึงใน

ขณะน้ันปญหาใหญอยางหน่ึงของเกษตรกรผูปลูกสมโอ คือ ปญหาโรคของสมโอ  ไมวาจะเปนโรครากเนา โคนเนา  โรคผลรวง 

และอ่ืนๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายปจจัย  โดยปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึง ไดแก เชื้อจุลินทรียกอโรค จึงทําใหเกษตรกรตอง

ใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดโรคอยางมากมาโดยตลอด ตอมาในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตการณนํ้า

ทวม ซ่ึงพื้นที่หลักในการปลูกสมโอของจังหวัดนครปฐมในสามอําเภอ ไดแก อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธ

มณฑล ก็ไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากการเกิดนํ้าทวมในครั้งน้ัน เปนเหตุใหพื้นที่ปลูกสมโอลดลงถึงรอยละ 90 คือ เหลือ

พื้นที่ปลูกสมโออยูเพียง 700 ไร จากเดิมมีสวนสมโออยูถึง 7,000 ไร จากการเขารวมเสวนากลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอ ซ่ึงจัด

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการสํารวจพื้นที่ปลูกทําใหไดขอมูลปญหาของเกษตรกรผูปลูกสมโอเพิ่มเติม น่ันคือ พื้นที่

ที่ผานการถูกนํ้าทวมขังเปนเวลานาน หรือกระทั่งพื้นที่เดิมจะประสบปญหาดินเส่ือมคุณภาพ อันเน่ืองมาจากนํ้าทวมขังและการ

ใชปุยเคมีอยางตอเน่ือง ทําใหดินแข็ง บางพื้นที่เปนดินฝุน ทําใหพืชเจริญเติบโตชา  รากไมเจริญเติบโต ซ่ึงสงผลใหการดูดซึม

ธาตุอาหารไดไมดี และจากการที่เกษตรกรใชปุยเคมีปริมาณมากเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดการสะสมของธาตุอาหาร

โดยเฉพาะฟอสฟอรัสมากเกินไป เน่ืองจากฟอสฟอรัสถูกตรึงอยูในดินไดงาย นอกจากน้ีสมโอยังตองการไนโตรเจนในชวงของ

การสรางใบและก่ิงใหม และเม่ือเริ่มสรางตาดอกความตองการฟอสฟอรัสจะมีมากขึ้น เม่ือสมโอเริ่มติดผลความตองการไนโตรเจน 

จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การใชจุลินทรียเพื่อชวยในการละลายฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟตออกมาใหพืชใชประโยชนไดมากขึ้นจะชวย

ลดการใชปุยเคมีลงได แอคติโนมัยสีทเปนจุลินทรียดินที่มีประโยชนในดานการสรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพไดหลายประเภท 

นอกจากน้ีแอคติโนมัยสีทบางชนิดยังสามารถตรึงไนโตเจนได และบางชนิดสามารถชวยยอยสลายหรือละลายฟอสเฟตเพื่อเปน

ประโยชนตอพืชได (รัตนาภรณ ศรีวิบูลย, 2548; ชาญวิทย สุริยฉัตรกุล และคณะ, 2546) 

ในการวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาถึงประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทในการชวยเพิ่มธาตุอาหารที่สงเสริมการเจริญเติบโต

ของพืช  โดยการคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกไดจากดินสวนสมโอในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่มีความสามารถในการละลาย

ฟอสเฟต และปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่คัดเลือกได ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการใชประโยชนจากจุลินทรียดินในการ

ฟนฟูและเพิ่มธาตุอาหารในดินใหแกสมโอตอไป    
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟตได 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทีเ่หมาะสมตอการละลายฟอสเฟตของเชื้อที่คัดเลือกได 

  

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

3.1 การเตรียมเช้ือแอคติโนมัยสีทเพื่อทดสอบ 

นําแอคติโนมัยสีทจํานวน 425 ไอโซเลท ที่คัดแยกไวแลวจากหองปฎิบัติการสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เก็บไวใน slant มาทําใหเชื้ออยูในสภาพที่พรอมนําไปใชทดสอบโดยการใช

อาหาร NB ใสลงไปใน slant แลวบมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน จากน้ันเขี่ยเชื้อ (streak) บนอาหารแข็ง 

ISP-2 บมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําเชื้อไปทดสอบในขั้นตอนตอไป 
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3.2 การเตรียมสารละลายและกราฟมาตรฐานฟอสเฟต 

 

      3.2.1 สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต  

      ชั่ง 307.3 มิลลิกรัม ของ KH2PO4 (anhydrous) เติมนํ้ากล่ันใหมีปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร  สารละลายน้ีมี

ความเขมขนเทากับ  70 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเปนสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 

เตรียม Calibration Curve โดยปเปตสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตที่เตรียมไว ปริมาตร 0, 17.5, 35, 52.5 

และ 70 มิลลิลิตร จากน้ันเติมนํ้ากล่ันจนไดปริมาตรเปน 70 มิลลิลิตรทุกความเขมขน จะไดอนุกรมของฟอสเฟตที่มีความ

เขมขน 0, 17.5, 35, 52.5 และ 70 มิลลิกรัมตอลิตร ใชเตรียมกราฟมาตรฐานของฟอสเฟต 
 

3.3 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต 

นําไมจ้ิมฟนที่ผานการฆาเชื้อแลวเขี่ยเชื้อบริสุทธ์ิของแอคติโนมัยสีทแตละไอโซเลทมาแตะลงอาหารแข็ง PVK โดยใช

10 ไอโซเลทตอ 1 จานเพาะเชื้อ ทําการทดลอง 2 ซํ้า บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 7 -14 วัน สังเกตรอบโคโลนีถามี

บริเวณใสแสดงวาสามารถละลายฟอสเฟตได เน่ืองจากอาหาร PVK มีแคลเซียมฟอสเฟตเปนสวนประกอบ 

 

3.4 การทดสอบประสิทธิภาพแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต  
 

     3.4.1 นํา  cork borer เบอร 3  เจาะลงบริเวณที่เชื้อขึ้นอยางหนาแนนจํานวนหน่ึงชิ้นมาใสลงในอาหารเหลว 

PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุใน ฟลาสก ขนาด 125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ 

(Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน โดยทําการทดลอง 2 ซํ้า เก็บ

ตัวอยางโดยการนําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใส 

(supernatant) ไปวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําโดยวิธี vanadomolybdophosphoric acid  ถาตัวอยางมีคา     

pH สูงกวา 10 ใหเติมฟนอลฟทาลีน 1 หยด ลงในนํ้าตัวอยาง 50 มิลลิลิตร เพื่อปรับ pH ไมใหเกิน 10 

     3.4.2 เขยาตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ดวยถานกัมมันต (activated carbon) 20 มิลลิกรัม ในขวดรูปกรวย 5 นาที 

กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 42 เพื่อขจัดคารบอนออก กรองหลายๆ ครั้งดวยถานกัมมันต (activated carbon) 

จนไดสารละลายใส เพื่อทําการกําจัดสีของตัวอยาง 

     3.4.3 นําตัวอยาง 3.5 มิลลิลิตร  เติม Vanadate – molybdate 1 มิลลิลิตร เติมนํ้ากล่ัน 0.5 มิลลิลิตร  ตั้งทิ้ง

ไว 10 นาที (นับเวลาจากที่เติม vanadate – molybdate) เปนขั้นตอนการทําใหตัวอยางเกิดสี สีที่เกิดจะคงตัวไดหลายวัน ที่

อุณหภูมิหอง นําไปวัดคาดูดกลืนแสงของตัวอยางเทียบกับหลอดควบคุม นําตัวอยางที่ไดไปวัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคา

การดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ที่ความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตร  แลวนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับ

กราฟมาตรฐานของสารละลายฟอสเฟต 
 

3.5 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต 

 

     3.5.1 ผลของระยะเวลาในการบมเพาะเล้ียงเชื้อ ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4 โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพใน

การละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ผันแปรเวลาในการเพาะเล้ียงชวง 1 ถึง 15 วัน 

     3.5.2 ผลของอุณหภูมิในการเพาะเล้ียงเชื้อตอประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4 

โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ผันแปรอุณหภูมิในการเพาะเล้ียงเปน 25, 30, 35 และ 40 องศา

เซลเซียส 

     3.5.3 ผลของ pH ที่ใชในการเพาะเล้ียงเชื้อตอประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.4 

โดยใชเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ผันแปร pH ในชวง 4-10  
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4. ผลการวิจัย 

 

 4.1 ผลการคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต 

 

 จากการนําเชื้อแอคติโนมัยสีททั้งหมด จํานวน 425 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตบน

อาหารแข็ง Pikovskayas บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 14 วัน พบวามีเชื้อแอคติโนมัยสีท จํานวน 40 ไอโซเลท 

ที่สามารถละลายฟอสเฟตได โดยสังเกตจากการเกิดบริเวณใสขึ้นรอบๆ โคโลนีของเชื้อ บนอาหาร PVK ดังแสดงในภาพที่ 1 

โดยพบวาแอคติโนมัยสีทไอโซเลต DP05 และ DP47  มีขนาดเสนผาศูนยกลางของบริเวณใสรอบโคโลนีสูงที่สุด คือ 1.8 

เซนติเมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 เชื้อแอคติโนมัยสีทจํานวน 40 ไอโซเลท ทีสามารถละลายฟอสเฟตได บนอาหารแข็ง PVK 

 

ตารางที่ 1 แอคติโนมัยสีทที่สามารถสรางวงใสบนอาหารแข็งสูตร PVK ทั้งหมด 40 ไอโซเลท 

ไอโซเลท บริเวณใส (เซนติเมตร) ไอโซเลท บริเวณใส (เซนติเมตร) 

DP05 1.8 SM2 0.9 

DP11 0.6 SM3-2 0.9 

DP27 0.9 SM5 0.6 

DP31 0.7 SM5-1 0.8 

DP39 1.5 SM7 1.0 

DP47 1.8 SM9 0.9 

DP51 0.5 SM9-2 1.0 

DP55 0.4 SM11 1.0 

DP96 0.9 SM14-1 0.9 

DP99 0.7 SM17 0.8 

DP106 1.0 SM17-1 0.8 

DP107 0.8 SM29 0.8 

DP151 0.6 SS1 1.0 

DP154 0.9 SS9 0.9 

DP155 0.7 SS19 1.0 
 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

56 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ไอโซเลท บริเวณใส (เซนติเมตร) ไอโซเลท บริเวณใส (เซนติเมตร) 

DP156 1.0 SS31 0.7 

DP158 0.5 SS35 0.7 

JJ16 1.1 SS35-1 0.8 

SK21 1.0 SS36 0.8 

SK25-2 1.3 SG12B 0.8 
 

 

 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟต 

 

 นําแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟตได จํานวน 40 ไอโซเลต มาทดสอบประสิทธิภาพโดยนําไปเล้ียงใน

อาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิที่ความเร็ว 120 รอบตอนาที         

ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน จากน้ันนําไปเซนตริฟวจ เก็บตัวอยางสวนใส (supernatant) ไปวิเคราะห

ปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําโดยวิธี vanadomolybdophosphoric acid นําไปเทียบกับกราฟมาตรฐานฟอสเฟต          

ดังภาพที่ 2 พบวาไอโซเลทที่มีปริมาณการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดคือ DP106 มีปริมาณถึง 67.216 มิลลิกรัมตอลิตร  ดังแสดง

ในตารางที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 470 นาโนเมตรกับปริมาณความ     

เขมขนของฟอสเฟตในสารละลายมาตรฐานในชวง 0 – 70    มิลลิกรัมตอลิตร 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีท 40 ไอโซเลต ที่สามารถละลายฟอสเฟตได (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

ไอโซเลท 

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

   ไอโซเลต 

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

DP106 67.216 SM5 59.005 

SS31 63.763 DP47 58.091 

SM17 63.216 DP99 57.828 

SS19 62.562 SM29 57.373 

DP31 62.377 SS35-1 57.347 

DP11 62.144 SM2 57.032 

SM9 62.051 SK21 55.509 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

ไอโซเลท 

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

   ไอโซเลต 

ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

DP154 61.513 DP51 54.680 

SS9 61.485 SM14-1 54.417 

SM7 61.094 SM17-1 53.179 

SS1 60.968 DP107 52.540 

DP155 60.686 DP158 51.453 

SS35 60.229 DP156 50.652 

SM9-2 60.170 DP27 48.829 

JJ16 61.531 SG12B 45.165 

SM5-1 59.827 DP55 41.570 

SM11 59.773 DP151 37.166 

SM3-2 59.773 DP96 37.154 

SS36 59.096 DP39 34.628 

SK25-2 52.578 DP05 31.395 
 

 

 4.3 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการละลายฟอสเฟต 
       

      4.3.1 ผลของระยะเวลาที่ใชในการเพาะเล้ียงตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต 

 

  เม่ือนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุใน ฟลาสก 

ขนาด 125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วัน  โดยเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตทุกวัน ตั้งแต

วันที่ 1 ถึง 15 ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3   ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เม่ือใชระยะเวลาในการบมเชื้อตางๆ กัน 

เวลาในบมเช้ือ DP106 (วัน) ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร) 

1 6.94 

2 13.41 

3 16.22 

4 22.81 

5 27.55 

6 34.78 

7 37.59 

8 41.25 

9 47.54 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 

เวลาในบมเช้ือ DP106 (วัน) ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร) 

10 59.21 

11 61.45 

12 68.35 

13 72.54 

14 67.42 

15 66.33 
 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโวเลต DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 

13 วัน 

 

  4.3.2 ผลของอุณหภูมิที่ใชในการบมเช้ือแอคติโนมัยสีทตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต 

 

  เม่ือนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด 

125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 

25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 13 วัน  จากน้ันเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต 

ไดผลดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4   ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เม่ือใชอุณหภูมิในการบมเชื้อตางๆ กัน 

อุณหภูมิในบมเช้ือ DP106 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร) 

25 22.13 

30 76.86 

35 72.44 

40 65.23 
 

   จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโซเลท DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเม่ือใชอุณหภูมิในการ

บมเชื้อเปน 30 องศาเซลเซียส เพาะเล้ียงเปนเวลา 13 วัน 

 

  4.3.3 ผลของ pH ที่ใชในการเพาะเล้ียงเช้ือแอคติโนมัยสีทตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต 

 

 เม่ือนําเชื้อ DP106 ไปทําการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสกขนาด 

125 มิลลิลิตร บมโดยการเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ความเร็ว 120 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส ที่ pH เริ่มตนเทากับ 4-10 เปนเวลา 13 วัน  เก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต 

ไดผลดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของเชื้อ DP106 เม่ือใช pH เริ่มตนในการบมเชื้อตางๆ กัน 

pH เร่ิมตนในบมเช้ือ DP106  ปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร) 

4 15.64 

5 22.01 

6 56.33 

7 77.97 

8 76.42 

9 60.54 

10 42.35 
  

     จากผลการทดลองจะเห็นไดวาไอโซเลท DP106 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูงที่สุดเม่ือใช pH เริ่มตน

ในการเพาะเล้ียงเชื้อเทากับ 7  ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เพาะเล้ียงเปนเวลา 13 วัน  
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกไดจากดินสวนสมโอ พื้นที่จังหวัด

นครปฐม  จํานวน 425 ไอโซเลท พบวาสามารถคัดแยกเชื้อที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได จํานวน 40   ไอโซเลท  

โดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตไดสูงตั้งแต 60.0 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไป คือ DP11, DP31, DP106, 

DP154, DP155, JJ16, SM7, SM9, SM9-2, SM17, SS1, SS9, SS19, SS31, SS35 โดยมีปริมาณฟอสเฟตที่ละลายไดเปน 

62.144, 62.377, 67.216, 61.513, 60.686, 61.531,  61.094, 62.051, 60.170, 63.216, 60.968, 61.485, 62.562, 

63.763, 60.229 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพละลายฟอสเฟตไดสูงสุด คือ DP106 โดยมีปริมาณการ

ละลายฟอสเฟตสูงถึง 67.216 มิลลิกรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิการเพาะเล้ียงเทากับ 35 องศาเซลเซียส  นําไอโซเลท DP106 ไป

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต ไดแก ระยะเวลา อุณหภูมิ และ pH ที่ใชในการเพาะเล้ียงเชื้อ พบวา 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเชื้อ DP106 ใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการละลายฟอสเฟต ไดแก เวลานาน 13 วัน  ที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส pH เริ่มตนเทากับ 7  โดยมีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตไดสูงสุดเทากับ 77.97 มิลลิกรัมตอลิตร  

ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Balakrishna, G. et. al. (2012) ไดทําการแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถละลายฟอสเฟตได

จากดินในปา โดยศึกษาจากแอคติโนมัยสีท 10 ไอโซเลท พบวามี 4 ไอโซเลทที่สามารถละลายฟอสเฟตได และการละลาย

ฟอสเฟตโดยไอโซเลทที่แยกไดเกิดขึ้นไดดีที่คา pH เทากับ 7 เม่ือใชเวลาในการเพาะเล้ียง 10 วัน  จุลินทรียในดินหลายชนิด

สามารถละลายฟอสเฟตได ไดแก แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสีท ฟอสเฟตที่ละลายไดน้ีสวนใหญเกิดจากการที่เชื้อสรางกรด

และปลดปลอยออกมา โดยกรดที่จุลินทรียสรางขึ้นมีทั้งที่เปนกรดอินทรีย และกรดอนินทรีย (Hanane et.al., 2008) กรด

อินทรียบางชนิดอาจเกิดคีเลตกับแคลเซียมและเหล็ก ทําใหการละลาย และการใชฟอสเฟตมีมากขึ้น อยางไรก็ตามปริมาณการ

ละลายฟอสเฟตจะแตกตางกันตามความสามารถในการละลายของจุลินทรียแตละชนิด รวมทั้งลักษณะและชนิดของหิน

ฟอสเฟตดวย นอกจากน้ียังพบวาจะพบจุลินทรียปริมาณมากในดินบริเวณรากพืช (รัชนี ม่ิงมา, 2552) และปริมาณจุลินทรียที่

ละลายฟอสเฟตไดรับอิทธิพลจากชนิดของดิน ความ ลึกของดิน และการเขตกรรมที่แตกตางกันมากกวาสภาพทางกายภาพ

ของดิน  ปริมาณฮิวมัส  ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในดิน (ธงชัย มาลา, 2546) 
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6. ขอเสนอแนะ 

 

 ควรศึกษาสารที่สามารถละลายฟอสเฟตของไอโซเลท DP106 วาเปนสารใด เชนเปนกรดอินทรีย หรือเปนกรดอนิ

นทรีย และควรเพิ่มการจําแนกสายพันธุแอคติโนมัยสีทดวย  
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บทคัดยอ  

 

ผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากแปลงระบบผลิตพืชที่แตกตางกัน 3 ระบบ 

(ระบบเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (good agricultural practice, GAP) และระบบเกษตรใชสารเคมี) พบวา

จํานวนจุลินทรียในดินที่ตรวจนับไดจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ เปน 3.5x106, 8.5x105 และ 7.6x105 cfu/g ตามลําดับ  

แบคทีเรียที่ตรวจพบสวนใหญเปนแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรและแอคติโนมัยสีท เม่ือนําจุลินทรียที่แยกไดทั้งหมดมาตรวจหา

ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนอยางอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอ

โรคพืช (Phytopthora parasitica, Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp.) พบวาจํานวนไอโซเลทที่

สามารถตรึงไนโตเจนไดอยางอิสระ และที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสจากทั้งสามระบบผลิตพืชเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต  

และจํานวน 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ นอกจากน้ีพบวามีแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอร จํานวน 8  ไอโซเลต 

(OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409) และแอคติโนมัยสีท 12 ไอโซเลท (OFA116, 

OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306 และ GFA405)          

ที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได จุลินทรียที่มีประโยชนเหลาน้ีสวนใหญแยกไดจากระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย 

 

คําสําคัญ: จุลินทรียดิน ระบบการผลิตพืช ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP  ระบบเกษตรใชสารเคมี 

 

Abstract 

 

Effects of three difference crop production systems (organic farming, GAP and traditional methods) 

on beneficial soil microorganisms were investigated. The results showed that number of soil microorganisms 

from organic farming, GAP and traditional methods  were  3.5x106, 8.5x105 and 7.6x105 cfu/g, respectively. 

Moreover, It also found that the bacteria isolated from soil on  three crop production  systems were 

spore forming bacteria and Actinomycetes. All of the isolates were examined for the ability of non-

symbiotic nitrogen fixation, cellulose degradation and pathogenic plants inhibition (Phytopthora parasitica, 

Pythium sp., Colletotricum sp. and Phytopthora sp.). The results showed that  the number of non-
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symbiotic nitrogen fixing bacteria and cellulolytic bacteria from three crop production systems were 100, 

38 and 20 isolates and 103, 85 and 21 isolates, respectively. Moreover, there were 8 isolates of spore 

forming bacteria (OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 and GB409) and 12 isolates of 

Actinomycetes (OFA116, OFA301, GFA107, GFA114, GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, 

GBA306 and GFA405) which were able to inhibit plant pathogens. Mostly of these beneficial bacteria 

were isolated from GAP and organic farming.  

 

Keywords: soil microorganisms, crop production systems, organic farming, GAP, traditional methods 

 

1. บทนํา  
 

การเพาะปลูกโดยใชระบบผลิตพืชบางระบบหลาย ๆ รอบ สามารถทําใหดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ ซ่ึงสงผล

กระทบโดยตรงตอจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน จุลินทรียดินหลายชนิดสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินไดโดยมีกิจกรรม

เพียงลําพังของจุลินทรียเอง หรือมีกิจกรรมรวมกับพืช ซ่ึงเปนการชวยลดปริมาณการใชปุยที่ตองเติมลงไปในดิน เชน เชื้อไร

โซเบียม และไมคอไรซา (สายพิณ ไชยนันท, 2547) นอกจากน้ีแบคทีเรียกลุมอ่ืน เชน บาซิลลัส และแอคติโนมัยสีทยังสามารถ

สรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคพืชบางชนิดไดอีกดวย 

ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นับเปนตําบลหน่ึงที่เปนชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูก

ในชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งในแงของชนิดพืชที่ปลูก และระบบการผลิตพืช จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา พื้นที่ปลูก

พืชในตําบลหวยหมอนทองแบงออกไดเปน 3 ระบบผลิตพืช คือ ระบบเกษตรอินทรีย  ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (good 

agricultural practice, GAP)  และระบบเกษตรใชสารเคมี  เกษตรกรสวนใหญใชระบบเกษตรที่ใชสารเคมีเปนหลัก จากการ

ใชระบบการผลิตพืชที่แตกตางกันน้ี นอกจากจะมีผลตอพืช และการตลาดแลว ยังมีผลตอชนิดและจํานวนของจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดินดวย เพราะจุลินทรียเปนกุญแจสําคัญของระบบนิเวศ การเกษตรกรรมจําเปนตองอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย

ชวยยอยอินทรียวัตถุใหเปนแรธาตุอาหาร ซ่ึงตองใหอยูในรูปสารอนินทรียเพื่อจะละลายนํ้าไดงาย และพืชสามารถดูดซึมเอาไป

ใชไดทันที หากดินเส่ือมคุณภาพจะสงผลใหปริมาณจุลินทรียที่อาศัยอยูในดนินอยลง จนไมสามารถสรางความสมดุลใหกับระบบ

นิเวศในดินได 

ดังน้ันการศึกษาถึงผลของระบบการผลิตพืชที่แตกตางกันในตําบลหวยหมอนทองที่มีตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดิน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งน้ี นอกจากที่จะสามารถทราบความแตกตางกันของชนิดและจํานวนจุลินทรียที่มี

ประโยชนในดินที่มีการใชระบบผลิตพืชที่แตกตางกันแลว ขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนดัชนีเพื่อบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ

ของดินดวย และจากขอมูลดังกลาว สามารถใชเปนองคความรูเพื่อยืนยันตอเกษตรกร หรือผูนําในชุมชน ครู นักเรียน เพื่อ

สรางความเชื่อม่ันในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตพืชจากระบบเดิม คือ การใชสารเคมีมาสูระบบอ่ืนที่มีความเปนมิตรตอ

เกษตรกร ตอผูบริโภค และตอส่ิงแวดลอมได และยังสามารถนําจุลินทรียที่มีประโยชนที่แยกไดจากพื้นที่มาประยุกตใชแกไข

ปญหาในระบบการผลิตพืชของทองถิ่นตอไป ทั้งน้ีเพื่อเปนการสรางความผาสุกอยางยั่งยืนในทุกๆ ดานใหแกชุมชนน่ันเอง 
 

2. วิธีการทดลอง  
 

2.1 เก็บตัวอยางดิน  

การเก็บตัวอยางดินน้ันจะเก็บดินจากแตละระบบผลิตพืช แบงเปนระบบละ 4 แปลง เก็บตัวอยางดินแปลงละ 2 ครั้ง

โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห ในแตละครั้งจะสุมเก็บตัวอยางดินแปลงละ 15 จุด เก็บโดยการสุม (random sampling) จากน้ัน

นําดินมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง โดยแบงเก็บดินบน (ความลึก 0-6 น้ิว) 1 ตัวอยาง และดินลาง (ความลึก 6-12 น้ิว) 1 ตัวอยาง    
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2.2 การศึกษาจุลินทรีย 
 

2.2.1 การศึกษาจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดินในแตละระบบผลิตพืช (total plate count)  

      นําตัวอยางดินที่เก็บจากระบบผลิตพืชตางๆ ไดแก เกษตรอินทรีย  GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี            

มาทําการศึกษาเพื่อตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน โดยมีวิธี spread plate technique บนอาหาร PCA บมที่

อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง นับจํานวนที่ 30-300 โคโลนี แลวหาคา CFU ตอกรัมดิน  จากน้ันเลือกโคโลนีที่เจริญ แยก

เชื้อใหบริสุทธ์ิ  นําไปทดสอบตอไป 
 

2.2.2 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน 

      นําดินที่ผ่ึงไวแลวบดละเอียดแลวมาทําการคัดแยกเพื่อหาแอคติโนมัยสีท โดยวิธี spread plate technique บน

อาหาร soil extract agar นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 7-14 วัน เลือกโคโลนีของแอคติโนมัยสีทที่เจริญ  แยกเชื้อให

บริสุทธ์ิ  นําไปทดสอบตอไป 
 

2.2.3 การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีประโยชนในดินจากระบบผลิตพืชตางๆ 

นําเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมาตรวจหาความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ โดยนํา

เชื้อจุลินทรียที่คัดแยกไดทั้งหมดมา sub culture ใหม โดยการจุดเชื้อ (point inoculation) ลงบนจานอาหาร NA agar จาน

ละประมาณ 25 ไอโซเลต จากน้ันบมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงทําการตรวจหาความสามารถในการ     

ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปน้ี 

1)  การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

      นําเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดมาทดสอบโดยวิธี point inoculation ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อ Norris 

Glucose Nitrogen Free Medium  จานละ 25  ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน สังเกตและนับไอโซเลตที่สามาร

เจริญได 

2)  การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส 

      นําเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดมาทดสอบโดยวิธี point inoculation ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อ CMC agar  

จานละ 25  ไอโซเลต บมที่อุณหภูมิหองนาน 72 ชั่วโมง  เท  Gram’s Iodine สังเกตโซนใสรอบโคโลนี นับจํานวน และบันทึก

ไอโซเลตที่เกิดโซนใส (เสาวภา สุราวุธ และคณะ, 2554) 

3) การคัดเลือกเช้ือจุลินทรียที่มีความสามารถในการสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

    นําเชื้อแบคทีเรียและแอคติโนมัยสีทที่แยกไดทั้งหมด มาตรวจหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค

พืช โดยสําหรับเชื้อแบคทีเรียใชวิธี agar well diffusion และสําหรับแอคติโนมัยสีทใชวิธี point inoculation ซ่ึงแตละวิธีมี

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(1) วิธี Agar well diffusion 

นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมดมาเล้ียงลงในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา      

48 – 72 ชั่วโมง ปเปตเชื้อปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสหลอดเซนตริฟวจที่ปราศจากเชื้อ นําไปปนเหว่ียงที่ 8,000 รอบตอนาที 

(rpm) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาท ี เจาะวุนอาหารบนจานอาหาร PDA โดยใช cork borer ปราศจากเชื้อ ซ่ึง

เจาะจานละ 4 หลุม แตละหลุมหางจากจุดศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ปเปตสวนใส (supernatant) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสลง

ในหลุมที่เจาะแลว โดยปเปตใสลงไปไอโซเลตละ 4 จาน (ทดสอบกับเชื้อกอโรค 4 เชื้อ) จานละ 1 หลุม จากน้ันใช cork borer 

เจาะเชื้อรากอโรคพืชแลวใชเข็มเขี่ยเชื้อลนไฟมาเขี่ย จากน้ันนํามาวางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 -7 วัน 

ตรวจผลโดยการสังเกตบริเวณยังยังเชื้อรากอโรค 
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(2) วิธี Point inoculation 

นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาขีดเชื้อลงบนจานอาหาร ISP2 บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ใช 

cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีท แลวใชเข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยเชื้อแอคติโนมัยสีทวางลงบนจานอาหาร PDA จานละ 4 – 5      

ไอโซเลท  ไอโซเลตละ 4 จานเพื่อทดสอบเชื้อกอโรค 4 ชนิด บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน จากน้ันใช cork borer เจาะเชื้อ

รากอโรคพืชที่ใชทดสอบ วางลงตรงกลางจาน บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยสังเกตบริเวณยับยั้งเชื้อรากอ

โรค จากน้ันบันทึกไอโซเลตน้ันเพื่อทําการหาประสิทธิภาพโดยวิธี Dual culture ตอไป   
 

4) การหาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือกอโรคพืชของแอคติโนมัยสีท 

        นําเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได มาทดสอบหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกอโรค

พืชโดยวิธี dual culture method  ใช cork borer เจาะเชื้อแอคติโนมัยสีทแตละชนิดมาวางบนจานอาหาร PDA  บมที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน  จากน้ันใช cork borer เจาะเชื้อรากอโรคแตละชนิด  และวางลงบนจาน โดยหางจากเชื้อ       

แอคติโนมัยสีท 3 เซนติเมตร บมที่อุณหภูมิหองนาน 3 – 7 วัน ตรวจผลโดยการวัดขนาดบริเวณยับยั้ง และขนาดโคโลนีของเชื้อ

รากอโรคที่เปนจานควบคุม จากน้ันคํานวณรอยละของการยับยั้ง 
 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การศึกษาและคัดแยกจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน (total plate count) 

จากการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในดินของระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ โดยแตละระบบเก็บดิน 4 แปลง และ

แตละแปลงเก็บแยกดินบน และดินลาง โดยไดผลการตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในดินชั้นบนและดินชั้นลาง (cfu/g) ของแตละ

ระบบผลิตพืช  ดังน้ี จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (cfu/g) ในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย  GAP และ

ระบบเกษตรเคมีเปน 106, 105 และ 105 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนจุลินทรียในดินชั้นบนและดินชั้นลางของระบบ

เกษตรอินทรียน้ันมีจํานวนมากกวาระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมีอยางเห็นไดชัด  ในขณะที่จํานวนจุลินทรียในดิน  

ชั้นบนกับดินชั้นลางน้ันไมมีความแตกตางกัน เน่ืองจากความลึกของดินชั้นบนและดินชั้นลาง คือ 1 – 6 น้ิว และ 6 – 12 น้ิว 

ตามลําดับ ซ่ึงเปนระดับความลึกของบริเวณไรโซสเฟยรที่รากพืชสามารถหยั่งรากถึงดินชั้นดังกลาว  เม่ือนํามาแยกเชื้อบริสุทธ์ิ

จากดินในแตละระบบสามารถแยกจํานวนเชื้อบริสุทธ์ิได ดังตารางที ่1  

 

ตารางที่ 1  จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิตพืช 

ชั้นดิน 
จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากดิน 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินบน 

ดินลาง 

รวม 

68 

67 

135 

60 

49 

109 

18 

41 

59 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาจํานวนไอโซเลตรวมของเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดจากดินชั้นบนและดินชั้นลางในแตละระบบผลิต

พืชเรียงจากมากไปหานอย คือ ระบบเกษตรอินทรีย GAP และระบบใชสารเคมี ตามลําดับ 

นําเชือ้บริสุทธ์ิที่แยกไดเก็บไว เพื่อนําไปทดสอบความสามารถในดานตางๆ ไดแก ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน

แบบอิสระ ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 
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3.2 การตรวจนับและคัดแยกแอคตโินมันสีท 

จากการตรวจนับจํานวนแอคโนมัยสีทในดินของแตละระบบผลิตพืชพบวา จํานวนแอคติโนมัยสีทที่นับไดทุก

ระบบผลิตพืชน้ัน มีปริมาณนอยกวาชวง 30-300 โคโลนี และเม่ือนําไปแยกเชื้อบริสุทธ์ิสามารถแยกจํานวนไอโซเลตไดดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  จํานวนไอโซเลตที่แยกไดจากระบบผลิตพืชแตละระบบ 

ชั้นดิน 
จํานวนไอโซเลตที่แยกได 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชั้นลาง 

รวม 

37 

9 

46 

43 

18 

61 

19 

10 

29 
  

เม่ือทําการแยกเชื้อบริสุทธ์ิแลวจึงนําไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 4 ชนิด 
 

3.3 การตรวจหาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

นําเชื้อบริสุทธ์ิของแบคทีเรียที่แยกไดมาตรวจหาความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแบบอิสระโดยเล้ียงบนอาหาร 

Norris glucose nitrogen free medium ซ่ึงตรวจผลโดยการสังเกตการเจริญหากเชื้อที่มีการเจริญเกิดขึ้นไดแสดงวาสามารถ

ตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศได ผลการตรวจหาจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระของแตละระบบผลิตพืชแสดง ดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระในแตละระบบผลิตพืช 

ช้ันดนิ 
จํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชั้นลาง 

รวม 

49 

51 

100 

25 

13 

38 

11 

9 

20 
  

จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถตรึงในโตรเจนแบบอิสระไดน้ัน ในระบบเกษตรอินทรียพบมากที่สุดคือ 

100 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี คือ 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ 
 

3.4 การตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส 

นําเชื้อบริสุทธ์ิของแบคทีเรียที่แยกไดจากดินในระบบผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย GAP และแบบใชสารเคมีมา

ตรวจหาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลส โดยเล้ียงเชื้อบนอาหาร CMC agar แลวตรวจผลดวยการเทสารละลาย          

Gram’s iodine แลวตรวจนับจํานวนเชื้อที่เกิดบริเวณใสรอบโคโลนี และสังเกตขนาดของบริเวณใสหากมีชวงที่กวางแสดงวา

เชื้อไอโซเลตน้ันสามารถยอยสลายเซลลูโลสไดดี ซ่ึงผลการตรวจหาแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  จํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสในแตละระบบผลิตพืช 

ชั้นดิน 
จํานวนจุลินทรียที่สามารถยอยเซลลูโลส 

อินทรีย GAP เคมี 

ดินชั้นบน 

ดินชัน้ลาง 

53 

50 

49 

36 

9 

12 

รวม 103 85 21 
 

จากตารางพบวาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสบนอาหาร CMC agar ไดน้ัน ในระบบเกษตรอินทรียพบ

มากที่สุดคือ 50 ไอโซเลต ตอมาเปนระบบ GAP และแบบใชสารเคมี คือ 36 และ 12 ไอโซเลต ตามลําดับ 

3.5 การศึกษาความสามารถยับย้ังเช้ือกอโรคพืช 
 

3.5.1 วิธี Agar well Diffusion 

เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาปนเหว่ียง แลวนําสวนใสมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 

ทั้ง 4 ชนิด  ดังตารางที่ 5  โดยผลการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชของแตละไอโซเลต 

ตารางที่ 5  ไอโซเลตของแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได 

ไอโซเลต 

ความสามารถยับย้ังเช้ือกอโรคพืช 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthera 

OF113 

OB203 

OF401 

OF410 

GF107 

GF204 

GB307 

CB409 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

3.5.2 วิธี Point inoculation 

 นําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช โดยการนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาวางใหหางจาก

เชื้อกอโรคพืช 2 เซนติเมตร นําไปบม 5 ถึง 7 วัน พบเชื้อที่สามารถยับยั้งเชื่อกอโรคพืชได ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ไอโซเลตของแอคติโนมัยสีทที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได 

ไอโซเลต 

ความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthora sp. 

OFA116 

OFA301 

GFA107 

GFA114 

GFA123 

GBA205 

GFA304 

GFA310 

GBA301 

GBA305 

GBA306 

GFA405 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
 

3.5.3 การหาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือกอโรคพืชโดยวิธี Dual culture 

เม่ือหาเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชแลว จากน้ันนําเชื้อดังกลาวมาหา

ประสิทธิภาพได ดังตารางที่ 7  
 

ตารางที่ 7  รอยละของประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อกอโรคโดยวิธี Dual culture 

ไอโซเลต 

ประสิทธิภาพยับย้ังเช้ือกอโรคพืช (รอยละ) 

Phytopthora 

parasitica 

Pythium Colletttotricum Phytopthora sp. 

OFA116 

OFA301 

GFA107 

GFA114 

GFA123 

GBA205 

GFA304 

GFA310 

GBA301 

GBA305 

GBA306 

GFA405 

 

38.8 

 

 

 

 

42.2 

 

 33.3 

44.4 

38.8 

22.2 

22.2 

11.1 

62.2 

35.5 

33.3 

40 

44.4 

31.1 

 

 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

57.7 

35.5 
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จากผลการทดลองจะเห็นไดวาเชื้อแอคติโนมันสีทที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora 

parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304  โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2 

ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 โดยไอโซเลตทั้ง 

2 น้ีแยกไดจากดินระบบ GAP ภาพผลการยับยั้งเชื้อราโรคพืชดังแสดงในภาพที่ 1 – 4 
 

 
ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA114 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. 

 

 
ภาพที่ 2  ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA304 ยับยั้งเชื้อ Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp. 

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

 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพไอโซเลต GFA405 ยับยั้งเชื้อ Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. 

 

4. สรุปผลการทดลอง  
 

    จากการศึกษาชนิดและจํานวนของจุลินทรียที่เปนประโยชนในดินจากระบบผลิตพืชสามระบบ ไดแก ระบบเกษตร

อินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบใชสารเคมีพบวา จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (total count) จากระบบเกษตรอินทรีย

มีจํานวนสูงที่สุด คือ 3.5x106 cfu/g สวนจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในระบบ GAP และ แบบใชสารเคมีไดเทากับ 8.5x105 
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และ 7.6x 105 cfu/g  ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนแอคติโนมัยสีทที่พบมากที่สุดจากระบบผลิตพืชทั้งสามแบบ คือ ระบบ GAP 

เม่ือนําแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกไดมาศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระพบวาระบบผลิตพืชที่พบแบคทีเรียที่สามารถ

ตรึงไนโตรเจนอิสระไดจํานวนมากที่สุดเรียงจากมากไปนอย ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใช

สารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถตรึงไนโตรเจนอิสระไดเปน 100, 38 และ 20 ไอโซเลต ตามลําดับ  ซ่ึงผลการทดลอง

การศึกษาความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสก็มีผลการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาความสามารถตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 

น่ันคือ ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรใชสารเคมี โดยมีจํานวนไอโซเลตที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสเรียง

จากมากไปหานอยได 103, 85 และ 21 ไอโซเลต ตามลําดับ เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาปนเหว่ียง แลวนําสวนใสมา

ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 4 ชนิดโดยวิธี agar well diffusion ไดแก Phytopthora parasitica, 

Pythium sp., Colletotricum sp. และ Phytopthora sp. พบวามี 8 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได ไดแก       

ไอโซเลต OF113, OB203, OF401, OF410, GF107, GF204, GB307 และ GB409 โดยพบวาเปนแบคทีเรียที่สราง         

เอนโดสปอรได เม่ือนําเชื้อแอคติโนมัยสีทมาหาความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืชโดยวิธี point inoculation  พบวามี 

แอคติโนมัยสีท 12 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคพืชได ไดแก ไอโซเลต OFA116, OFA301, GFA107, GFA114, 

GFA123, GBA205, GFA304, GFA310, GBA301, GBA305, GBA306, GFA405 โดยพบวา เชื้อแอคติโนมันสีทที่มี

ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรากอโรค Phytopthora parasitica และ Colletotricum sp. ไดแก ไอโซเลต GFA304  

โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 62.2 ตามลําดับ สวนไอโซเลท GBA306 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

ยับยั้ง Phytopthora sp. คิดเปนรอยละ 57.7 ซ่ึงแยกไดจากดินระบบ GAP 

 

5. อภิปรายผลการทดลอง 
 

 จะเห็นไดวาเม่ือนําดินจากระบบผลิตพืชทั้งสามระบบ ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบ GAP และระบบเกษตรแบบ

ใชสารเคมีมาศึกษาจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนดานตางๆ เชน ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน การยอยสบายเซลลูโลส 

และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชพบวา จํานวนเชื้อจุลินทรียที่พบมากที่สุด คือ ในดินจากระบบการผลิตพืชแบบ

เกษตรอินทรีย ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนระบบที่หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ

สําหรับสัตว อีกทั้งยังเปนระบบที่พยายามประยุกตกลไก และวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่งผลผลิต ดังน้ันดินในระบบเกษตร

อินทรียจึงนับไดวาเปนดินที่มีความสมบูรณ ไมมีสารเคมีปนเปอน ในขณะที่จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่ตรวจนับไดในดินจาก

ระบบ GAP จะพบจํานวนนอยกวาจากระบบเกษตรอินทรีย แตจํานวนจุลินทรียที่มีประโยชนที่พบในดินของระบบ GAP พบ

จํานวนใกลเคียงกันกับดินในระบบเกษตรอินทรีย นอกจากน้ียังพบวาดินจากระบบ GAP สามารถแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มี

ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อรากอโรคไดดีกวาเชื้อที่แยกไดจากแปลงระบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงระบบ GAP น้ันจัดเปนระบบ

ผลิตพืชดีที่มีความเหมาะสม จึงทําใหมีจุลินทรียที่มีประโยชนเจริญอยูไดเปนอยางดี สําหรับระบบเกษตรใชสารเคมี พบวา

จุลินทรียที่มีประโยชนพบนอยที่สุด ดังน้ันระบบผลิตพืชแบบระบบเกษตรอินทรีย และระบบ GAP สงผลใหดินมีคุณภาพดี     

มีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงหมายถึงเปนแหลงอาศัยที่ดีสําหรับจุลินทรียตางๆ  

 

6. เอกสารอางอิง 

 

นิศรา กุดเสนา ,จุรียรัตน ลีสมิทธ์ิ ,ลลิตา สนองบุญ ,กิติธัช พบูประภาพ ,สมพร สัมโย และขวัญชัย น่ิมอนันต. (2553).           

การคัดเลือกจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน. การประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7.  นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                      

วิทยาเขตกําแพงแสน 
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การพัฒนาไพลินสังเคราะหจากกระดกูไก 

Development of Blue Sapphire Imitation Gemstone from Chicken Bone 

 

กนกวรรณ แกวประเสริฐ1 และณัฐพล ศรีสทิธิโภคกุล1,2* 
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2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Nattapon2004@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือการพัฒนาแกวสีนํ้าเงินจากกระดูกไก โดยเตรียมแกวตามสูตร (40-x)SiO2:10B2O3: 

25Na2O:8CaO:5ZrO2:1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3:10BaO:xCoO (เม่ือ x เทากับ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 

เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยวิธีการหลอมแบบทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว สมบัติทางกายภาพ และทางแสง จะถูกวิเคราะหจาก         

คาความหนาแนน คาดัชนีหักเหของแสง คาการดูดกลืนแสง และคาสีในระบบ CIE L*a*b* จากผลการทดลองพบวาคาความ

หนาแนน และคาดัชนีหักเหของแสงของแกว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มความเขมขนของ CoO พีคการดูดกลืนแสงของ CoO 

เกิดขึ้นที่ความยาวคล่ืน 530 590 และ 660 นาโนเมตร 

 

คําสําคัญ: คาความหนาแนน  คาดัชนีหักเห  คาการดูดกลืนแสง  คาความแข็ง  กระดูกไก 

 

Abstract 

 

The aim of the present work is to develop blue sapphire glass from chicken’s bone. Composition 

of glass was prepared in chemical formula, (40-x)SiO2:10B2O3:25Na2O:8CaO:5ZrO2:1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3: 

10BaO:xCoO  (when x = 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 mol%). The glass were melt by conventional 

melt quenching technique. Physical and optical properties have been investigated by using density, refractive 

index, absorption spectra, CIE L*a*b* analysis. From the result found that, the densities and refractive 

indexes of glasses were increases with increasing of cobalt oxide concentration. The optical absorption 

peak of CoO occur at 530, 590 and 640 nm. 

 

Keywords: density, refractive index, absorption spectra, hardness, chicken bone 
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1. บทนํา 

 

อาหารนับเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งน้ีอาหารในแตละประเทศจะมีลักษณะที่แตกตางกันซ่ึงจะ

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ หน่ึงในองคประกอบที่สําคัญในอาหารคือการใชเน้ือสัตวในการประกอบอาหาร วาจะเปน 

เน้ือวัว กวาง เปด ไก หมู และอีกมากมาย ซ่ึงทายที่สุดของการบริโภค มักจะเหลือสวนที่เปนกระดูก ซ่ึงไมสามารถนําไปใชงานใด ๆ 

ไดอีก จากการศึกษาองคประกอบหลักของวัสดุจําพวกกระดูกน้ี สวนใหญจะประกอบไปดวยธาตุแคลเซียมที่มีในปริมาณคอนขางมาก 

อีกทั้งจากงานวิจัยทางดานแกวที่ผานมา มีแกวหลายประเภทที่ใชธาตุแคลเซียมเปนองคประกอบภายในโครงสราง (Alizadeh P., 

2004  :24), (Berneschi S., 2006  :28), (Cetinkaya Colak S., 2011  :509), (Chimalawong P., 2010  :71), (Kaewkhao 

J., 2007 :23), (Kaewkhao J., 2012 :97), (Kukkadapu R.K., 2013 :301), (Meejitpaisan P., 2012  :32) , (Paje S.E., 

2001 :17), (Ruangthaweep Y, 2010 :312.), (Sharma Y.K., 2007 :598), (Srisittipokakun N., 2011 :261), (Wang M., 

2010 :273) และยังมีการนําแกวบางชนิดไปพัฒนาเปนอัญมณีเทียมสีตางๆ ไดอีกดวย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยตองการพัฒนา

ไพลินสังเคราะหจากกระดูกไกที่เหลือจากรานอาหาร และทําการวัดสมบัติทางกายภาพ และทางแสงบางประการ เชน ความ

หนาแนน คาดัชนีหักเห คาการดูดกลืนแสง คาสี และความแข็งของแกวที่พัฒนาขึ้น 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

การเตรียมสวนผสมในการหลอมตัวอยางแกวตามสูตรมีดัง น้ี  (40-x)SiO2:10B2O3:25Na2O:8CaO:5ZrO2: 

1Bi2O3:0.5TiO2:0.5Al2O3:10BaO:xCoO (เม่ือ x เทากับ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยใน

การทดลองไดใชสาร H3BO3, BaCO3, Na2CO3 แทน B2O3, BaO และ Na2O ตามลําดับ และใชกระดูกไก แทน CaO โดยทํา

การเตรียมสวนผสมของสารตั้งตนมีมวล 30 กรัม แลวผสมใหเขากัน จากน้ันนํามาใสในเตาไฟฟาโดยใหความรอนอยางตอเน่ือง

จนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อใหสารประกอบหลอมเหลวเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันเทนํ้าแกว

เหลวลงในแมพิมพแกรไฟต ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึงนําแกวออกจากแมพิมพ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันจึงปดเตาไฟฟารอจนอุณหภูมิถึงอุณหภูมิหองจึงนําแกวออกจากเตา นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมี

ขนาด 1.0  1.5  0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง  คาความ

หนาแนน  คาการดูดกลืนแสง ในการศึกษาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมิดีส (Archimedes 

principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเหของแกวที่ไดใน

งานวิจัยครั้งน้ีใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุน สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของ

แกวน้ันจะศึกษาดวยเครื่อง UV – visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร (Hitachi, U – 1800) ในชวงความยาวคล่ืน 200–1,100     

นาโนเมตร 

 

3. ผลการวิจัย 

 

แกวที่เติม CoO ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนตั้งแต  0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวา

แกวตัวอยางที่ไมไดเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะใส เม่ือเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะสีนํ้าเงิน ในปริมาณความเขมขน

นอย และมีสีที่เขมมากขึ้นไปทางสีนํ้าเงินเขม เม่ือเพิ่มความเขมขนของ CoO ดังแสดงในรปูภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 ลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม CoO ที่ไดจากการหลอมแกว (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 

1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xCoO 

 

 จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม CoO คาความหนาแนนมีคาเพิ่มมากขึ้นเม่ือเพิ่ม

ปริมาณความเขมขนของ CoO โดยมีคาอยูระหวาง 3.1324 ± 0.0010 ถึง 3.1648 ± 0.0001 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักโมเลกุลของ CoO ที่เขาไปแทนที่ SiO2 และเม่ือนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธ

ระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 

 

y = 0.6519x + 3.1318
R² = 0.9948
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รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO 

 

จากการวิเคราะหหาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม CoO พบวาคาดัชนีหักเหมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณ

ความเขมขนของ CoO เพิ่มมากขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.4833 ± 0.0012 ถึง 1.5390 ± 0.0000 ดังแสดงในรูปทีภ่าพ 3 
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y = 1.0897x + 1.4822
R² = 0.9902
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รูปภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางคาดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม CoO 

 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ CoO 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพที่ 4 จากรูป พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคล่ืน 530 

590 และ 660 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการดูดกลืนแสงของ CoO โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณ

ความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ 
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รูปภาพที่ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม CoO ความเขมขนตางๆ ในชวงความยาวคล่ืน 200–1,100 นาโนเมตร 

 

จากการวิเคราะหสีในระบบ CIE L* a* b* ของแกวตัวอยางที่เติม CoO พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะ

มีคาความสวาง (L*) จะมีคาอยูระหวาง 5.9716 ถึง 89.1856 โดยคา a* จะมีคาอยูระหวาง -1.8725 ถึง 47.6659 สวนคา b* 

จะมีคาอยูระหวาง -46.4331 ถึง 5.0046 โดยมีคาลดลงตามแนวแกน -b ตามปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึง

สอดคลองกับกราฟการดูดกลืนแสง และสีของแกวตัวอยาง ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5 คาสีระบบ CIE L*a*b* ของแกวที่เติม CoO 

 

จากการวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CoO โดยการทดลองในครั้งน้ีใชวิธีการวัดแบบโมหสเกล 

(Mohs Scale) ซ่ึงจะแบงสเกลความแข็งจากวัสดุแมแบบออกเปน 10 ชนิดดวยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะ

เปนวัสดุจากออนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งสุด ผลการทดลองที่ไดคือ แกวตัวอยางที่ไดมีคาความแข็งเทากับ 5.5 ซ่ึงเทียบไดกับคา

ความแข็งของ อะพาไทต (Apatite) 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

แกวตัวอยางที่ไมไดเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะใส เม่ือเติม CoO จะไดแกวที่มีลักษณะสีนํ้าเงิน ในปริมาณความ

เขมขนนอย และมีสีที่เขมมากขึ้นไปทางสีนํ้าเงินเขม เม่ือเพิ่มความเขมขนของ CoO จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนน 

และคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ 

CoO เพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ 

CoO 3 พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคล่ืน 530 590 และ 660 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการดูดกลืน

แสงของ CoO โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น สวนการ

วิเคราะหสีของแกวตัวอยางในระบบ CIE L* a* b* พบวา แนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) ลดลงซ่ึง

ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ CoO ที่เพิ่มขึ้น และสีที่เกิดจะมีสีนํ้าเงิน และมีคาลดลงตามแนวแกน -b ตามปริมาณความ

เขมขนของ CoO ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับกราฟการดูดกลืนแสง และลักษณะทั่วไปของแกวที่สังเกตดวยตาเปลา การ

วิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CoO มีความแข็งเทียบไดกับอะพาไทต (Apatite)  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให

การสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี
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สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 

Spectroscopy of Zinc Lithium Barium Borate Glasses Doped with Samarium Oxide 

 

ภัทรวจี ยะสะกะ1,2* เพ็ญนภา  ใจกลา1 และ จักรพงษ แกวขาว1,2 

 
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*pyasaka@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณ

ความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต  15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO - 

(59-x)B2O3 - 1Sm2O3  ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติสเปค

โทรสโคปของระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียม พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคา

เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมขน

ของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ 

Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคลิเทียมบอเรต  ซาแมเรียมออกไซด  แบเรียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium borate glasses doped with Sm3+
 1 mol% which varies BaO concentration are 15, 

20, 25 and 30 mol% of the composition 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 have been synthesized 

by conventional  melt  quenching. The spectroscopy was investigated. The results show that the density 

and the molar volume increased with increasing BaO concentrations. The intensity of absorption bands 

increased with increasing BaO concentartion. In addition, the luminescence properties of Sm3+ dope zinc 

lithium barium borate glass system was carried out using excitation wavelengths of 404 nm. 

 

Keywords: zinc lithium borate glasses, samarium oxide, barium oxide  

 

1.บทนํา  

 

แกวเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอมสวนผสมของแรธาตุและสารประกอบตางๆแลวทําใหเย็นลงโดยไมเกิดผลึก มีความ

โปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความ

เปราะในตัวเอง (Kirti et al., 2015 : 521-526) 
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แกวบอเรต (Borate  Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง

เม่ือเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงงานแกวจะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสรางเปน

แบบสามเหล่ียม BO3 และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียรเชน ไดบอเรต ไตรบอเรต 

และเตตระบอเรต เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรต จะเปนโครสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรตเปน

หน่ึงในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสง

รวมกับการเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง 

นอกจากน้ีกลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว 

และคุณสมบัติทางกายภาพ (Hannora et al. ,2015: 1-4.) 

ลิเทียมออกไซด (Lithium) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดและมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทาของนํ้า 

ลิเทียมที่อยูในรูปของสารบริสุทธ์ิจะติดไฟไดงายมากและระเบิดไดคอนขางงาย ลิเทียมยังมีคุณสมบัติของ โลหะแอลคาไลนเอริรธ 

ในหมู 2 ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนน่ิมมากจนตัดดวยมีดคมๆได ลิเทียมทําปฏิกิริยาในนํ้าไดงายและไมปรากฎโดยอิสระใน

ธรรมชาติ เม่ืออังลิเทียมไวเหนือเปลวไฟ จะเกิดสีแดงเขมออกมา แตเม่ือเผาไหมโดยตรง เปลวไฟจะเปนสีขาวสวางจา โลหะ

ลิเทียมจะติดไฟและไหมเม่ือกระทบกับออกซิเจนและนํ้า (Chien et al. , 2013: 273-276) 

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยาง

แพรหลาย เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง 

และการพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซ่ึงจะ

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทาง

เคมี และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Swapna  et al.,2016: 288-294) 

ซิงคออกไซต (Zinc  Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุ

เปลงแสง ไดโอต เลเซอร ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซตในแกวบอเรต 

ไดรับความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมี

คุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรบัในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย 

พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุง

คุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

แบเรียม ออกไซด (Barium  Oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางทางไฟฟา อีกทั้งมีเสถึยรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฎิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแกวกําบังรังสี ซ่ึงจะนําแบเรียมเติม

ลงไปในโครงสรางแกว เน่ืองจากตองการใชตะก่ัว เพราะตะก่ัวมีไอระเหยที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม มีรายงานการวิจัยเก่ียวกับ

แบเรียมและบิสมัทที่เติมลงในแกวที่นํามาประยุกตใชงานทางดานวัสดุกําบังรังสี (Sings et al., 2008: 106-110) 

ซาแมเรียม (Samarium)  เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงได ซ่ึงจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความเสถียรใน

สภาพอากาศทั่วไป ซาแมเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอ่ืนๆในแรโมนาไซด และแรแบสตนีไซด  ซาแมเรียมเปน

สารประกอบที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตแมเหล็กถาวร ยิ่งไปกวาน้ันยังมีการประยุกตใชงานทางดานเลเซอรเอ็กซเรย 

เครื่องมือที่ใชวัดความแมนยํา ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท การดูดกลืนของรังสีอินฟราเรดในแกวนําแสง และ

อุตสาหกรรมในโรงภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (Akman et al., 2015: 107-113) 
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2. วิธีการทดลอง 

  

แกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณ

ความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต  15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO - 

(59-x)B2O3 - 1Sm2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, Li2O, BaCO3, H3BO3 และ Sm2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให

เขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ

นําไปตัดและขัดใหมีขนาด  1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด

ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออาร

สเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence 

Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)  

 

3. ผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียม

ออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต  15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล 

จากองคประกอบ 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 พบวา คาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเพิ่ม

ปริมาณความเขมขนของ BaO โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7786+0.0086 ถึง 3.0033+0.0064 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 1 และในขณะเดียวกัน การวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาปริมาตรเชิงโมล

จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการเปล่ียนแปลงความเขมขนที่ของ BaO ที่สูงขึ้น 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 

     ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 

   ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นต

โมล ที่เจือความเขมขน BaO ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็น

สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 1,076 นาโนเมตร (6F12) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 

1,370 นาโนเมตร (6F5/2)  1,472 นาโนเมตร (6F3/2)  1,524  นาโนเมตร(6F15/2)  และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2)  สังเกตพบวา

สเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 1,076 ถึง 

1,586  นาโนเมตร 

 
 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 

        ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นต

โมล ที่เจือความเขมขน BaO ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาว

คล่ืน 300 ถึง 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่
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ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาว

คล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคล่ืน 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร (6 P 5/2 + 4M19/2)  ที่

ความยาวคล่ืน 415 นาโนเมตร (4 G 9/2 + 4I15/2) ที่ความยาวคล่ืน 437 นาโนเมตร  (
4 I 11/2 + 4M15/2) ที่ความยาวคล่ืน 473  

นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่ความยาวคล่ืน 527 นาโนเมตร  

 

 
 

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 

     ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 1 เปอรเซ็นตโมล ที่เจือความ

เขมขน BaO ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 300 ถึง 

600 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash 

Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค ในชวง Vis ถึง NIR โดยการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (9H9/2) และ 706 นาโนเมตร 

(6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับ

รูปแบบระดับพลังงานของ Sm3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และการปลอยพลังงานในรูปของความรอน 

(Nonradiative) เม่ือไอออนของ Sm3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น (4G5/2)  ไปยัง

สถานะอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Sm2O3 

          ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

 
ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+ 
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4. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาสมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวย Sm2O3  1 เปอรเซ็นตโมล ดวย

ความเขมขนของ BaO ที่แตกตางกัน คือ 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลมี

คาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ BaO  ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคล่ืน 1,076   นาโนเมตร (6F12) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370 นาโนเมตร (6F5/2)  1,472 นาโนเมตร (6F3/2)  

1,524   นาโนเมตร(6F15/2)  และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2)  ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600  นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่

ความยาวคล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคล่ืน 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความยาวคล่ืน 437 นาโนเมตร (6 P 5/2 + 
4M19/2)  ที่ความยาวคล่ืน 415 นาโนเมตร (4 G 9/2 + 4I15/2) ที่ความยาวคล่ืน 437 นาโนเมตร  (4 I 11/2 + 4M15/2) ที่ความยาว

คล่ืน 473 นาโนเมตร (4F3/2) ที่ความยาวคล่ืน 527 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS-NIR  

โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (9H9/2) และ 706 นาโน

เมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2)  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวตัวอยาง 

Effect of Sb2O3 on reduction of bubbles in glass samples 

 

พิมพศิธร บุออน1 ณรงค สังวาระนที1 ณัฐพล ศรสีิทธิโภคกลุ2,3* และจักรพงษ แกวขาว2,3 

 
1สาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Nattapon2004@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติม Sb2O3 ตอสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลดฟองอากาศ

ของแกวตัวอยาง จากผลการทดลองพบวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหจะมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มความเขมขนของ Sb2O3 

การเติม Sb2O3 จะไมมีผลตอคาความแข็ง และการเกิดสีของตัวอยางแกว จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาว

คล่ืน 300–1,100 นาโนเมตร ไมพบพีคของคาการดูดกลืนแสง และการเติม Sb2O3 ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหปริมาณฟอง

ลดนอยลง 

 

คําสําคัญ: คาความหนาแนน  คาดัชนีหักเห  คาการดูดกลืนแสง  คาความแข็ง  Sb2O3  แกว 

 

Abstract 

 

The objectives of research work is to study the effect of Sb2O3 on physical, optical properties 

and reduction of bubbles in glass samples. The results found that the glass density and refractive index 

were increased with increasing of Sb2O3 concentration. The addition amount of Sb2O3 does not effect on 

hardness and color of glass samples. For the absorption spectra in the range 300 – 1,100 nm, no absorption 

band occurs in the wavelength range above. Moreover, additional amount Sb2O3 can be reduced the 

bubbles in glass structure. 

 

Keywords: density, refractive index, absorption spectra, hardness, sb2o3, glass 

 

1. บทนํา 

 

ปจจุบันอุตสาหกรรมแกวมีบทบาทสําคัญสําหรับการแปรรูปในหลาย ๆ ดาน เชน ดานเครื่องมือแพทย ดาน

เครื่องประดับและของตกแตง ดานอุตสาหกรรมกระจก เปนตน แตปญหาที่พบในอุตสาหกรรมแกวสวนใหญ คือ ฟองอากาศ

ในเน้ือแกวที่มีขนาดเล็กและมีจํานวนมาก ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากสารเคมีที่ใชในการเตรียมแกวรวมถึงกระบวนการหลอมแกวดวย 

(Kaewkhao J., 2007 :23), (Kaewkhao J., 2012 :97), (Ruangthaweep Y, 2010 :312.), (Srisittipokakun N., 2011 
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:261) ผลดังกลาวอาจสงผลตอการแปรรูปแกวในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน ในอุตสาหกรรมขวดแกวจะทําใหแกวมีความเปราะไม

แข็งแรง ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทําใหเกิดความยุงยากในกระบวนการตัดเพื่อหลีกเหล่ียงฟองอากาศ หรืออาจสงผลตอ

อุตสาหกรรมกระจกแผนทําใหมีฟองอากาศมาก เปนตน ปจจุบันอุตสาหกรรมกระจกมีการแกปญหาเบื้องตนโดยการใชสาร

บางชนิด เชน อารซีนิค (As) สํากรับการไลฟองอากาศในเน้ือแกว แตสารที่นิยมใชน้ันอาจสงผลกระทบตอเชิงลบตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม และไมเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมตางประเทศ (McIntosh I.M., 2014 :1), (Gad S.C., 2014 :277) ในงานวิจัย

น้ีจึงทําการศึกษาผลของแอนติโมนีไตรออกไซด (Sb2O3) ที่มีตอการลดฟองอากาศในเน้ือแกว และศึกษาสมบัติทางกายและ

ทางแสง ไดแก ปริมาณของฟองอากาศ ความหนาแนน คาดัชนีหักเห คาการดูดกลืนแสง คาสี และความแข็งของแกวที่

พัฒนาขึ้น 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

2.1 การเตรียมสารเคมีที่ใชในการหลอมแกว 

การเตรียมสวนผสมในการหลอมตัวอยางแกวตามอัตราสวนดังน้ี (55-x)SiO2:25Na2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb2O3 

เม่ือ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ โดยทําการเตรียมสวนผสมของสารตั้งตนมีมวล 30 กรัม 

แลวผสมใหเขากัน จากน้ันนํามาใสในเตาไฟฟาโดยใหความรอนอยางตอเน่ืองจนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 

ชั่วโมง เพื่อใหสารประกอบหลอมเหลวเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันเทนํ้าแกวเหลวลงในแมพิมพแกรไฟต ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึง

นําแกวออกจากแมพิมพ แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันจึงปดเตาไฟฟารอจนอุณหภูมิ

ถึงอุณหภูมิหองจึงนําแกวออกจากเตา นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.01.50.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทาง

กายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คาความหนาแนน คาการดูดกลืนแสง ในการวิเคราะหคาความหนาแนนของ

แกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมิดีส (Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive 

(AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเหของแกวที่ไดในงานวิจัยครั้งน้ีใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท 

ATAGO ประเทศญ่ีปุน สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแกวน้ันจะศึกษาดวยเครื่อง UV – visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร 

(Hitachi, U – 1800) ในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1,100   นาโนเมตร คาความแข็งของแกว (Hardness) ดวยเครื่อง โมห

สเกล (Mohs Scale) และจํานวนและขนาดฟองอากาศในเน้ือแกวจากเครื่องดิจิตอลไมโครสโคป (Digital Microscope)  

 

3. ผลการทดลอง 

 

3.1 ลักษณะของแกวที่ไดจากการหลอม 

จากการทดลองการหลอมแกวตัวอยาง (55-x)SiO2:25Na2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb2O3 เม่ือ x เทากับ 0.00, 0.05, 

0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ พบวาแกวตัวอยางมีลักษณะใสในทุกความเขมขนของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 ลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ1.00 mol% ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ในความเขมขนตาง ๆ กัน พบวาความหนาแนน

ของแกวตัวอยางมีแนวโนนที่เพิ่มขึ้น เม่ือปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการแทนที่ Si ดวย Sb ซ่ึงมีมวล

โมเลกุลมากกวา จึงทําใหมวลโมเลกุลรวมเพิ่มขึ้น สงผลใหความหนาแนนของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 

2.9816 ± 0.00117 - 3.0165 ± 0.00145 g/cm3 และเม่ือนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับ

ความเขมขนของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 2 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความเขมขนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 

 

จากการวิเคราะหหาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 ปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 

และ 1.00 mol% พบวาดัชนีหักเหมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเม่ือปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น เน่ืองจากปริมาณความ

เขมขนเพิ่มขึ้นทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น สงผลใหแสงเดินทางไดชาลงจึงทําใหดัชนีหักเหของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีคาอยู

ระหวาง 1.5638 ± 0.00 - 1.5726 ± 0.00 และเม่ือนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางดัชนีหักเหกับความเขมขน

ของ Sb2O3 แสดงดังรูปภาพที่ 3 

 

 
 

รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางดัชนีหักเหกับความเขมขนของแกวตัวอยางที่เติม Sb2O3 
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ผลการวิเคราะหหาคาการดูดกลืนแสงของแกว โดยใชเครื่อง (UV-Vis-NIR Spectrophotometer) รุน UV-3600 

ของบริษัท Bara Scientific ในชวงความยาวคล่ืน 300 – 1100 nm ของแกวตัวอยางที่ความเขมขนตาง ๆ ไมพบพีคของคา

การดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300 – 1100 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพที่ 4 
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รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางกับความยาวคล่ืนที่ปริมาณความเขมขนตาง ๆ 

 

   
  (ก)      (ข)       (ค) 

   
  (ง)      (จ)       (ฉ) 

 

รูปภาพที่ 5 จํานวนและขนาดฟองอากาศในเน้ือแกวตัวอยางที่มีปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 (ก-ฉ) ที่ความเขมขน 0.00, 

0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol%  
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เม่ือพิจารณาถึงปริมาณฟองอากาศที่อยูในเน้ือแกวจะ พบวาจํานวนและขนาดฟองอากาศในเน้ือแกวมีแนวโนมที่

ลดลงเม่ือปริมาณความเขมขนของ Sb2O3 เพิ่มขึ้น แสดงดังรูปภาพที่ 5 จากการวิเคราะหหาคาความแข็งของแกวตัวอยางที่

เติม Sb2O3 ปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol% พบวาคาความแข็งของตัวอยางแกวมี

คาประมาณ 5.5 โมหสเกล ในทุกตัวอยาง ซ่ึงเทียบไดกับความแข็งของอะพาไทต และยังพบอีกวาการเติม Sb2O3 ลงใน

โครงสรางแกว จะไมมีผลตอคาความแข็งของแกว 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

จากกาทดลองหลอมแกวตัวอยางตัวอยาง (55-x)SiO2 : 25Na2O: 6.5CaO :13.5BaO: xSb2O3 เม่ือ x เทากับ 

0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลําดับ สรุปไดวาคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหจะมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่ม

ความเขมขนของ Sb2O3  จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300 – 1100 นาโนเมตร ไมพบพีคของคา

การดูดกลืนแสง การเติม Sb2O3 จะไมมีผลตอคาความแข็ง และการเกิดสีของแกวตัวอยาง การเติม Sb2O3 ลงไปในโครงสราง

แกวจะทําใหปริมาณฟองลดนอยลง 
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การศึกษาสมบตัิทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลเิทียมโซเดียบอเรต

ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Lithium Sodium Borate 

Glasses Doped with Europium Oxide 
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณ

ความเขมขนของ โซเดียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (59-x) B2O3 – 30Li2O – 

10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษา

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต เพื่อใหเขาใจบทบาทของ  Na2O  

ผลที่ได พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคา เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ

โซเดียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน

ของโซเดียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต 

จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 394 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต โซเดียมออกไซด  ยูโรเพียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium sodium borate glasses doped with Eu3+ 1 mol%. Which varies sodium oxide 

concentration are 10, 15, 20, 25, and 30 mol%, of the composition (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O 

– 1Eu2O3 have been synthesized by conventional melt quenching technique. In order to understand the 

role of Na2O in zinc lithium sodium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence 

properties were investigated. The result shown that the density increased whereas the molar volume 

decreased with increasing Na2O concentrations. The result show that the intensity of all optical absorption 

spectra increased with increasing Na2O. In addition, the luminescence properties of Eu3+ dope zinc lithium 

sodium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of 394 nm. 

 

Keywords: zinc borate glasses, sodium oxide, europium oxide  
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1. บทนํา 

 

แกวเปนวัสดุโปรงใส เปนโครงสรางอสัณฐาน ถูกทําขึ้นจากการหลอมสารอนินทรียและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 

ซ่ึงแกวจะมีลักษณะเปนของแข็งที่ไมเปนผลึก มีโครงสรางแบบสุมที่ไรระเบียบ แกวที่เติมไอออนของโลหะจะไดรับความสนใจ

ในดานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางแสง (G.S. Murugan et al., 2009: 158-166) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมแกวซิงค

ลิเทียมโซเดียมบอเรต ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ และแกวแตละ

ตัวที่ไดเตรียมมาจะมีขอดีแตกตางกัน คือ  

แกวบอเรต เปนแกวที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของ

อะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผานแสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนได

งายและมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Pascuta et al., 2008: 5475-5479)  

แกวซิงคออกไซด สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุเปลงแสง 

และ เลเซอรไดโอด นอกจากน้ีการเติมซิงคออกไซดลงในแกวบอเรตจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการทําเปนผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสอีกดวย เชน จอพลาสมา (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

ลิเทียม ออกไซต (Lithium oxide) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมด และมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทา

ของนํ้า ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน   ออนน่ิมมากจนตัดดวยมีดคมๆ ได ลิเทียมมีคุณสมบัติอยางโลหะแอลคาไลนทั้งปวง ลิเทียมทํา

ปฏิกิริยาในนํ้าไดงาย และ  ไมปรากฏโดยอิสระในธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ลิเทียมยังถือวาทําปฏิกิริยายากกวาโซเดียม ซ่ึงมี

คุณสมบัติทางเคมีที่คลายกัน (Chien et al., 2013: 273-276) 

โซเดียม ออกไซต (Sodium oxide) เปนโลหะที่ออนน่ิมสีเงิน เกิดปฏิกิริยาการออกซิไดสอยางรวดเร็วในอากาศ ได

เปลวไฟสีเหลืองสด โซเดียมมีความหนาแนนต่ํากวานํ้าแตสามารถทําปฏิกิริยากับนํ้าไดดีกวาโลหะลิเทียมแตนอยกวาโลหะ

โพแทสเซียม 

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ

การพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานจริง ซ่ึงจะศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี 

และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Pascuta et al., 2008: 5475-5479) 

 ยูโรเพียม (Europium) เปนหน่ึงในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซ่ึงคุณสมบัติทาง

แสงของ Eu+3 จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอ่ืนๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแกว 

เน่ืองจากมีระดบัพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ

งานวิจัยที่เจือ Eu+3 ลงในแกวบอเรตแลวยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu+3 ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ

เปล่ียนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu+3 ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu+3 จับกันกับ

ออกซิเจนในโครงสรางซ่ึงจะทําใหเกิด ปรากฏการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฏการณที่ออกซิเจน           

ไมเปนสะพานเชื่อม (NBO) (Ahmad et al., 2014: 250-255) Eu+3 สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าได ใชเปน

สารเรืองแสง    สีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงานในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Sings et al., 2014: 106-110) 

ในงานวิจัยน้ี ไดทําการเตรียมแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด (ZLNaB:Eu3+) เพื่อศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนตของแกว 
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2. วิธีการทดลอง 

 

สําหรับสูตรแกวที่ทําการเตรียมในงานวิจัยน้ี คือ (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 เม่ือ         

(x คือ 10 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว       

(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ ZnO  Li2O Na2O B2O3 และ Eu2O3 ที่มีความบริสุทธ์ิสูงผสมลงใน

เบาหลอมอะลูมินา ตอมานําไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ตอมานําแกวที่หลอมได    

เทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด    

ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 

ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim)   

การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara 

Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse 

บริษัท Agilent Technologies) 

  

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียม

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 

เปอรเซ็นตโมล จากคาความหนาแนนพบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O ซ่ึงจาก

ความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Na2O  มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความ

หนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.5697+0.0048 ถึง 2.6099+0.0004 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรดังแสดงในภาพที่ 1 และคา

ปริมาตรเชิงโมล แสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงพบวาคาปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงเน่ืองจากการเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O 

ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมลจากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความ

หนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง 

เน่ืองจากปริมาณการเปล่ียนแปลงความเขมขนที่แตกตางกันของ Na2O 

 

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3   

ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาณเชิงโมลของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่ เจือดวยยูโรเพียมออกไซด             

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นต

โมล แสดงในภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2095 นาโนเมตร (7F6) และ 2205 นาโนเมตร (7F1
7F6) สังเกตพบวาสเปกตรัม

การดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 

2205 นาโนเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว  (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3  ที่เจือดวยยูโรเพียม 

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพ

ที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการ
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กระตุนของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโน

เมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Na2O ที่

แตกตางกันตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพที่ 5 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค 

ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651         

นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน          

613 นาโนเมตร (7F2)   ซ่ึงจะสอดคลองกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

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

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

 
 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3  ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลง

ปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น 

ในขณะเดียวกันคาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล      

จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว

ตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง เน่ืองจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงความ

เขมขนที่แตกตางกันของ Na2O ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง VIS ถึง NIR ที่ความยาวคล่ืน 250 ถึง 2500           

นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6.พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน  613 นาโนเมตร      

ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 

394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัม           

การเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 

613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด

อยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2)  
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การศึกษาสมบตัิของแกวซิงคแบเรียมบอเรตทีเ่จือดวยนิโอดเิมียมออกไซด 

Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses doped with Nd2O3 
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของนิโอดีเนียมถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO - 

30BaO - xRE เม่ือ RE = Nd2O3) โดยที่ 0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอรเซ็นตโมล ของ Nd2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยให

เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางแสง และการเปลงแสงของระบบแกว

ซิงคแบเรียมบอเรต พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความ

เขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณ

ความเขมขนของนิโอดีเนียมออกไซด ผลการศึกษาผลของฟูเรียรทรานฟอรม ชี้ใหเห็นวาระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุล        

ในโครงสราง BiO3 BO3 BO4 และ BO นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Nd3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคแบเรียม

บอเรตจากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอเรต  นิโอดีเนียมออกไซด  การดูดกลืนแสง  ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรด  ลูมิเนสเซนซ  

 

Abstract 

 

 Nd3+ - dope zinc barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xRE (RE = 

Nd2O3) with 0 ≤ X ≤ 2.5 (in mol% of Nd2O3) have been synthesized by conventional melt quenching 

technique. The physical, structural, optical and luminescence properties were investigated. The results 

showed that the density and molar volume increased with increasing Nd2O3 concentrations. The intensity 

of all absorption bands increased with increasing Nd2O3 contents. The FTIR studies indicated that these 

glasses are made up of [BiO3], [BO3], [BO4] and [BO] basic structural units. In addition, the luminescence 

properties of Nd3+-dope B2O3-ZnO-BaO glass system were carried out using excitation wavelengths of 359 nm. 

 

Keywords:  zinc barium borate glass, neodynium oxide, optical absorption, fourier transform infrared, 

luminescence  
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1. บทนํา 

 

แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงไมมีวัสดุใดเหมือน เพราะเปนวัสดุที่โปรงใส แข็งตัวที่อุณหภูมิหองพรอมกันน้ันมี

ความแข็งแรงเพียงพอและทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตางๆ ดังน้ัน จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตางๆ 

เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตางๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ

เครื่องมือเครื่องแกวตางๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) 

แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถฟอรมตัวเปนแกวได 

เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของอะตอมที่งาย ไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน

แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Varshnaya et 

al., 1994) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกว เปนเพราะมีความแข็งแรง

ของพันธะสูง ในโครงสรางบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซ่ึงจะสามารถฟอรม

ตัวเปนแกวได โครงสรางของ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิยม

นํามาใชงานทางดานวัสดุปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษย อีกทั้งยังนํามาใชงานใน

ดานอุปกรณทางแสง (Yawale et al., 2000: 150) 

 ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา

แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซ่ึงงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก

เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เน่ืองจากเม่ือเติมซิงคออกไซดลงในแกว

แลวจะชวยลดสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความรอน นิยมนํามาใชงานทางการคาเน่ืองจากเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพราะ

สามารถนํามาใชแทนตะก่ัวได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al., 

2015: 303) 

แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางไฟฟาที่ดี อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ มีจุดหลอดเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแกวแบเรียมยังสามารถใชแทนตะก่ัวได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ

กําบังรังสีตางๆไดดี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะก่ัว สวนมากแบเรียม

ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซ่ึงมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al., 

2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180) 

นีโอดีเมียมออกไซด (Neodymium oxide) เติมลงไปในแกวเพื่อตองการนํามาใชงานทางดานเลเซอร อุปกรณทาง

การแพทย และอุปกรณแสดงผล เน่ืองจากนิโอดีเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกว จะสามารถเปลงแสงในชวงความยาวคล่ืน 

NIR ที่ 1,060 นาโนเมตร (Blasse et al., 1994) อีกทั้งนีโอดิเมียมออกไซดที่เติมลงไปในแกวอีกวัตถุประสงคหน่ึงก็คือ เพื่อ

ตองการนํามาทําเปนหลอดไฟฮาโลเจน (Halogen lamp) เพื่อจะดูดกลืนแสงในชวง ยูวี อีกทั้งนีโอดิเมียมยังมีคุณสมบัติความ

แข็งที่สูง มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ โดยนีโอดีเมียมจะมีการถายโอนอิเล็กตรอนในชั้น 

4f ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของธาตุน้ี (Bishay et al., 1969: 1) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ของแกวซิงคแบเรียม

บอเรตที่เจือดวยนีโอดิเมียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (x คือ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ของ Nd2O3) โดยศึกษา

สมบัติทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมอินฟราเรด การดูดกลืน

แสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป  
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2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xNd2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO H3BO3 BaO และ Nd2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจน

เปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการ

นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัด

ความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออาร

สเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence 

Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) และการวิเคราะหสเปกตรัมอินฟาเรด โดยเครื่อง 

อะจิเลนท คารรี่ 630 เอฟทีไออาร สเปกโทรมิเตอร (รุน Cary-630 FTIR Spectrometer ของบริษัท Agilent 

Technologies) 
 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ 

Nd2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

Nd2O3 ซ่ึง จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของ แกว

ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.1617  0.0011 ถึง 3.2827  0.0007 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง

แสดงในภาพที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมลแสดงในภาพที่ 2 มีคาลดลงเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นต 

โมล ซ่ึงจะทําใหเกิดปรากฏการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) เน่ืองจากเกิดการจับกันระหวางอะตอมของออกซิเจน

ภายในโครงสรางทําใหเกิดการแพคตัวของอะตอมมากขึ้น จึงสงผลใหปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 0.5 เปอรเซ็นตโมลมีคา

ลดลง จากน้ันเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 1.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาสูงขึ้นโดยคา

ปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 30.3347 ถึง 31.2484 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขน แตกตางกัน 
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ดังแสดงในภาพที่ 3 พบวาชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,080 ถึง 2,287 แสดงการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) 

ของกลุม OH  จากกราฟสเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคล่ืน ซ่ึงพบพีค

การสงผานอยูในยาน 2,287 2,080 1,233 766 และ 651 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,233 cm-1 พบการ

ส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration) ของ  B-O ในโครงสรางบอเรต ที่ความถี่ของ

เลขคล่ืน 766 cm-1 พบการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ =B-O-B≡  และที่ความถี่ของเลขคล่ืน 651 

cm-1  พบการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ B-O-B ในโครงสรางของ BO3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมอินฟราเรดของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 4 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 511 นาโนเมตร (4G9/2) 582 นาโนเมตร (4G7/2) 679 นาโนเมตร (4F9/2) 744 นาโนเมตร (4S3/2+
 

4F7/2) 803 นาโนเมตร (4F5/2+
2H9/2) และ 875 นาโนเมตร (4F3/2)  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 511 ถึง 875 นาโนเมตร จึงสงผลใหตัวอยาง

แกวเปนสีฟาออน 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 5 พบวาสังเกตเห็น

สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 1 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิด

การทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 
4D3/2 ที่ความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 1,000 ถึง 1,400 นาโนเมตร ความ

ยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 359 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 6 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 

2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) และ 1,345 นาโนเมตร (4F3/2  
4I13/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร (4F3/2  4I11/2) พบวา

การ quenching ของระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่ปริมาณความเขมขนที่ 1.5 เปอรเซ็นตโมล มีประสิทธิภาพการเปลงแสง

ไดดีกวาการเจือดวยความเขมขนอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยสอดคลองกับรูปแบบระดับพลังงานของ Nd3+ ดังแสดงในภาพ

ที่ 8 
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Nd2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการเปลงแสงของ Nd3+
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4. สรุปผลการวิจัย 

 จาการศึกษาแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยนิโอดีเนียมออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่ม

ปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Nd2O3 ระหวาง 0.0 ถึง 2.5

เปอรเซ็นตโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง VIS ถึง NIR ที่ความยาวคล่ืน 511 ถึง 875 นาโนเมตร ผลของ

สเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค พบพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 

(4G9/2) 511 นาโนเมตร (4G7/2) 582 นาโนเมตร (4F9/2) 679 นาโนเมตร (4S3/2+
4F7/2) 744 นาโนเมตร (4F5/2+

2H9/2) 803 นาโน

เมตร และ (4F3/2) 875 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน (7F0) 578 นาโนเมตร (7F1) 590 นาโนเมตร (7F2) 613 นาโนเมตร (7F3) 651 นาโนเมตร และ(7F5)  

699 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน (7F2) 613 นาโนเมตร ผลการศึกษา

ผลของฟู เรียรทรานฟอรมของระบบแกว น้ี เ กิดจากการ ส่ันของโมเลกุลในโครงสราง BiO3 BO3 BO4 และ BO                    

ผลสเปกตรัมการกระตุนแสง โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 1,060 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสง ปรากฏทั้งหมด 

1 พีค เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 4I9/2 
4D3/2 ที่ความยาวคล่ืน 359 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสง

ใชความยาวคล่ืนที่ถูกกระตุน คือ 359 นาโนเมตร  ปรากฏทั้งหมด 2 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน (4F3/2 

 4I11/2) 1,060 นาโนเมตร และ 4F3/2  4I13/2) 1,345 นาโนเมตร (สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด

อยูที่ความยาวคล่ืน (4F3/2  4I11/2) 1,060 นาโนเมตร 
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การสังเคราะหและสมบตัิของแกวซิงคอะลูมิเนียมบสิมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 

Synthesis and Properties of Zinc Aluminium Bismuth Borate Glasess  

Doped with Sm2O3 
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมของ

ซาแมเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล ที่องคประกอบ 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-

x)B2O3-xSm2O3 โมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติ

ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต พบวา ความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้นใน

ขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คา

ความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการ

เปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต  ซาแมเรียมออกไซด  สมบัติทางแสง  สมบัติทางลูมิเนสเซนซ  

 

Abstract 

 

The zinc aluminium bismuth borate glasses with Sm3+ which varies Sm2O3 concentration are 0.0 

0.5 1.0 1.5 2.0 and 2.5 mol% of the composition 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 have been 

synthesized by conventional melt quenching. The physical, optical and luminescence properties were 

investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume decreased with 

increasing Sm2O3 concentrations. The intensity of all absorption bands increased with increasing Sm2O3. 

In addition, the luminescence properties of Sm3+ dope zinc aluminium bismuth borate glasses system 

were carried out using excitation wavelengths of 404 nm. 

 

Keywords: zinc borate glasses, samarium oxide, optical property, luminescence property  
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1. บทนํา 

 

แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง

เม่ือเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงสรางแกว จะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสราง

เปนแบบสามเหล่ียม BO3 และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียร เชน BO3(2+) 

BO3(3+) BO3(4+) เปนตนโดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรตเปน

หน่ึงในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกวแกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสง

รวมกับการเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง 

นอกจากน้ีกลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว 

และคุณสมบัติทางกายภาพ (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2558: online) (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 

2558: online) (Wagh et al.,2015 : 696-706) 

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 

ไดโอด  เลเซอร  ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ

สนใจเปนพิเศษ  เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมีคุณภาพสูง จาก

รายงานวิจัย  พบวา  ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจน

และปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al.,2014: 250-255) 

อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium Oxide) นิยมนํามาทําเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิก เน่ืองจากมี

ความมันวาว และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความรอนสูง นอกจากน้ียังสามารถนํามาใชในกระบวนการโซลเจลซ่ึง

กระบวนการโซลเจลสามารถนํามาใชประโยชนจากไอระเหยของสารเคมีที่เคลือบบนผิวของแกว ขอดีของกระบวนการน้ีคือ 

ตนทุนในการผลิตต่ํา (Chien et al.,2013: 273-276) แกวที่มีปริมาณ Al2O3 สูง จะทําใหแกวน้ันมีความทนทานตอการสึก

กรอนและสารเคมีไดดีขึ้น (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2558: online) 

บิสมัท (Bismuth) บิสมัทเปนธาตุโลหะหนัก เปนผลึกสีขาวอมชมพู มีสมบัติทางเคมีคลายสารหนูและพลวง ใช

ประโยชนทางการแพทย เภสัชกรรม และเครื่องสําอาง เปนสวนผสมของฟวส มีผูคนพบ เม่ือป พ.ศ. 2296 บิสมัทธาตุที่มี

ปรากฏในธรรมชาติทั้งในภาวะอิสระ และในภาวะรวมตัวกับธาตุอ่ืน นอกจากน้ียังมีปะปนอยูกับแรดีบุก แรตะก่ัว แรทองแดง

อีกดวยการผลิตบิสมัทมาใชน้ัน สวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากอุตสาหกรรมการถลุงใหไดตะก่ัว และทองแดงบริสุทธ์ิ 

ซามาเรียม ออกไซด (Samarium Oxide) เปนธาตุหายากที่เปรงแสงได ซ่ึงจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความ

เสถียรในสภาพอากาศทั่วไป ซามาเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอ่ืนๆในแรโมนาไซด และแรเบสตนีไซด ซามาเรียน

เปนสารประกอบที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตแมเหล็กถาวร ยิ่งไปกวาน้ันมีการประยุกตใชงานทางดานเลเซอรเอ็กซเรย 

เครื่องมือที่ใชวัดความแมนยํา ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท การดูกลืนของรังสีอินฟราเรดในแกวนําแสง และ

อุตสาหกรรมในโรงภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (Akman et al.,2015: 107-113) (Pascuta et al.,2008: 5475-5479) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆของแกวซิงคอะลูมิเนียม

บิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นโมล ของ 

Sm2O3) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล การดูดกลืนแสง 

และการ ลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตางๆตอไป 
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2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต สูตร 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 

1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) หลอมที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง จากน้ันอบที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 ชัว่โมง ตอมานําแกวที่หลอมไดเทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไป

อบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด  ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียม

แกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิง

โมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-

วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใช

เครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) 

 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยความ

เขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความ

เขมขนของ Sm2O3 ซ่ึงจากความสัมพันธแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมของ Sm2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกว

ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7824+0.1798 ถึง 3.8182+0.0301 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แสดงใน

ภาพที่ 1  จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมล ของแกวตัวอยาง พบวาคาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง เม่ือเจือปริมาณความ

เขมของ Sm2O3  สูงขึ้น โดยคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตมีคาอยูระหวาง 55.0952 ถึง 41.9754 

ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 

ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาณเชิงโมลของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 

ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน 

 

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกัน

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 1,076 นาโนเมตร (6F9/2) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370นาโนเมตร (6F5/2) 1,472นาโนเมตร 

(6F3/2) 1,524 นาโนเมตร (6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 1,076 ถึง 1,586 นาโนเมตร 
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 

ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน 
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สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกัน

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็น

สเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดกา

รทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาวคล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคล่ืน 375 นาโนเมตร 

(4K11/2) ที่ความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร (6P5/2+
4M19/2) ที่มีความยาวคล่ืน 473 นาโนเมตรและ (4F3/2) ที่มีความยาวคล่ืน 527 

นาโนเมตร 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 

ที่เจือดวย Sm2O3ที่ความเขมแตกตางกัน 

สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกันตั้งแต 

0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใช

กระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวา

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทัง้หมด 4 พีค ในชวง Vis-NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร

(6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ

สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Sm3+ดังแสดงในภาพ

ที่ 6 จากภาพจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Sm3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และการปลอย

พลังงานในภาพของความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Sm 3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียน

ระดับพลังงานจากชั้น( 4G5/2) สถานะอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3 

ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมแตกตางกัน 
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+ 

4. สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต สูตร 10ZnO-10Al2O3-20Bi2O3-(60-x)B2O3-xSm2O3  (เม่ือ x คือ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 

(Melt Quenching Technique) พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 คาปริมาตร

เชิงโมลมีคาลดลง เม่ือเจือปริมาณความเขมของ Sm2O3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสง

ที่ความยาวคล่ืน 1,076 นาโนเมตร (6F9/2) 1,225 นาโนเมตร (6F7/2) 1,370 นาโนเมตร (6F5/2) 1,472 นาโนเมตร (6F3/2) 1,524 

นาโนเมตร (6F15/2) และ 1,586 นาโนเมตร (6F1/2) การเปลงแสงที่มีความเขมขนสูงสุดที่ 2.5 mol สเปกตรัมการกระตุนแสง

ปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของ

ระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาวคล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคล่ืน 375 นาโนเมตร (4K11/2) ที่ความ

ยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร (6P5/2+
4M19/2) ที่มีความยาวคล่ืน 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่มีความยาวคล่ืน 527 นาโนเมตร 
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สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโน

เมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยู

ที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2) 
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สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต 

ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 

Physical, Optical and Luminescence Properties of Zinc Sodium Aluminium  

Borate Glasess Doped with Dysprosium Oxide  
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บทคัดยอ  

 

แกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมลที่องคประกอบ 10ZnO – 10Na2O – 10Al2O3 – 

(70-x)B2O3 – xDy2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติ

ทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต ผลที่ไดพบวา ความหนาแนนของ

ระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นและลดลง ตามปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด เม่ือวัด

สเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด 

นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต จากการกระตุน

ดวยความยาวคล่ืน 452 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต   โซเดียมออกไซด   อะลูมิเนียมออกไซด   ดิสโพรเซียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc sodium aluminium borate glasess with Dy3+ which varies Dy2O3 concentration are 0.0, 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol% of the composition 10ZnO - 10Na2O - 10Al2O3 - (70-x)B2O3 - xDy2O3 have 

been synthesized by conventional melt quenching technique. The physical, optical and luminescence 

properties were investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume 

increased and decreased with Dy2O3 concentrations. The intensity of optical absorption spectra were 

increased with increasing Dy2O3. In addition, the luminescence properties of Dy3+ dope zinc sodium 

aluminium borate glasess system were carried out using excitation wavelengths of 452 nm. 

 

Keywords: zinc borate glasses, sodium oxide, aluminium oxide, dysprosium oxide  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 115 

1. บทนํา  
 

แกวบอเรต (Borate Glass) มีลักษณะที่นาสนใจ คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสรางเม่ือเติมกลุมธาตุ

หายากลงไปในโครงสรางแกว จะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสรางเปนแบบ

สามเหล่ียมBO3และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียร เชน BO3(2+) BO3(3+) 

BO3(4+) เปนตนโดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรตเปนหน่ึงใน

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกวแกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสงรวมกับ         

การเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง นอกจากน้ีกลุม

ธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว และคุณสมบัติ

ทางกายภาพ (Wagh et al., 2015: 696-706) 

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 

ไดโอด  เลเซอร  ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ

สนใจเปนพิเศษ  เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมีคุณภาพสูง             

ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร  จากรายงานวิจัย   พบวา               

ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium Oxide) นิยมนํามาทําเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิก เน่ืองจากมี

ความมันวาว และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความรอนสูง นอกจากน้ียังสามารถนํามาใชในกระบวนการโซลเจลซ่ึง

กระบวนการโซลเจลสามารถนํามาใชประโยชนจากไอระเหยของสารเคมีที่เคลือบบนผิวของแกว ขอดีของกระบวนการน้ีคือ 

ตนทุนในการผลิตต่ํา(Chien et al., 2013: 273-276)แกวที่มีปริมาณ Al2O3สูง จะทําใหแกวน้ันมีความทนทานตอการสึก

กรอนและสารเคมีไดดีขึ้น (บริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุแกว, 2559: online และ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 

2559: online) 

โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate) เปนสารประกอบเกลือของกรดคารบอนิก มีลักษณะเปนผงสีขาว ไมมี

กล่ิน สามารถดูดความชื้นจากอากาศไดดี ละลายไดในนํ้า มีฤทธ์ิเปนดางแกเม่ือละลายนํ้า ละลายไดเล็กนอยในแอลกอฮอล พบ

ในขี้เถาของพืชหลายชนิดและสาหรายทะเล (จึงไดชื่อวา โซดา แอช เน่ืองจาก แอช ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ขี้เถา) เปน

สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด (หนังสือสารานุกรมธาต,ุ2559: online) 

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth)ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และการ

พัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซ่ึงจะศึกษาสมบัติ

ทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี และสมบัติ 

ทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Pascuta et al., 2008: 5475-5479) 

ดิสโพรเซียม (Dysprosium) คือธาตทุี่มีหมายเลขอะตอม 66 และสัญลักษณคือ Dy ดิสโพรเซียมเปนธาตุโลหะเอิรธหา

ยากมีลักษณะสีเงินวาวออนนุมสามารถตัดไดดวยมีดมีความเสถียรในอากาศที่อุณหภูมิหองละลายไดดีในกรดเจือจางและเขมขน

โดยจะปลอยกาซไฮโดรเจนออกมา (หนังสือสารานุกรมธาตุ, 2559: online) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ของแกวซิงคโซเดียม

อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด ที่มีความเขมขน 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล โดยศึกษา

สมบัติทางกายภาพ โครงสราง แสง และลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล โครงสรางอสัณฐาน สเปกตรัม

อินฟราเรด การดูดกลืนแสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป  
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2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคโซเดียมคาบอเนตอะลูมิเนียมบอเรต 10ZnO - 10Na2O - 10Al2O3 - (70-x)B2O3 - xDy2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 

0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 

(Melt Quenching Technique) ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร บรรจุในเบา

หลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ได

เขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่

อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim)   

การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara 

Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท 

Agilent Technologies)  

 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกว ที่แตกตางกันซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่

เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความ

เขมขนของ Dy2O3 ซ่ึง จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของ 

แกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.2964+0.0101 ถึง 2.5391+ 0.0043 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง

แสดงในภาพที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นและลดลงแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 ที่ความเขมขนของ 

Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลลดลง คือ 33.8129 ถึง 33.6736 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล 

เน่ืองจาก Dy2O3 ประพฤติตัวเปนสวนหน่ึงของโครงสรางแกวซ่ึงทําใหอะตอมในโครงสรางแกวอยูชิดกันมากขึ้นสงผลใหคา

ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง ทั้งน้ี Dy2O3 ยังทําใหเกิด bridging oxygens (BO) และชวงที่ 2 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 1.5 ถึง 

2.5 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น 33.3992 ถึง 33.5680 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล เน่ืองจาก Dy2O3 ทําให

เกิด non - bridging oxygens (NBO) ดังน้ันจึงทําใหคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพที ่2 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3  

ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3 

ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3

ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 

พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร (4L15/2) 798  นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1,086 นาโน

เมตร (6F9/2 + 6H7/2) 1,263 นาโนเมตร (6F11/2 + 6H9/2) และ 1,640 (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของ

แกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 451 ถึง 1,640 นาโนเมตร 

 
ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3 

  ที่ความเขมขนแตกตางกัน  

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3

ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวา

สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของ

แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4K15/2) 325 นาโนเมตร (4M15/2 + 6P7/2) 351 นาโนเมตร (4L11/2) 365 

นาโนเมตร (4L13/2 + 4F7/2 ) 388 นาโนเมตร (4G11/2) 427 นาโนเมตร (4L15/2) 452 นาโนเมตร และ (4F9/2) 473 นาโนเมตร 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3 

  ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3           

ที่แตกตางกันตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 450 ถึง 700 นาโนเมตร 

ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 452 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 

5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 483 นาโน

เมตร (4F9/2→6H15/2) 574 นาโนเมตร (4F9/2→6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขม

ของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร (4F9/2→6H13/2) โดยสอดคลองกับรูปแบบระดับพลังงานของ Dy3+ดัง

แสดงในภาพที่ 6 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Dy3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และการ

ปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Dy3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปล่ียน

ระดับพลังงานจากชั้น 4F9/2 ไปยังสถานะอ่ืน ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว 10ZnO-10Na2O-10Al2O3-(70-x)B2O3 ที่เจือดวย Dy2O3 

   ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Dy3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

จาการศึกษาแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซดพบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น 

เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Dy2O3  จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 มีอิทธิพลตอคา

ความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มขึ้นสวนคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นและลดลง ซ่ึงแบง

ออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลลดลง และชวงที่ 

2 ที่ความเขมขนของ Dy2O3 1.5 ถึง 2.5 เปอรเซ็นโมล จะมีคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏ

ทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร 798  นาโนเมตร 894 นาโนเมตร  1,086 นาโนเมตร 

1,263 นาโนเมตร และ 1,640 สเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 574 นาโน

เมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 325 นาโนเมตร 351 นาโนเมตร 365 นาโน

เมตร 388 นาโนเมตร 427 นาโนเมตร 452 นาโนเมตร และ 473 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 3 พีค 

โดยใชการกระตุนแสงที่ความยาวคล่ืน 452 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 483 นาโนเมตร 574 นาโนเมตร  

และ 662 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร การเปลงแสง

สูงสุดที่ความเขมขนของ Dy2O3  2.5 เปอรเซ็นโมล 
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บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความ

เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากสูตร 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-

1Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติสเปคโทรสโคปของ

ระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียม พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมขนของพีค       

การดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ 

ที่เจือในระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 394 นาโนเมตร. 

 

คําสําคัญ: แกวซิงคลิเทียมบอเรต  แบเรียมออกไซด  ยูโรเพียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium borate glasses doped with Eu2O3 1 mol%. Which varies barium oxide concentration 

are 10, 15, 20, 25, and 30 mol% of the composition 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 have been 

synthesized by conventional melt quenching technique. The spectroscopy was investigated. The results 

show that the density and the molar volume increased with increasing BaO concentrations. The intensity 

of absorption bands increased with increasing BaO concentartion. In addition, the luminescence properties of 

Eu3+ dope zinc lithium barium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of 

394 nm. 

 

Keywords: zinc lithium borate glasses, barium oxide, europium oxide  
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1. บทนํา  
    

แกวเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอมสวนผสมของแรธาตุและสารประกอบตางๆแลวทําใหเย็นลงโดยไมเกิดผลึก มีความ

โปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความ

เปราะในตัวเอง (Kirti et al., 2015: 521-526) 

แกวบอเรต (Borate  Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง

เม่ือเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงงานแกวจะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสรางเปน

แบบสามเหล่ียม BO3 และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียรเชน ไดบอเรต ไตร

บอเรต และเตตระบอเรต เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรต จะเปนโครสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรต

เปนหน่ึงในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสง

รวมกับการเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง 

นอกจากน้ีกลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว 

และคุณสมบัติทางกายภาพ (Hannora et al., 2015: 1-4) 

ลิเทียมออกไซด (Lithium) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดและมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทาของนํ้า 

ลิเทียมที่อยูในรูปของสารบริสุทธ์ิจะติดไฟไดงายมากและระเบิดไดคอนขางงาย ลิเทียมยังมีคุณสมบัติของ โลหะแอลคาไลนเอ

ริรธ ในหมู 2 ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนน่ิมมากจนตัดดวยมีดคมๆได ลิเทียมทําปฏิกิริยาในนํ้าไดงายและไมปรากฎโดยอิสระ

ในธรรมชาติ เม่ืออังลิเทียมไวเหนือเปลวไฟ จะเกิดสีแดงเขมออกมา แตเม่ือเผาไหมโดยตรง เปลวไฟจะเปนสีขาวสวางจา โลหะ

ลิเทียมจะติดไฟและไหมเม่ือกระทบกับออกซิเจนและนํ้า (Chien et al., 2013: 273-276) 

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ

การพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซ่ึงจะศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี 

และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Swapna  et al., 2016: 288-294) 

ซิงคออกไซต (Zinc  Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุ

เปลงแสง ไดโอต เลเซอร ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซตในแกวบอเร

ตไดรับความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมี

คุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย 

พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุง

คุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

แบเรียม ออกไซด (Barium  Oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางทางไฟฟา อีกทั้งมีเสถึยรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฎิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแกวกําบังรังสี ซ่ึงจะนําแบเรียมเติม

ลงไปในโครงสรางแกว เน่ืองจากตองการใชตะก่ัว เพราะตะก่ัวมีไอระเหยที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม มีรายงานการวิจัยเก่ียวกับ

แบเรียมและบิสมัทที่เติมลงในแกวที่นํามาประยุกตใชงานทางดานวัสดุกําบังรังสี (Anjaiah  et al, 2014: 148-156) 

ยูโรเพียม (Europium) เปนหน่ึงในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซ่ึงคุณสมบัติทางแสง

ของไอออน Eu3+  จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอ่ืนๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแกว 

เน่ืองจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ

งานวิจัยที่เจือ Eu3+ ลงในแกวบอเรตแลว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu3+ ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ
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เปล่ียนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu จับกันกับ

ออกซิเจนในโครงสรางซ่ึงจะทําใหเกิด  ปรากฎการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฎการณที่ออกซิเจนไมเปน

สะพานเชื่อม (NBO) Eu3+ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าได ใชเปนสารเรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงาน

ในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Ivankov et al., 2006: 123-131) 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

แกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความ

เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ  30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-

x)B2O3-1Eu2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, Li2O, BaCO3, H3BO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให

เขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 10 กรัม บรรจุในเบาหลอม    

อะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ 

เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง 

ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห

สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific)                   

การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent 

Technologies)  
 

3. ผลการวิจัย  
 

ผลการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต  10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล จาก

องคประกอบ 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 พบวา คาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณ

ความเขมขนของ BaO โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7190+0.0060 ถึง 2.9763+0.0123 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 1 และในขณะเดียวกัน การวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาปริมาตรเชิงโมล

จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการเปล่ียนแปลงความเขมขนที่ของ BaO ที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3     

         ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3     

             ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1               

เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพ

ที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 

464 นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F1
7F6)  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสง

ของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3  

          โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 
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 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 

เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัม

การกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 

362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 

531 นาโนเมตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว  30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 

          โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นต

โมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ BaO  ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการ

เปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 394 นาโนเมตร แหลงกําเนิด

ของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง

ชัดเจนทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร(7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 

นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่

ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Eu3+ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากภาพจะ

แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Eu3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ  การปลอยพลังงานในภาพของ

ความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Eu3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 5D0 

ไปยังสถานะอ่ืนๆที่ 7FJ เม่ือ J คือระดับพลังงานที่ต่ํากวาชั้น 5D0 
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว  30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Eu2O3 

       โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu
3+

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลง

ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ 30Li2O-10ZnO- 

xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3  พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

BaO ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 464 

นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F1
7F6) ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการ

กระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทราน

ซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362  นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3)  414 นาโนเมตร 

(5D2)  464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร  ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS - NIR 
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โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) 

และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2)  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ

สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมและสัมประสิทธการลดทอนยอยแบบตาง ๆ 

ของระบบแกวลูทีเชียม-โซเดียม-บอเรต ที่มีสัดสวนของลูทีเชียมที่แตกตางกันตามสูตรเคมี xLu2O3:20Na2O:(80-x)B2O3   

(เม่ือ  x เทากับ 5, 10, 15 และ 20 รอยละโดยโมล)  โดยคาสัมประสิทธ์ิดังกลาวสามารถคํานวณไดดวยโปรแกรม WinXCom 

ในชวงพลังงาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต  ผลจากการศึกษาพบวาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล

รวมและสัมประสิทธการลดทอนยอยแบบตางๆ จะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณของลูทีเชียม ซ่ึงการแปรคาของสัมประสิทธ์ิทั้งสอง

เกิดขึ้นเน่ืองอันตรกิริยาหลักที่ทําหนาที่ลดทอนรังสีแกมมาในชวงพลังงานที่แตกตางกัน ไดแก ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก

สําหรับในชวงพลังงานต่ํา (1 ถึง 500 กิโลอิเล็กตรอนโวลต) ปรากฏการณกระเจิงแบบคอมพตันสําหรับพลังงานในชวงกลาง 

(500 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ถึง 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต) และปรากฏการณแพรโปรดักชันในชวงพลังงานสูง (1 เมกะ

อิเล็กตรอนโวลต ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: แกว ลูทีเชียม สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวม  

 

Abstract 

 

The aim of this research is to study the total and partial mass attenuation coefficients of lutetium 

sodium borate glasses in composition xLu2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 at different concentration (x = 5, 10, 15 

and 20 mol%). The theoretical calculating was investigated by WinXCom program at energy range for 1 

keV to 100 Gev.  The result shown that, the total and partial mass attenuation coefficients of glasses were 

increased with increased lutetium content. The variation in this parameters occurred from the change 

interaction process at different energy range. These processes are photoelectric absorption, Compton 

scattering and pair production at low (1–500 keV), medium (500 keV–1 MeV) and high (1 MeV–100 GeV) 

photon energy, respectively. 

 

Keywords: glasses, mass attenuation coefficients, lutetium 
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1. Introduction 
 

Presently, photons and neutrons are two kinds of most frequently interested and always found 

for studied for the shielding radiation (Shamshad et al., 2017). The parameters in the field of radiation 

shielding such as mass attenuation coefficient, effective atomic number and electron density are major 

gamma ray interaction parameters and many researchers were studied and investigated of the different 

gamma ray shielding parameters of the various glasses (Kumar, 2017). Among of various glasses, borate 

glasses are popular and great glass forming material (Limkitjaroenporn et al., 2011). Due to, the properties 

of B2O3 such as heat of fusion, smaller cation size and higher bond strength, and it can form glass by itself 

at lower melting point, thermal stability, good transparency, and high chemical durability (Yasaka et al., 

2014).   

  Lutetium once of rare earth series, has favorable physical properties, such as high melting point, 

wide band gap, high density and high atomic number (Lojpur et al., 2012) and can be found general in 

house such as color television, saving energy lamp, fluorescent lamp and glass, and using lutetium were 

used continuous (Dorabei et al., 2013).    

  In this context is the theoretical study for total and partial mass attenuation coefficients of 

glasses with contains Lu2O3, Na2O and B2O3 which determined by using WinXCom program for total and 

partial interactions in the energy range 1 keV to 100 GeV. 

 

2. Theoretical Basis 
 

The total and partial mass attenuation coefficients of glass system have been determine by 

WinXCom program which developed by L. Gerward. For multi-element material such as chemical 

compound or homogeneous, the interaction coefficients and the mass attenuation coefficients (m) is 

given by “mixture rule” (Kaewjaeng et al., 2012: Chanthima & Kaewkhao, 2013) 
 

                          

i

imim
)(μwμ                               (1) 

 

where wi and (m)i are weight fraction and mass attenuation coefficients of ith constituent, respectively.  

 

3. Results and Discussion 
 

Fig. 1 shows the results of total mass attenuation coefficients of lutetium sodium borate glasses 

for all lutetium compositions with the photon energy and Fig. 2 shows only results from the glass doped 

with 20 mol% of Lu2O3 on the variations of the mass attenuation coefficient for total and partial photon 

interactions. From figure, for different energy ranges, there are three partial interaction processes: 

photoelectric absorption at low energies (1–500 keV), incoherent (Compton) scattering at intermediate 

energies (500 keV–1 MeV) and pair production at high energies (1 MeV–100 GeV). At low energies, the 

curve is not continuous that because of absorption edge of lutetium at M (M5: 1.588  10–3 MeV, M4: 1.639 
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 10–3 MeV, M3: 2.024  10–3 MeV, M2: 2.263  10–3 MeV, M1: 2.491  10–3 MeV), L (L3: 9.244  10–3 MeV, L2: 

1.035  10–2 MeV, L1: 1.087  10–1 MeV) and K (6.331  10–2 MeV) energy level and absorption edge of 

sodium K (1.072  10–3 MeV) energy level. 
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Fig. 1. The variation of mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses with photon energy 

for total interaction (with coherent).  
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Fig. 2. The variation of mass attenuation coefficient of 20Lu2O3:20Na2O:60B2O3 glass with photon energy 

  for total and partial photon interactions (with coherent). 

 

 From Fig. 3 (a) – (b), for energies more than 10 keV, mass attenuation coefficients for coherent 

scattering and incoherent (Compton) scattering were decreased sharply that because of both are inverse 

variation with photon energies. The change of mass attenuation coefficient for Compton scattering occurs 

the composite of chemical but it same the mass attenuation coefficient for coherent scattering.  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 131 

10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105
10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

 m
(C

oh
er

en
t)

 (c
m

2 /g
)

Photon energy (MeV)

 5 mol%
 10 mol%
 15 mol%
 20 mol%

(a) xLu
2
O

3
:20Na

2
O:(80-x)B

2
O

3

 

 

    
10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

 m
(I

nc
oh

er
en

t)
(c

m
2 /g

)

Photon energy (MeV)

 5 mol%
 10 mol%
 15 mol%
 20 mol%

(b) xLu
2
O

3
:20Na

2
O:(80-x)B

2
O

3

 

 

 
 

10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

104

 m
(P

ho
to

el
ec

tr
ic

)(c
m

2 /g
)

Photon energy (MeV)

 5 mol%
 10 mol%
 15 mol%
 20 mol%

xLu2O3:20Na2O:(80-x)B2O3

 

 

(c)

    
100 101 102 103 104 105

10-4

10-3

10-2

10-1

 m
(p

p 
nu

cl
ea

r)
(c

m
2 /g

)

Photon energy (MeV)

 5 mol%
 10 mol%
 15 mol%
 20 mol%

 

 

(d) xLu2O3:20Na2O:(x-80)B2O3
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Fig. 3. The variation of mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses with photon energy 

for partial interaction (a) coherent scattering (b) incoherent scattering (c) photoelectric absorption  

(d) pair production in nuclear field and (e) pair production in electric field. 

 

 Fig. 3 (c), mass attenuation coefficient for photoelectric absorption was decreased rapid with 

increased photon energies that may be because of occurred from the change in cross section of 

photoelectric by inversely proportional of photon energies E3.5. The chemical compositions of oxide glass 

are important due to mass attenuation coefficient for photoelectric absorption dependence on atomic 

number of material by interaction is Z4-5 (Chanthima & Kaewkhao, 2013: Oto et al., 2015). 
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 Fig. 3 (d) – (e) shown mass attenuation coefficient for pair production in nuclear field and pair 

production in electric field.  The mass attenuation coefficient was increased to 400 MeV and therefore it 

nearly constant that because of the mass attenuation coefficient for pair production was direct variation 

with log E. The pair production in nuclear field was dependence on Z2 as pair production in electric field 

nearly linear constant.  

 

4. Conclusion 
 

The studying mass attenuation coefficient of lutetium sodium borate glasses system with photon 

energy for total and partial photon interactions (with coherent) were investigated at photon energies from 

1 kev to 100 GeV. The results show that these parameters were increased with increased lutetium 

content. For different energy ranges, at low energies, photoelectric absorption is dominant interaction 

process, at intermediate energies incoherent (Compton) scattering is predominant interaction process and 

pair production becomes dominant for high energies. 
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บทคัดยอ  

 

จุดประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกวสูตรบิสมัทโซเดียมแบเรียม 

ซิลิเกตที่เติมคอปเปอออกไซด โดยศึกษาทีป่ริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางเทากับ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 

และ 0.5 รอยละโดยโมล จากน้ันนําแกวตัวอยางมาวิเคราะหสมบัติตาง ๆ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเห 

และการดูดกลืนแสง ผลการวัดความหนาแนนของแกวตัวอยางพบวาความหนาแนนของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความ

เขมขนของคอปเปอรออกไซด ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง คาดัชนีหักเหมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ

คอปเปอรออกไซดเชนกัน ผลการวัดการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางพบชวงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนประมาณ 776  

นาโนเมตร อีกทั้งความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

คําสําคัญ: การดูดกลืนแสง  คอปเปอรออกไซด  ซิลิกอนออกไซด  สมบัติทางกายภาพ   

 

Abstract 

 

The aims of this research were to study physical properties and optical absorption of Bismuth 

Sodium Barium Silicate glasses which study different concentration was 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 mol%. 

The densities, molar volumes, refractive indexes and optical absorption were studied. The densities of glass 

samples increased with increasing of CuO concentrations, while molar volumes decreased. The refractive 

indexes also increased. The optical absorption of glass sampled showed board absorption band at about 

776 nm. Besides, the absorbance increased with the increase of CuO concentrations. 
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1. บทนํา  
 

  แกวเปนวัสดุที่ถูกใชในชีวิตประจําวันและศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร โดยทั่วไปแลวแกวมีความโปรงใสในชวงแสงที่ตา

มองเห็นเน่ืองจากแกวเปนวัสดุอสัณฐานซ่ึงไมแสดงแอนไอโซทรอปกทางแสง (Optical anisotropy) เหมือนกับผลึก ดังน้ัน

โครงสรางของแกวแตละชนิดจะมีลักษณะเปนสามมิติที่อะตอมจับกันลําดับส้ัน ๆ ไมตอเน่ือง (Short range order) (Colak et 

al., 2004:1041) (Abdel-Baki et al., 2006: 217) แกวสามารถเกิดจากสารประกอบออกไซดของธาตุตางๆ ไดแก ซิลิกอน

ออกไซด (SiO2), โบรอนออกไซด (B2O3), ฟอสฟอรัส (P2O5) เปนตน สําหรับแกวซิลิกอนออกไซดเปนแกวชนิดหน่ึงที่มีความสําคัญ 

เน่ืองจากคุณสมบัติของแกวชนิดน้ีมีความโปรงแสง และตานทางการกัดกรอนไดดี อยางไรก็ตามแกวซิลิกอนออกไซดมีจุด

หลอมเหลวสูง ทั้งน้ีปญหาดังกลาวสามารถแกไขโดยการเติมออกไซดของธาตุอ่ืนเพื่อทําลายพันธะระหวางซิลิกอนกับออกซิเจน

บางสวน เชน ออกไซดของหมูอัลคาไลน (Alkaline group) ออกไซดของหมูอัลคาไลน-เอิรธ (Alkaline-earth group) หรือ

ออกไซดของโลหะอ่ืนๆ เปนตน (Ding et al., 2012: 85) (Marzouk et al., 2017:1) ยิ่งกวาน้ันการเติมไอออนของโลหะ

ทรานซิชั่นลงในแกวทําใหคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวเปล่ียนไปดวย ในปจจุบันไอออนของโลหะทรานซิชั่นถูก

ใชในการศึกษาโครงสรางของแกวเน่ืองจากฟงกชั่นออรบิทัลอิเล็กตรอนชั้น d วงนอกมีความกวางทําใหไดรับอิทธิพลจาก

ส่ิงแวดลอมมาก (Rao et al., 2002: 54) (Reddy et al., 2006: 446) สําหรับไอออนของโลหะทรานซิชั่นแตละชนิดเปนที่รู

กันวาสามารถเกิดเลขออกซิเดชั่นไดหลากหลายในแกวขึ้นอยูกับปจจัยในการหลอม ชนิดของแกว รวมถึงสารประกอบทางเคมี

ที่ใชดวย เลขออกซิเดชั่นแตละชนิดที่แตกตางกันจะสงผลใหเกิดการดูดกลืนแสงที่ตางกันดวยซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี

ของสนามลิแกนด (El-Batal et al., 2005: 579) 

  ในหมูไอออนของโลหะทรานซิชั่น แกวที่เติมไอออนของคอปเปอรนิยมใชเพื่อจุดประสงคในการตกแตงเน่ืองจาก

สามารถเกิดสีไดหลากหลาย เชน สีเหลือง สีสม หรือสีแดง สําหรับโครงสรางของคอปเปอรอะตอม คือ [Ar] 3d10 4s1 และ

ไอออนมีความเสถียรที่เลขออกซิเดชั่นเทากับ 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+) ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดสมดุลระหวาง Cu+ และ Cu2+ จาก

การละลายของออกซิเจน ดังน้ี 4Cu2+ + 2O2-  4Cu+ + O2- (Kaufmann et al., 2008: 4614) (Kaufmann et al., 

2009: 531) ทั้งน้ีแกวที่ปรากฏ Cu+ จะไมมีสี แตแกวที่ปรากฏ Cu2+ สามารถเกิดสีเน่ืองจากพบการดูดกลืนแสงในชองแสงที่

ตามองเห็น (Kashif et al., 2015:1)สําหรับงานวิจัยน้ีไดศึกษาสมบัติทางกายภาพ การดูดกลืนแสง และสีของแกวสูตร 

10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO ที่มีปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางกัน 

   

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1 การเตรียมแกวตัวอยาง 

 แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดมีสวนประกอบทางเคมี คือ 10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO 

โดยที่ x คือ ปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดที่ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 รอยละโดยโมล โดยทั้งหมดถูก

เตรียมดวยวิธีเทคนิคการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว (melt quenching technique) การหลอมแกวตัวอยางเริ่มจากการชั่ง

สารเคมีตามสัดสวนของสูตรแกว และผสมกันในเบาอลูมินาครูซิเบิล จากน้ันหลอมในเตาหลอมไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดการแตกของแกวในกรณีที่

อุณหภูมิลดลงเร็วมากเกินไป เม่ือส้ินสุดการอบแลวปลอยใหแกวตัวอยางเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ตอมาเมื่อแกวเย็นตัวลงแลว 

นําแกวตวัอยางตัดที่ขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร และขัดใหมีผิวเรียบเพื่อนําไปวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ตอไป 
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 2.2 การวัดคุณสมบัติตางๆ ของแกว 

 การวัดความหนาแนนอาศัยหลักการแทนที่นํ้าของ Archimedes การหาความหนาแนนสามารถคํานวณไดจาก

ปริมาตรของนํ้าที่ถูกแทนที่ โดยการชั่งนํ้าหนักของวัตถุในอากาศ และชั่งนํ้าหนักของวัตถุน้ันในนํ้าหรือของเหลวที่ทราบความ

หนาแนน นํ้าหนักที่หายไป ΔW = (Wair – Wliq) จะเทากับ นํ้าหนักของนํ้าที่ถูกแทนที ่ปริมาตรของวัตถุจะเทากับปริมาตรของ

นํ้าที่ถูกแทนที่คือ ΔW/ρliq เพราะฉะน้ันความหนาแนนของวัตถุสามารถหาไดโดยสมการที่ 1 

     

liq
liqair

air
sample ρ

WW
Wρ 












          (1) 

 ซ่ึงวิธีน้ีโดยทั่วไปมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 0.001 g/cm3 โดยที่ Wair คือ นํ้าหนักของตัวอยางแกวในอากาศ 

(กรัม), Wliq คือ นํ้าหนักของตัวอยางแกวในนํ้า (กรัม), Wair-Wliq คือ นํ้าหนักที่หายไปในนํ้า (กรัม), ρ คือ ความหนาแนนของ

แกวตัวอยาง (กรัมตอลูกบาสกเมตร), ρliq คือ ความหนาแนนของนํ้า (กรัมตอลูกบาศกเมตร) จากน้ันใชคาความหนาแนนใน

การคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลาร (Vm) ดังสมการที่ 2 

     

T

m
MV                        (2) 

 การวัดคาดัชนีหักเหสามารถวัดไดจากเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T โดยมีแหลงกําเนิดแสง คือ โซเดียม ซ่ึงมี

ความยาวคล่ืน 589.3 nm โดยใชโมโนโบรโมแนฟทาลีน (mono-bromonaphthalene) เพื่อกันการสัมผัสของปริซึมและแกว 

การอานคาดัชนีหักเหสามารถอานไดละเอียดสูงสุดเปนทศนิยม 4 ตําแหนง  

  แกวตัวอยางถูกนํามาวัดการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 350-1100 นาโนเมตร โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตร

โฟโตมิเตอร (UV-VIS spectrophotometer) รุน Varian Cary 50 ที่อุณหภูมิหอง สีของแกวตัวอยางสามารถวัดไดโดย

เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงในโหมด CIE L*a*b* (CIELAB) โดยเปนคามาตรฐานขององคกร Commission International 

de l’Eclairage (CIE) คาดัชนีสีเปนระบบการบรรยายแบบ 3 มิติ โดยที่แกน L* คือ ความสวาง (Lightness) ตั้งแตคา +L* 

แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดํา แกน -a* แสดงแสงสีแดง จนไปถึง +a* แสดงแสงสีเขียว สวนแกน –b* แสดงแสงสี

นํ้าเงิน จนไปถึง +b* แสดงแสงสีเหลือง 

 

3. ผลการวิจัย 
 

 จากการวัดคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซด พบวาแกวตัวอยางมีความหนาแนนอยูในชวง 

3.5929 – 3.6714 กรัมตอลูกบาศกเมตร โดยเม่ือปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดสูงขึ้นสงผลใหความหนาแนนของ

แกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวย เน่ืองจากนํ้าหนักมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดที่ถูกแทนที่ดวยคอปเปอรออกไซดมีคานอยกวา

น่ันเอง โดยปกติแลวมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดเทากับ 60.0843 กรัมตอลูกบาศกเมตร และมวลโมเลกุลของคอปเปอร

ออกไซดเทากับ 79.5394 กรัมตอลูกบาศกเมตร กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความ

หนาแนนแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความหนาแนน 

 

  จากกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับปริมาตรเชิงโมลารดังภาพที่ 2 พบวาคา

ปริมาตรเชิงโมลารของแกวตัวอยางอยูในชวง 28.2208 - 28.5696 ลูกบาศกเมตรตอโมล อยางไรก็ตามคาปริมาตรเชิงโมลาร

ของแกวตัวอยางมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคอปเปอรออกไซดทําหนาที่

เปนตัว network former ดังน้ันการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดในแกวตัวอยางเปนการสรางพันธะระหวาง 

คอปเปอรไอออนกับออกซิเจนมากขึ้นดวย 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับปริมาตรเชิงโมลาร 

 

 ผลการวัดคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางพบวาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางอยูในชวง 1.6190 – 1.6374 โดยคา

ดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด เน่ืองจากคาดัชนีหักเหของแกวเทากับ

อัตราเร็วของแสงในแกวเทียบกับสุญญากาศ เม่ือปริมาณคอปเปอรออกไซดเพิ่มขึ้นสงผลใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น และทําให

แสงเดินทางชาลงดวย จึงเปนสาเหตุใหคาดัชนีของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นน่ันเอง กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของ

คอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเหแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเห 

 

 ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซดถูกวัดในชวงความยาวคล่ืน  

350 – 1,100 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิหอง คอปเปอรไอออนในแกวสามารถเกิดไดทั้งเลขออกซิเดชั่น 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+) 

อยางไรก็ตาม Cu+ ไมปรากฏการดูดกลืนแสงในชวงแสงที่ตามองเห็น (Zhang et al., 2009: 3531) ในขณะที่ Cu2+ ปรากฏ

การดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคล่ืนประมาณ 776 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D)   2T2g(D) 

แบบทรงแปดหนา (Kido et al., 2006: 4062) (Magdas et al., 2014: 314) ยิ่งกวาน้ันการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอร

ออกไซดสงผลใหความเขมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวยเน่ืองจากปริมาณไอออนของคอปเปอรมากขึ้น 
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ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

 คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแสดงดังภาพที่ 5 การวัดคาดัชนีสีจากเครื่องยูวี-วิ

สิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอรในระบบ CIE L*a*b* โดย L คือ คาความสองสวาง (a, -a) คือ คาแกนสีแดง-เขียว (b, -b) คือ คา

แกนสีเหลือง-นํ้าเงิน พบวากอนเติมคอปเปอรออกไซด แกวตัวอยางจะใสไมมีสี คาดัชนีสี (a, b) จะอยูที่ประมาณ (0, 0) 
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ในขณะที่เม่ือเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดจะสงผลใหแกวตัวอยางมีแนวโนมเกิดสีเขียว-นํ้าเงินมากขึ้น และปริมาณ

คาความสองสวางมีคาลดลงซ่ึงสัมพันธกับกราฟการดูดกลืนแสง 

 

 
 

ภาพที่ 5 คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

4. บทสรุป 
 

 แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดที่ความเขมขน 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 รอยละโดยโมล ถูกเตรียมดวย

วิธีการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว และวิเคราะหคาความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเหแสง การดูดกลืนแสง และคา

ดัชนีสี ผลการวิเคราะหพบวาคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของคอปเปอร

ออกไซด ในขณะที่คาปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางมีการอัดตัวกันแนนขึ้น การดูดกลืนแสงของแกว

ตัวอยางปรากฏการดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคล่ืน 776 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D)   
2T2g(D) แบบทรงแปดหนา โดยความเขมการดูดกลืนแสงและของแกวตัวอยางมีคามากขึ้นตามความเขนขนของคอปเปอร

ออกไซด คาดัชนีสีแสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางเกิดสีนํ้าเงิน-เขียวมากขึ้น และปริมาณคาความสองสวางมีคาลดลง ซ่ึงสัมพันธกับ

กราฟการดูดกลืนแสง 
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ผลของ SiO2 ตอการเกดิสีของ MnO2 ในแกวบอเรต  

Influence of SiO2 on coloration of MnO2 in borate glass 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาผลของ SiO2 ตอการเกิดสีของ MnO2 ในแกวบอเรต ระบบ (39.4-x)B2O3: 

20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2  mol%  เม่ือ x เทากับ 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 mol% ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาที่ไดพบวาแกวที่ไดมีสีออกไปทางโทนนํ้าตาลแดงเล็กนอยเม่ือมองดวยตาเปลาจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขน

ของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  คาดรรชนีหักเหและคาความหนาแนนไมมีแนวโนมที่ชัดเจน เม่ือปริมาณความเขมขนของ 

SiO2 เพิ่มขึ้น โดยคาดัชนีหักเหมีคาอยูระหวาง 1.5453-1.5485 สวนคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง  2.4992-2.5417 g/cm3  

คาการดูดกลืนแสงวัดดวยเครื่อง ยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงความยาวคล่ืน 300-1,050 nm  พบพีคการดูดกลืนแสง

ของแกวตัวอยางในชวงความยาวคล่ืน 460 nm สอดคลองกับคาการดูดกลืนแสงของ Mn3+  โดยคาการดูดกลืนแสงของ Mn3+ มีคา

สูงขึ้น เม่ือปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L* a* b* พบวา (L)  จะมีคาอยูระหวาง  26.9676 

ถึง 33.9676 คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง 19.3022 ถึง 24.6901 สวน (b*)  มีคาอยูระหวาง  26.9676 ถึง 33.9494 1090 

โดยคา L* a* และ b*  จะมีคาแนวโนมไมชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น 

 

คําสําคัญ: แกวบอเรต  การดูดกลืนแสง  แมงกานีส 

 

Abstract 

 

In this work, the effect of SiO2 on coloration of MnO2 in borate glasses has been investigated. 

The glass samples were prepared in composition (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2 :xSiO2 

(where x= 0.0, 2,.5, 5.0, 7.5, 10.0, and 12.5 mol%). The results showed that the glass samples produce 

the brownish red color that the intensity increases with increasing SiO2 content. The density and refractive 

index of glass samples were not depend on the concentration of SiO2. The refractive index values were 

between 1.5453-1.5485 and density values were between 2.4992-2.5417g/cm3. The optical absorption 

spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range of 

300-1,050 nm. The absorption peak of all of glasses located around 460 nm that are associated to Mn3+ 
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ions. The intensity of Mn3+ absorption band increases with increasing SiO2 concentration. The color 

coordinates in CIEL*a*b* system measured by UV-visible spectrophotometer were between 26.9676 to 

33.9676, between 19.3022 to 24.6901, and between 26.9676 to 33.9494 1090 for L*, a* and b*, respectively. 

 

Keywords: borate glass, optical absorption spectra, manganese 

 

1. บทนํา 

 

 แกวบอเรตมีการใชงานอยางกวางขวาง เน่ืองจากมีความแข็งแรงและทนตอความรอน สามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัต ิ

ตามความตองการในการนํามาใชงานจึงมีผูสนใจนําแกวบอเรต ที่อยูในรูปของโบรอนไตรออกไซด (B2O3) เปนองคประกอบ

หลักในการขึ้นรูปของแกว ไดแก การใชในดานอุตสาหกรรม การใชงานในดานครัวเรือนและการใชงานในดานการประดับ

ตกแตง เปนตน การเติม SiO2 จะทําใหเกิดการผสมของแกวบอเรตและซิลิเกตกลายเปนแกวบอโรซิลิเกต นิยมเรียกวาแกวไพเรก 

(Pyrex) มีคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความรอนต่ํา  ทนตอการเปล่ียนแปลงความรอน เม่ือใชงานที่อุณหภูมิสูงแลว

รูปรางของแกวจะไมเปล่ียนแปลง และยังทนตอการกัดกรอนของสารเคมีตางๆ ไดหลายชนิด รวมทั้งสารละลายเบสดวย แกว

ประเภทน้ีเหมาะสําหรับทําเครื่องแกววิทยาศาสตร  หรือทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตาไมโครเวฟ  เปนตน (มนัส ใจมะสิทธ์ิ, 

2550) 
แตอยางไรก็ตามมีการพัฒนาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหแกแกวบอเรตโดยการเติมธาตุ ทรานซิชันซ่ึงโลหะ

ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานตางๆทั้งทางตรงและทางออมที่เห็นไดอยางชัดเจนโดยตรงในรูปของโลหะ เชน 

เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ทองคํา (Au) และเงิน (Ag) ซ่ึงเปนธาตุโลหะทรานซิชันที่โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและ

ไอออนของโลหะทรานซิชันสัมพันธเก่ียวของกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว เชน ความหนาแนน คุณสมบัติทาง

แมเหล็ก โดยเฉพาะการเกิดสีเปนสมบัติทางเคมีที่สําคัญที่สุดของโลหะทรานซิชันคือ มีเลขออกซิเดชันไดหลายคาหางกัน 1 

หนวยหรือมากกวา และแตละเลขออกซิเดชันจะมีสีแตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลตอคุณสมบัติทางแกวไดโดยเฉพาะคุณสมบัติทาง

แสงซ่ึงอาจใหเกิดการผลิตแกวบอเรตที่มีสีสันตางๆมากขึ้น จากที่กลาวมาในงานวิจัยน้ีไดเติมธาตุโลหะทรานซิชัน MnO2 ใน

สูตรแกวบอเรต ซ่ึง MnO2 เปนธาตุโลหะทรานซิชันมีจุดหลอมเหลว 535 °C  ความหนาแนน 5.026 g/cm3 (พนิติ รตะนานุกูล

, 2549) มีเลขออกซิเดชันมากกวาหน่ึงคา และการใหสีของเลขออกซิเดชันในแตละคาพบวา MnO2 ที่มีเลขออกซิเดชัน Mn+2 

ใหสีชมพูออน Mn+3 ใหสีนํ้าตาล Mn+4 ใหสีดํา Mn+6 ใหสีเขียว และ Mn+7 จะใหมีสีมวงแดง ซ่ึงสามารถเห็นสีเหลาน้ีเกิดขึ้น

โดยปฏิกิริยาเคมี อยางไรก็ตามการเกิดสีของ MnO2  ในแกวแตละชนิดแตกตางกันโดยเฉพาะในแกวบอเรตและซิลิเกต ดังน้ัน

ในงานวิจัยน้ียังไดศึกษากระบวนการเกิดสีของ MnO2   โดยเพิ่มปริมาณ SiO2 ทีละนอย นอกจากน้ียังไดศึกษาสมบัติทาง

กายภาพและทางแสงดวย  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมการหลอมแกว ในสูตร (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2 โดยที่ 

x คือ ปริมาณความเขมขน ซ่ึงมีคาตั้งแต 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล นําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเบา

หลอมและนําเขาเตาไฟฟาโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียส

ตอนาท ีและคางของอุณหภูมิไว 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลาที่กําหนด นําเบาหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพื่อทําใหแกวเหลว

ไดเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว และเทนํ้าแกวลงบนแมพิมพเหล็กกลาไรสนิม เพื่อขึ้นรูปแกว จากน้ันนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ
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สูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตาอบใหความรอนลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาไป

วัดคุณสมบัติแกวทางวิทยาศาสตรดวยเครื่องมือชนิดตางๆ  

 

3. ผลการวิจัย 

 

จากการทดลองเตรียมแกวบอเรตที่เติม SiO2 ในปริมาณความเขมขน 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นต

โมล พบวาแกวทีไ่ดมีสีออกไปทางโทนนํ้าตาลแดงเล็กนอยโดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ

เม่ือมองดวยตาเปลาซ่ึงแสดงไดดังรูปภาพที่ 1 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวบอเรตที่เติม SiO2ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวบอเรตที่เติม SiO2 ซ่ึงมีความเขมขนตางๆ 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 

และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนของแกวไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น 

โดยมีคาอยูระหวาง 2.4896 ถึง 2.5417 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร โดย SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 0.0 เปอรเซ็นต

โมล มีคาความหนาแนนสูงสุด 2 และ SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 7.5 เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด สวน

คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือปริมาณ

ความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.5453 ถึง 1.5485 โดย SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 0.0 

เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนสูงสุด และ SiO2 ที่ปริมาณความเขมขนเทากับ 7.5 เปอรเซ็นตโมล มีคาความหนาแนนนอย

สุด แสดงตารางที่ 1 และดังรูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 1 คาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

ความเขมขนของ  

SiO2 (mol%) 

คาความหนาแนน  

(g/cm3) 

คาดรรชนีหักเห 

0.0 2.5417 1.5453 

2.5 2.4992 1.5485 

5.0 2.4990 1.5471 

7.5 2.4896 1.5464 

10.0 2.5076 1.5463 

12.5 2.5166 1.5478 
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        รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยางที่                      รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่ 

                เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ                                        เติม SiO2 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบอเรตที่เติม MnO2 ในชวงความยาวคล่ืน 300 - 1,100 นาโน

เมตร พบวาพีคการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติม MnO2 จะอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 470 นาโนเมตร แสดงดัง

รูปภาพที่ 4 ซ่ึงสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงพลังงาน 5Eg5T2g  ของ Mn3+ ที่ระดับพลังงาน 3d4 (Chakradhar et al., 

2005) โดยความเขมการดูดกลืนแสง (Intensity) ของแกวตัวอยางจะเพิ่มขึ้นเม่ือปริมาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้นดวย 

ขณะที่ผลการวิเคราะหสีในระบบ CIE L*a*b* พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) จะมีคาอยู

ระหวาง 32.8189 ถึง 42.4272  คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง 19.3022 ถึง 24.6901 สวน (b*) อยูระหวาง 26.9676 ถึง 

33.9676 โดยคา a* และ b ไมพบการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนเม่ือปรมิาณความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปภาพ

ที่ 5  
 

                       
รูปที่ภาพ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง ใน                  รูปภาพที่ 5 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว 

         ชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร                               ที่เติม MnO2 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการทดลองหลอมแกวในสูตร (39.4-x)B2O3:20Al2O3:20CaO:20Na2O:0.6MnO2:xSiO2 โดยที่ x คือ ปริมาณ

ความเขมขน ซ่ึงมีคาตั้งแต 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาแกวที่ไดมีสีออกไปทางโทนนํ้าตาลแดง

เล็กนอยโดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับเม่ือมองดวยตาเปลา ผลการวิเคราะหหาคาความ

หนาแนนและคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 145 

ความเขมขนของ SiO2 เพิ่มขึ้น สวนผลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร ของแกว

ตัวอยาง พบวาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 470 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะ

มีความเขมขนเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ SiO2 ที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคาสีในระบบ CIE L*a*b* 
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การวิเคราะหโครงสรางผลกึและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในอําเภอกําแพงแสน  
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Analysis of crystal structure and chemical composition of sand in Amphoe 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดใชทรายบกที่ไดจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเพื่อศึกษาโครงสรางและสวนประกอบ

ทางเคมี โดยใชเครื่องมือสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence Spectrometer; 

EDXRF) ในการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี และเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD) 

ในการวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยาง จากการศึกษาพบวา ทรายตัวอยางมีโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz, 

syn) และสวนประกอบทางเคมีหลักของทรายตัวอยางไดแก ซิลิกอนออกไซด โพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซด         

จากการทดลองตอเน่ืองโดยการลางทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพทรายพบวา ระยะเวลาการลางทรายดวยวิธีนํ้าไหล ไมมี

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสวนประกอบทางเคมีของทรายตัวอยาง 

 

คําสําคัญ: ควอทซ  ซิลิกอนออกไซด  ทรายบก  

 

Abstract 

 

The land sand obtained from sand mining of amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom province, 

and investigated crystal structures and chemical compositions by X-Ray Diffractometer (XRD) and Energy 

Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF) respectively. In this experiment found that it has 

crystalline phase with quartz (Si O2 Quartz, syn)  and the chemical compositions include large amount of 

SiO2, K2O and Fe2O3. After that, this sand was improved chemical composition by washed with distilled 

water. The results show that the washing process with distilled water weren’t affected to chemical 

composition of this sand.  

 

Keywords: quartz, silicon oxide, land sand  
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1. บทนํา  

 

ทรายเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท เชน อุตสาหกรรมการกอสราง  อุตสาหกรรมเหล็กหลอ อุตสาหกรรมการผลิตแกวและเซรามิค เปนตน (ศิรวิทย       

นะวะยศ, 2554: 7)  เน่ืองจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ เปนผลใหการทําเหมืองทรายเกิดการขยายตัวอยางกวางขวาง 

จังหวัดนครปฐมก็เปนมีแหลงผลิตทรายเพื่อใชในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน แหลงทรายแมนํ้าบริเวณอําเภอ

นครชัยศรี แหลงทรายบกบริเวณอําเภอกําแพงแสน เปนตน (กรมทรัพยากรธรณี, 2558: 43)  โดยสวนมากทรายที่ผลิตไดใน

เขตจังหวัดนครปฐมเกือบทั้งหมดถูกใชในอุตสาหกรรมการกอสรางเปนสวนใหญ เน่ืองจากยังไมมีขอมูลการวิจัยคุณภาพทราย

อยางจริงจัง ประกอบกับทรายที่จะใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆน้ันจําเปนตองใชทรายที่มีองคประกอบของซิลิกาสูง และมีปริมาณ

เหล็กต่ํา การวิจัยถึงคุณภาพของทรายในจังหวัดนครปฐมน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมควรมองขาม เพราะหากจังหวัดนครปฐมมี

ศักยภาพที่จะผลิตทรายที่มีคุณภาพสูงได จะเปนการเพิ่มมูลคาทรายในทองถิ่น สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมได 

ดังน้ันการศึกษาอยางจริงจังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของทรายน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรทําโดยเรงดวน 

ทรายตัวอยางที่นํามาทดลองศึกษาในครั้งน้ีไดจากการเก็บตัวอยางทรายบกในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการผลิตทรายบกน้ันเริ่มจากการใชรถแบคโฮขุดตักหนาดินเพิ่มเปดชั้นดินจนถึงชั้นทราย เม่ือเปดพื้นที่ลึกลงไปแหลง

ทรายจะมีสภาพเปนแหลงนํ้าขังเน่ืองจากนํ้าใตดิน จากน้ันจึงใชเรือดูดทรายที่มีนํ้าปนไปตามทอสงผานเขาเครื่องแยก และคัด

ขนาดทรายตอไป (นภดล อิงควัชรกุล, 2558: 11) ทรายที่นํามาศึกษาน้ันเปนทรายที่ไดจากเรือดูดทรายโดยตรงยังไมผานการ

สงเขาเครื่องแยกขนาด 

จากการรายงานการวิจัยพบวา ทรายที่มีคุณภาพดีน้ันจะตองมีซิลิกาไมนอยกวารอยละ 95 โดยนํ้าหนัก สวนเหล็ก

น้ันไมควรเกินรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก (อรวรรณ ไพบูลยวัฒนผล, 2546: 1) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีไดนําทรายดิบที่ไดจากเรือดูด

ทรายใชในการวิเคราะหโครงสรางผลึกและสวนประกอบทางเคมี เพื่อศึกษาคุณภาพของทรายที่ไดจากธรรมชาติโดยตรง 

หลังจากน้ันจึงนําทรายตัวอยางมาผานกระบวนการลางดวยนํ้ากล่ันเปนเวลาตั้งแต 15-60 นาที แลวเก็บตัวอยางทุก 15 นาที 

ตากใหแหงเพื่อวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีที่อาจเกิดการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการชะลางของตะกอนในทรายออกไป

บางสวน โดยเนนถึงการศึกษาถึงสวนประกอบของซิลิกอน และเหล็กเปนสําคัญ การวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือทดสอบที่มี

ประสิทธิภาพสูงไดแก เครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-Rays Diffractrometer; XRD) สําหรับการตรวจสอบ

โครงสรางผลึก และเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Rays Fluorescence 

Spectrometer; EDXRF) สําหรับการตรวจสอบสวนประกอบทางเคมี  

 

2. วิธีดําเนินงานวิจัย  

 

ทรายที่ใชในการทดลองน้ีเปนทรายบกที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางจากบอทรายในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ในการทดลองไดทําการเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของทรายโดยวัดองคประกอบของทรายดิบที่ไมผานการลาง และ

ทรายที่ลางดวยวิธีนํ้าไหลผานเปนเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีตามลําดับ เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมี

ดวยกระบวนการลางทรายดวยวิธีนํ้าไหลผาน การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของทรายในการทดลองน้ีใชเครื่องมือวิเคราะห

คือ เครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน (Panalytical model minipal-4) และการวิเคราะหของสรางของ

ทรายตัวอยางใชเครื่องมือวิเคราะหคือ เครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (Shimadzu 6100) 
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3. ผลการทดลอง 

 

จากการวิเคราะหโครงสรางดวยเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ ในรูปที่ 1 พบวาทรายตัวอยางกอนการลาง

ปรากฏโครงสรางผลึกของควอทซ (Si O2 Quartz, syn) (Marlene et al. 1981: 61) มีองคประกอบหลักเปนธาตุซิลิกอน และ

ออกซิเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน 

(ตารางที่ 1) ที่ตรวจพบองคประกอบของ ซิลิกอนออกไซด (SiO2) เปนสวนใหญประมาณ 85.46 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

นอกจากน้ียังพบองคประกอบของโพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซด เปนปริมาณ 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดย

นํ้าหนัก มากเปนลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเฉพาะองคประกอบทางเคมีพบวาทรายบกที่นํามาทดสอบน้ีเหมาะ

กับการนําไปใชประโยชนเปนทรายถมและทรายกอสราง เน่ืองจากความบริสุทธ์ิของซิลิกอนออกไซดยังไมสูงมากพอ และ

ประกอบกับมีไอรอนออกไซดอยูในทรายเปนจํานวนมาก จึงไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตแกว 

กระจก กระเบื้อง เซรามิค หรืออุตสาหกรรมที่ตองใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธ์ิของซิลิกาสูง และเหล็กต่ํา 

 
ภาพที่ 1 การวิเคราะหโครงสรางผลึกของทรายตัวอยางโดยใชเครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบน 

รังสีเอ็กซ 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของทรายตัวอยางกอนลางและลางเปนเวลา 15-60 นาที 

เวลาลาง 

(นาที) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั) 

SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO Rb2O SrO 

กอนลาง 85.465 8.223 1.554 0.891 0.102 3.621 0.008 0.077 0.02 

15 83.339 8.611 2.363 1.249 0.076 4.134 0.008 0.097 0.02 

30 83.105 9.076 2.279 0.931 0.079 4.18 0.143 0.12 0.024 

45 86.579 7.78 1.23 0.747 0.049 3.431 0.008 0.083 0.019 

60 85.512 7.225 1.566 1.147 0.115 4.213 0.009 0.086 0.017 

 

ในการทดลองน้ีไดทําการทดลองตอเน่ืองเพื่อหากรรมวิธีเพิ่มความบริสุทธ์ิของทรายตัวอยาง เพื่อการใชประโยชนอ่ืนๆ

ทางดานอุตสาหกรรมและยังเปนการเพิ่มมูลคาของทรายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีกดวย ทรายตัวอยางถูกนํามากลางดวยนํ้า

บริสุทธ์ิ โดยมีตัวแปรเปนระยะเวลาในการลางที่ตางกัน แลวจึงนําทรายลางมากตากใหแหงกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบทาง
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เคมีดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีเอ็กซแบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองดังตารางที่ 1 พบวาหลังจากการลางที่เวลาตางๆ กัน 

องคประกอบทางเคมีของทรายตัวอยางไมพบการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีที่ชัดเจน สัดสวนซิลิกอนออกไซดอยุ

ใกลเคียงกันในชวง 83.33- 86.57 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ในทํานองเดียวกันไอรอนออกไซดอยูในชวง 3.43-4.21 เปอรเซ็นต

โดยนํ้าหนัก ดังน้ันจากการผลการทดลองที่ไดไมสามารถหาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีและ

กระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ ดังรูปที่ 2  

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงของ SiO2 และ Fe2O3 กับกระบวนการลางทรายที่เวลาตางๆ 

 

4. บทสรุป 
 

จากผลการทดสอบโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของทรายบกในจังหวัดนครปฐม พบวาทรายดังกลาวมี

โครงสรางควอทซ  และม่ีองคประกอบของซิลิกอนออกไซด โพแทสเซียมออกไซด และไอรอนออกไซดเปนสวนประกอบหลัก 

โดยมีปริมาณ 85.46, 8.22 และ 3.62 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตามลําดับ ในสวนของการทดลองลางแบบนํ้าไหลที่เวลาตางๆกัน 

ไมสามารถเพิ่มความบริสุทธ์ิขององคประกอบซิลิกอนออกไซดได ดังน้ันในการปรับปรุงคุณภาพของทรายในอนาคตอาจใช

กรรมวิธีอ่ืนๆ เชน การคัดแยกขนาดของเม็ดทราย การใชกระบวนการทางความรอน หรือการใชสารเคมี เปนตน 
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การศึกษาสมบตัิทางแสงของแกวบอโรซิลิเกตที่เติม Nd2O3 : V2O5  

The study of optical properties of Borosilicate glass containing Nd2O3 : V2O5 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมแกวบอโรซิลิเกตโดยวิธีการหลอมแลวทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากน้ันศึกษาสมบัติทาง

กายภาพและสมบัติทางแสงของแกวตัวอยาง โดยแกวถูกเตรียมในอัตราสวน 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 : 

6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3:V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล 

แทนที่ปริมาณความเขมขนของ SiO2 ผลที่ไดพบวาแกวตัวอยางแกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขน

ของ V2O5 ที่เพิ่มมากขึ้น มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 

690, 745, 810 และ 880 nm จากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร สวนคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหมีแนวโนม

ไมชัดเจน ซ่ึงคาความหนาแนนมีคาอยูในชวง 1.5613 ถึง 1.5665 และคาดรรชนีหักเหอยูในชวง 1.5314 ถึง 1.5446 นอกจากน้ี

ยังไดทําการวัดคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* 

 

คําสําคัญ: แกวบอโรซิลิเกต  คุณสมบัติทางแสง  Nd2O3 

 

Abstract 

 

In this work, the physical and optical properties of borosilicate glasses doped with Nd2O3 : V2O5 

concentration proportion of 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 and 1.5:0.5 mol% have been investigated. 

The glass samples were prepared by the normal melt-quench technique. The results show that, no significant 

change in the density and refractive index values with increasing V2O5 content. The optical absorption 

spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range 300-

900 nm. The absorption peaks locate around 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 and 880 nm 

and produce the violet color. The color of glasses were also measured in CIE L* a* b* system. 

 

Keywords: Borosilicate glass, optical properties, Nd2O3 
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1. บทนํา 

 

 แกวบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) เปนแกวที่มีสวนผสมของซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) และ โบรอนออกไซด 

(B2O3) นิยมเรียกวาแกวไพเรก (Pyrex) มีคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความรอนต่ํา  ทนตอการเปล่ียนแปลงความรอน 

เม่ือใชงานที่อุณหภูมิสูงแลวรูปรางของแกวจะไมเปล่ียนแปลง และยังทนตอการกัดกรอนของสารเคมีตางๆ ไดหลายชนิด 

รวมทั้งสารละลายเบสดวย  แกวประเภทน้ีเหมาะสําหรับทําเครื่องแกววิทยาศาสตร  หรือทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตา

ไมโครเวฟ  เปนตน   

แตอยางไรก็ตามมีการพัฒนาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหแกแกวบอโรซิลิเกตโดยการเติมธาตุทรานซิชันซ่ึงโลหะ

ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญตอคุณสมบัติการเกิดสีเกิดจากการดูดกลืนแสงของสารที่ทําใหเกิดสี (coloring agent ) ที่อยูในเน้ือแกว 

การดูดกลืนแสงชวงคล่ืนใดชวงหน่ึงของแกวขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีสารที่ทําใหเกิดสี ซ่ึงเปนออกไซดของโลหะทรานซิชั่น 

โดยเฉพาะโลหะแถวแรก เชน Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni และ Cu สีของออกไซดของโลหะเหลาน้ีเกิดจากออกซิเดชันสเตต

ของโลหะอิออน เชน ออกไซดของโครเมียม จะมีสีตางๆ กัน จากสีเขียวถึงสีสม เม่ือ Cr มีออกซิเดชันสเตท +3 ถึง +6 การที่

โลหะจะมีเลขออกซิเดชันสเตทเทาใดก็ขึ้นอยูกับอัตราสวนของออกไซดเบส (Cr2O3) ตอ ออกไซดกรดในเน้ือแกว และขึ้นอยูกับ

ธรรมชาติของเน้ือแกววาจะมีฤทธ์ิเปนกรดหรือเบส จากที่ไดกลาวมาไดเติมธาตุโลหะทรานซิชัน และธาตุหายาก Nd2O3 : V2O5 

นีโอดีเมียม เปล่ียนเปนสีมวงเน่ืองจากการดูดกลืนของแสงสีเหลืองละสีเขียวออน นีโอดีเมียมไดมากจาก Nd2O3 วาเนเดียม 

(Vanadium) เปนธาตุโลหะทรานซิชั่น มีจุดเดือด 3407 °C จุดหลอมเหลว  1910 °C ความหนาแนน 6.11 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร  และมีเลขออกซิเดชันมากกวาหน่ึงคา คือ +2, +3, +4, +5 V4+ จะมีความเสถียรมากที่สุด  V2+ เปนตัวรีดิวซที่รุนแรง 

และถูกออกซิไดสงาย จะเปน +3 +4  ธาตุวาเนเดียม ถูกรีดิวซดวย  H2 หรือ CO จะได V3+ และการใหสีของเลขออกชิเดชัน

ในแตละคาพบวา V2+ จะใหสีมวงออน V3+ จะใหสีเขียว (Ori et al., 2011: 2571) การศึกษาการเกิดสีในแกวของวานาเดียม

เปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยในงานวิจัยน้ีไดศึกษาการเกิดสีของวานาเดียมผสมกับสีนีโอดีเมียม ในแกวบอโรซิลิเกตที่

ความเขมขนตางๆ 

  

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมการหลอมแกว ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3:6.3CaO:20Na2O 

ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่

ปริมาณความเขมขนของ SiO2 นําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเบาหลอมและนําเขาเตาไฟฟาโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศา

เซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียสตอนาท ีและคางของอุณหภูมิไว 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลา

ที่กําหนด นําเบาหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพื่อทําใหแกวเหลวไดเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว และเทนํ้าแกวลงบนแมพิมพ

เหล็กกลาไรสนิม เพื่อขึ้นรูปแกว จากน้ันนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตา

อบใหความรอนลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแกวทางวิทยาศาสตรดวยเครื่องมือชนิดตางๆ  

 

3. ผลการวิจัย 

 

จากการหลอมแกวบอโรซิลิเกต ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่เติม 

Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่ปริมาณ

ความเขมขนของ SiO2 พบวาแกวตัวอยางทีไ่มไดไดเติม V2O5 จะไดแกวที่มีลักษณะใสมี  สีโทนมวง และเม่ือเติม V2O5 จะได

แกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 : V2O5ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 

1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณ

ความเขมขน  V2O5  เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 2.8606 ถึง  2.8860 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร โดย Nd2O : V2O5 ที่

สัดสวนความเขมขน 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.4 เปอรเซ็นต

โดยโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด สวนคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ 

V2O5 เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.5613 ถึง 1.5665 โดย Nd2O : V2O5 ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล 

มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด แสดงดัง

รูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ  

 

   
        รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยางที่                      รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่ 

            เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ                              เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300 – 900 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 : 

V2O5  ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบคาการดูดกลืนแสงสูงสุดจะ

อยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโนเมตร ที่สัดสวน

ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เทากับ 1.5:0.0 และพบวาคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350 นาโนเมตร 

หายไปเม่ือสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เพิ่มขึ้นตั้งแต 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล ขึ้นไป แสดงดังรูปที่ 4 โดย

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังกลาวเปนชวงการดูดกลืนอยูชวงการดูดกลืนแสงสีมวง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และ สีแดง 

ทําใหมองเห็นแกวเปนสีโทนมวงออน และเขมขึ้นตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดย

โมล ตามลําดับ ขณะที่ผลการวิเคราะหสีในระบบ CIE L*a*b* พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) 

จะมีคาอยูระหวาง 61.3958 ถึง 69.2907  คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง -5.5458 ถึง –0.2296 สวน (b*) อยูระหวาง 5.6725 
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ถึง 48.3240 และสีที่เกิดจะมีสีตั้งแตมวงออนและเพิ่มสูงขึ้นตามแนวแกน  L คือไปในทิศทางของสีมวงแกมนํ้าเงินตามปริมาณ

ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5  ที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพที่ 5  

  

                
รูปที่ภาพ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง ใน                  รูปภาพที่ 5 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว 

         ชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร                         ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการทดลองหลอมแกวในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3 : 

V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาแกวที่ไดมีสีสีออกไปทาง

โทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะหหาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหของ

แกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ V2O5 เพิ่มขึ้น 

สวนผลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยาง พบวาพีคของคาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโน

เมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมขนเพิ่มสูงขึ้นตามตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0 

เปอรเซ็นตโมล ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับคาสีในระบบ CIE L*a*b* 
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Landsat 8 เปนขอมูลภาพพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ระหวางป พ.ศ. 2547-2557 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม          

ป พ.ศ. 2547 พบวา พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม สวนใหญเปนพื้นที่สวน รองลงมาคือ พื้นที่นา ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเน้ือที่มาก

เปนลําดับที่สาม ในขณะที่รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ป พ.ศ. 2557 พบวาพื้นที่สวนใหญเปน

พื้นที่นา รองลงมาคือพื้นที่สวน ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเน้ือที่มากเปนลําดับที่สาม สวนการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

พบวา พื้นที่เมืองในเขตอําเภอเมืองนครปฐมมีเน้ือที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรทั้งพื้นที่นา และพื้นที่สวน ตางมีเน้ือที่

ลดลง 

 

คําสําคัญ: การใชประโยชนที่ดิน  การสํารวจระยะไกล  นครปฐม 

 

Abstract 

 

The study of Land Use Change Analysis in Amphoe Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 

Province is study by using Remote Sensing Approach. Landsat 5 and Landsat 8 satellite data are base 

data for analyzing Land use pattern and Land use change. The objective of this study is to analyze the 

land use change. The research found that in 2004 most of areas are crop or agricultural gardens, the 

second are paddy fields and Urban areas are in the third. Then, in 2014 most of areas are paddy fields, 

the second are crop or agricultural gardens and Urban areas are in the third. Finally, the land use change 

analysis found that the Urban areas are increasing but the areas of agricultural gardens and paddy fields 

are decreasing. 

 

Keywords: landuse, remote sensing, Nakhon Pathom 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันการขยายตัวของพื้นที่เมืองเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนอยาง

มาก เน่ืองจากความตองการใชประโยชนที่ดินที่มีความตองการสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่ดินมีอยูอยางจํากัด บริเวณที่เปนพื้นที่

เกษตรจึงเปนพื้นที่ลําดับตน ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พื้นที่เกษตรไดมี

การเปล่ียนแปลงเปนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่พาณิชยกรรมอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมืองใหญอย าง

กรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ดังน้ันการขยายตัวของ

พื้นที่เมืองจึงมีอาณาเขตขยายเขามายังเขตจังหวัดนครปฐมอยางหลีกเล่ียงมิได  

ปจจุบันรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองจึงมีการเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน  โดยเฉพาะพื้นที่สวน

ประเภทตาง ๆ  ที่ไดแปรสภาพเปนเขตชุมชนใหม เชน หมูบานจัดสรร หากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินมีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยขาดการวางแผน อาจจะกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมตามมาได 

เชน ปญหาการจราจรติดขัด ปญหามลพิษ ปญหาขยะและส่ิงปฏิกูล เปนตน 

เทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) เปนเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกขอมูลสภาพส่ิงปกคลุมดิน 

หรือประเภทการใชประโยชนทิ่ดิน รวมทั้งสภาพทรัพยากรในพื้นที่น้ัน ๆ ณ ชวงเวลาตาง ๆ หากเรามีการประยุกตใชขอมูลที่ได

จากการสํารวจระยะไกล เชน ขอมูลภาพดาวเทียม ก็จะทําใหสามารถวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน ในชวงเวลาตาง ๆ ได 

และยังสามารถนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวงระยะเวลา

ตาง ๆ ไดเชนกัน 

 

2. วัตถุประสงค 
 

เพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหวางป พ.ศ. 

2547-2557 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ.2547-2557 น้ัน พื้นที่นานาจะมีสัดสวนของขนาดพื้นที่ลดลง 

สวนพื้นที่ส่ิงปลูกสรางหรือพื้นที่เมืองนาจะมีการเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น 

 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  

 4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ 

 การศึกษาครั้งน้ีใชขอบเขตของอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบไปดวย 25 ตําบล เปนขอบเขต

ทางดานพื้นที ่

 

 4.2 ขอบเขตดานเวลา 

 การศึกษาการใชประโยชนที่ดิน และการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ทําการศึกษาโดยใชขอมูลภาพดาวเทียม 

Landsat 5 บันทึกขอมูลเม่ือ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกขอมูลเม่ือ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 มาทําการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 5.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 

 5.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  

 เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม ไดแก ขอมูลพื้นที่ตัวอยาง (Training Area) คือ การสํารวจภาคสนาม

เพื่อเก็บพิกัดของพื้นที่ตัวอยางที่มีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ ประกอบไปดวย พื้นที่เมือง พื้นที่นา พื้นที่

สวน พื้นที่แหลงนํ้า และพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อนํามาใชรวมกับการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน 

 5.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ  

เปนขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 มานํามาใชสําหรับ

การแปลความหมายการใชประโยชนที ่ดินในแตละชวงเวลา ขอมูลขอบเขตการปกครอง และสถิติเกี่ยวกับขนาดพื้นที่

เกษตรของจังหวัดนครปฐม 
 

 5.2 วิธีรวบรวมขอมูล 

 5.2.1 การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในแตละป  

 ทําการรวบรวมขอมูลโดยการลงพื้นที่สํารวจการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ ในพื้นที่จริง และทําการบันทึก

พิกัดของพื้นที่ตัวอยางน้ัน ๆ (Training Area) จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาประกอบการตัดสินใจในการแปลความหมายการใช

ประโยชนที่ดินแบบกํากับดูแล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 5.2.2 รูปแบบการเปล่ียนการใชประโยชนที่ดิน  

รวบรวมขอมูลโดยการนําผลการวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในแตละป มาเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหใน

ขั้นตอนตอไป 
 

 5.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 5.3.1 การวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน  

 ทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยทําการจําแนกแบบกํากับดูแล อาศัยการตัดสินใจของผูวิจัยรวมกับขอมูล

พื้นที่ตัวอยางที่ไดทําการลงสํารวจภาคสนาม 

 5.3.2 รูปแบบการเปล่ียนการใชประโยชนที่ดิน  

 วิเคราะหโดยการนําผลการศึกษารูปแบบการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2557 มาซอนทับ

กันและวิเคราะหการเปล่ียนแปลงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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6. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 

7. ผลการศึกษา 
  

 จากการแปลความหมายขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2547  และขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 

พ.ศ. 2557 ดวยการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) รวมกับการสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บพิกัดพื้นที่ตัวอยาง 

(Training Area) โดยสามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐมออกเปน 5 ประเภท ไดแก พื้นที่เมือง 

พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่แหลงนํ้า และพื้นที่อ่ืน ๆ โดยผลการวิเคราะหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในอําเภอเมืองนครปฐม 

 พบวา พ.ศ. 2547 พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม จากการคํานวณมีพื้นที่ทั้งส้ิน 400.46 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 

250,287.80 ไร โดยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่สวน ซ่ึงครอบคลุมทั้งสวนผัก สวนผลไม และไรเกษตรชนิดตาง ๆ เปนเน้ือที่ทั้งส้ิน 

175.50 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 43.83 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่นา มีเน้ือที่ทั้งส้ิน 159.70 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 39.88 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเน้ือที่มากเปนลําดับที่สาม 51.25 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 12.80 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนพื้นที่แหลงนํ้าทั้งแมนํ้า ลําคลองและ บอนํ้าในพื้นที่ มีขนาดเน้ือที่รวมทั้งสิ้น 13.74 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.43 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ประเภทอ่ืน ๆ พบเพียง 0.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

0.06 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 

 

 

 

 

การใชประโยชนที่ดินชวงปแรก (2547) การใชประโยชนที่ดินชวงปหลัง (2557) 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ขอมูลภาพดาวเทียม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557 

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

แปลความหมายการใชประโยชนที่ดิน 

- สํารวจภาคสนามเพื่อเก็บพิกัดพื้นที่ตัวอยาง 

- จําแนกการใชประโยชนที่ดินแบบกํากับดูแล 

จัดเตรียมขอมูล 

- ปรับแกความคลาดเคล่ือน 

- กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 1 จําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547 

ประเภทพื้นที ่ ตร.กม. ไร รอยละ 

พื้นที่เมือง 51.25 32,031.56 12.80 

พื้นที่นา 159.70 99,815.06 39.88 

พื้นที่สวน 175.50 109,689.80 43.83 

พื้นที่แหลงนํ้า 13.74 8,589.36 3.43 

พื้นที่อ่ืน ๆ 0.26 162.00 0.06 

รวม 400.46 250,287.80 100.00 

 

 
  

ภาพที่ 2 แผนที่การใชประโยชนที่ดินอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547 

 

 จากการแปลความหมายขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยจําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมือง

นครปฐม พ.ศ. 2557 ออกเปน 5 ประเภท ไดแก พื้นที่เมือง พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่แหลงนํ้า และพื้นที่อ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห

พบวา ในป พ.ศ. 2557 อําเภอเมืองนครปฐมมีพื้นที่จากการคํานวณทั้งส้ิน 400.60 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 250,376.60 ไร 

โดยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นา มีเน้ือที่ทั้งส้ิน 152.94 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38.18 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ 

พื้นที่สวน มีเน้ือที่ทั้งส้ิน 137.20 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 34.26 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่เมืองมีขนาดเน้ือที่มาก

เปนลําดับที่สาม 94.39 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.56 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนพื้นที่แหลงนํ้าทั้งแมนํ้า ลําคลองและ บอ
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นํ้าในพื้นที่ มีขนาดเน้ือที่รวมทั้งส้ิน 15.72 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.92 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ประเภทอ่ืน ๆ พบ

เพียง 0.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.08 ของพื้นทีท่ั้งหมด ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 3 

 

ตารางที่ 2 จําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2557 

ประเภทพื้นที ่ ตร.กม. ไร รอยละ 

พื้นที่เมือง 94.39 58,995.00 23.56 

พื้นที่นา 152.94 95,589.00 38.18 

พื้นที่สวน 137.20 85,749.19 34.26 

พื้นที่แหลงนํ้า 15.72 9,824.63 3.92 

พื้นที่อ่ืน ๆ 0.35 218.81 0.08 

รวม 400.60 250,376.60 100.00 

 

 
ภาพที่ 3 แผนที่การใชประโยชนที่ดินอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2557 

  

เม่ือทําการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2547 – 2557 พบวาการใช

ประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปคอนขางมาก ซ่ึงจากการวิเคราะหโดยอาศัยการแปล

ความหมายขอมูลภาพดาวเทียม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557  
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 พบวา พื้นที่อําเภอเมืองนครปฐมมีการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ในลักษณะของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมือง มากที่สุด โดย 

พ.ศ. 2557 พื้นที่เมืองในเขตอําเภอเมืองนครปฐมเพิ่มขึ้นเปน 94.39 ตารางกิโลเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่เมืองอยูเพียง 51.25 

ตารางกิโลเมตร เม่ือ พ.ศ.2547 ซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นมากถึง 43.14 ตารางกิโลเมตร  

 พื้นที่สวน หรือพื้นที่เกษตร มีการลดขนาดพื้นที่ลงเปนอยางมาก คือ เหลือเพียง 137.2 ตารางกิโลเมตรใน พ.ศ. 

2557 จากเดิมที่มีพื้นที่สวนทั้งส้ิน 175.5 ตารางกิโลเมตร มีการเปล่ียนแปลงขนาดพื้นที่ทั้งส้ิน 38.3 ตารางกิโลเมตร  

 ในขณะเดียวกันพื้นที่นาในเขตอําเภอเมืองนครปฐมก็มีขนาดลดลงเชนกัน จากเดิม ใน พ.ศ. 2547 เคยมีพื้นที่นา 

159.7 ตารางกิโลเมตร ลดลงเหลือ 152.94 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีการลดลงของขนาดพื้นที่นาทั้งส้ิน 6.76 

ตารางกิโลเมตร สวนพื้นที่แหลงนํ้าและพื้นที่อ่ืน ๆ มีการเปล่ียนแปลงไมมากเทาใดนัก ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547 - 2557 

ประเภทพื้นที ่
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2557 การเปล่ียนแปลง 

(ตร.กม.) ตร.กม. ไร รอยละ ตร.กม. ไร รอยละ 

พื้นที่เมือง 51.25 32,031.56 12.8 94.39 58,995.00 23.56 43.14 

พื้นที่นา 159.7 99,815.06 39.88 152.94 95,589.00 38.18 -6.76 

พื้นที่สวน 175.5 109,689.80 43.83 137.2 85,749.19 34.26 -38.3 

พื้นที่แหลงนํ้า 13.74 8,589.36 3.43 15.72 9,824.63 3.92 1.98 

พื้นที่อ่ืน ๆ 0.26 162 0.06 0.35 218.81 0.08 0.09 

รวม 400.46 250,287.80 100 400.6 250,376.60 100   

 

 ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม โดยใชการคํานวณคาความคลาดเคล่ือน 

(Error Matrix) ดังตารางที่ 4 พบวา การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินน้ีมีคาความถูกตองรวมอยูที่ รอยละ 54.32 และ

มีคาสัมประสิทธ์ิแคปปาของความสอดคลองกันอยูที่ 0.543 ซ่ึงอยูในเกณฑปานกลาง (Moderate Agreement)  

 

8. สรุปและอภิปรายผล 

 

 ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม พ.ศ. 2547-2557 พบวา การเปล่ียนแปลง

การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น โดยบริเวณพื้นที่เมืองจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่มีส่ิงปลูกสรางเดิม

หรือมีความเปนเมืองอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวตามแนวถนน เน่ืองจากปจจัยเรื่องความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ 

อีกทั้งขนาดพื้นที่เกษตรที่ลดลงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรไปเปนพ้ืนที่เมือง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งพื้นที่นา สอดคลองกับการศึกษาของ ปนัดดา พาณิชยพันธุ (2555) ที่พบวารูปแบบการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินน้ันมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมือง หรือส่ิงปลูกสราง ไดแก บานจัดสรร พาณฺชยกรรม อุตสาหกรรม สวนพื้นที่รกรางวางเปลา 

และพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดขนาดเน้ือที่ลง 

 วิทยา เตาสา (2552) พบวา การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวง พ.ศ. 2535-2540 การใชที่ดินในพื้นที่

ศึกษามีรูปแบบการเปล่ียนแปลงจากพื้นที่เกษตรไปเปนพื้นที่นอกการเกษตร โดยมีปจจัยมาจากการที่เกษตรกรขายที่ดินใหกับ

นายทุน และการศึกษาของปวีณา เปรมเจริญ (2555) ที่พบวา พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ส่ิงปลูกสรางจะกระจุกตัวอยูตามแนว
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เสนทางคมนาคมสายหลักอยางหนาแนน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ วสันต ออวัฒนา (2555) ผลการศึกษาการ

เปล่ียนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2544-2554 พบวา พื้นที่ชมุชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมมีขนาดลดลง 
 

ตารางที่ 4 คาความคลาดเคล่ือนจากการจําแนกขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

              2557 

เมือง ที่นา สวน แหลงน้ํา พ้ืนที่อื่น ๆ รวม EO (%) PA (%)  2547 

เมือง 38,851 7,434 9,420 1,193 28 56,926 31.75 68.25 

ที่นา 25,034 100,418 45,524 5,992 213 177,181 43.32 56.68 

สวน 39,347 56,998 95,152 3,227 132 194,856 51.17 48.83 

แหลงน้ํา 1,349 4,891 1,989 7,035 0 15,264 53.91 46.09 

พ้ืนที่อื่น ๆ 253 7 9 8 11 288 96.18 3.82 

รวม 104,834 169,748 152,094 17,455 384 444,515 - - 

EC (%) 62.94 40.84 37.44 59.70 97.14 - - - 

CA (%) 37.06 59.16 62.56 40.30 2.86 - - - 

คาความถูกตองรวม = 54.32 %               

คาสัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคลองกนั (K) = 0.543 
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การศึกษาสัมประสิทธิก์ารลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรงัสีแกมมาในอิฐมอญ  

A Study of the Mass Attenuation Coefficients and Buildup Factors of Gamma 

Ray Photons in Red Bricks 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor จากอิฐมอญ โดยใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133, 

Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV และใชโปรแกรม WinXCom คํานวณคา

ทางทฤษฎ ีผลการศึกษาพบวา คาทฤษฎีและคาจากการทดลองมีคาสอดคลองกัน โดยคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลของอิฐ

มอญน้ันมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น และคา Buildup factor มีคาลดลงเม่ือพลังงานเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก และผลของ

อันตรกิริยาคอมปตันมีคาลดลงในชวงพลังงานน้ี 

 

คําสําคัญ: สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสน  คา Buildup factor  อันตรกิริยาของโฟตอน  

 

Abstract 

 

A study of the mass attenuation coefficients and the Buildup factors from red bricks were measured 

by using the radioactive source Ba-133, Na-22, Cs-137, and Co-60 at the energies 356, 511, 662, 1173, and 

1332 keV respectively. It was found that the theoretical values shown good agreement with the experiment. 

The mass attenuation coefficients were decrease with the increasing of the energy and the Buildup factors 

show the decrease with the increasing of the energy too. The results of buildup factors were decrease 

due to the Compton decreasing of scattering in these energy range.   

 

Keywords: linear attenuation coefficient, buildup factor, interaction of photon  

 

1. บทนํา  

 

โดยปกติแลว รังสีแกมมาจะถูกใชในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวของกับรังสี เชน ศูนยวินิจฉัยโรคทางการ

แพทย ศูนยวิจัยทางนิวเคลียร หรืออุปกรณที่เก่ียวของทางนิวเคลียร และอาวุธนิวเคลียร ทั้งหมดน้ีลวนแลวตองการวัสดุที่

สามารถกําบังรังสีเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางาน (K. Singh et al., 2002) ในการศึกษาเก่ียวกับวัสดุกําบังรังสี มุงหวังให
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รังสีน้ันเกิดอันตรกิริยากับสสารในวัสดุมากที่สุด การเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารน้ัน บงบอกถึงคาการลดทอนของรังสี

ที่เกิดกับวัสดุ ดังน้ันคาการลดทอนของรังสีในวัสดุ จึงมีความสําคัญ ในหลายๆงานวิจัยตองการที่จะพัฒนาวัสดุที่มีคาการ

ลดทอนรังสีหรือคาการกําบังรังสีใหมากที่สุด และสามารถนํามาใชงานไดภายใตส่ิงแวดลอมที่มีความเส่ียงตอรังสี และสามารถ

เปนวัสดุกําบังรังสีไดด ี(N. Singh et al., 2006)  

การศึกษาคา Buildup factor ของวัสดุที่ใชในการกําบังรังสีแกมมาน้ัน เปนคาที่มีความสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการวัดและความสามารถของวัสดุที่ใชในการกําบังรังสี การวัดคา Buildup factor ถูกใชสําหรับวัดรังสีแกมมาที่จุดใดจุด

หน่ึง และยังสามารถบงบอกถึงอันตรกิริยาของโฟตอนไดหลังจากผานเขาไปในเน้ือของสสาร และบอกถึงการตอบสนองของ

หัววัด (detector) ที่สามารถนับวัดได ซ่ึงกฎของ Lambert-Beer ( 
0

XI I e ) ยังคงสามารถใชอธิบายถึงการดูดกลืนโดยการ

อันตรกิริยาของรังสีแกมมากับสสาร ที่ทําใหความเขมของรังสีลดลง (K. Singh et al., 2013, K. Singh et al., 2016)  

ในงานวิจัยน้ีไดใชอิฐมอญมาทําการทดลอง ซ่ึงอิฐมอญน้ันเปนวัสดุมาตรฐานในงานดานการกอสราง ซ่ึงในการศึกษา

งานดานวัสดุกําบังรังสีจากอิฐมอญน้ัน เปนการศึกษาที่คุมคาในการที่จะทํางานวิจัยจากวัสดุน้ี เพราะวาเปนวัสดุที่ใชกัน

โดยทั่วไป และเปนวัสดุที่หาไดงายตามทองตลาด และขอดีของอิฐมอญคือนํ้าหนักที่เบา และยังเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (K. 

Singh et al., 2013) และแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในงานวิจัยน้ี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 

662, 1173, และ 1332 keV เพื่อศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสนและศึกษาคา Buildup factor ของอิฐมอญ และใช

โปรแกรม WinXCom คํานวณคาทางทฤษฎี (L. Gerward et al., 2001, L. Gerward et al., 2004) 

 

2. ทฤษฎี  
 

2.1 คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล 

คาทฤษฎขีองคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล ที่สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom สามารถเขียนใหอยูใน

รูปของสมการได 

 

                                                          m i m i
i

w ( )                                      (1) 

 

คาการทดลองของคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล สําหรับรังสีแกมมาที่ผานเขาไปในเน้ือของสสาร สามารถเขียนให

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

 

            
tmI I e 

0
                                                       (2) 

 

 กําหนดให I
0

, I ,  และ t คือ ความเขมของรังสีกอนผานตัวกลาง, ความเขมของรังสีหลังผานตัวกลาง, ความ

หนาแนนของวัสดุ และความหนาของตัววัสดุ 
 

2.2 ทฤษฎี Buildup Factor 

การดูดกลืนรังสีของวัสดุมีปรากฎการณหลักคือ โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric) การกระเจิงคอมปตัน (Compton 

scattering) และ แพรโพรดักชัน (Pair production) ซ่ึงสงผลทําใหรังสีลดลง เม่ือผานเขาไปในเน้ือของวัสดุหรือสสาร เม่ือรังสี

เคล่ือนที่ผานไปยังเน้ือของสสาร รังสีจะสามารถเคล่ือนผานไดหลายลักษณะ คือ พุงผานไปยังเน้ือของสสารแลวเขาสูหัววัดรังสี

ซินทิเลชันโดยตรง หรือรังสีอาจจะเกิดการกระเจิงจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงสงผลใหคาทางการทดลองน้ันมีความ
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คลาดเคล่ือน จึงจําเปนตองใชคา Buildup Factor ซ่ึงขึ้นอยูกับตนกําเนิดรังสีแกมมา ความหนาของวัสดุ ซ่ึงสามารถแกไข

ขอผิดพลาดจาการทดลองดังกลาวไดจากสมการ (G. Gilmore, 2008) 

 

                                                              
XI BI e

0
                                                    (3) 

 จากการทดลอง คา Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอัตราสวนระหวาง Bad geometry และ Good 

geometry 

 

3. วิธีการทดลอง 

  

 

นําวัสดุอิฐมอญไปวิเคราะหองคประกอบธาตุที่มีอยูในเน้ือของสารหรือวัสดุ ดวยเครื่อง X-ray fluorescence 

spectrometry หรือเครื่อง (XRF) โดยไดองคประกอบของธาตุที่อยูในเน้ือวัสดุดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา SiO2 เปน

องคประกอบหลักของอิฐมอญ และนําองคประกอบของธาตุไปคํานวณหาคาอันตรกิริยายอยจากโปรแกรม WinXCom 

แสดงผลของคาอันตรกิริยายอยในตารางที่ 2 โดยพบวาอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงาน 356 keV ถึง 1332 keV คือการ

กระเจิงคอมปตัน และมีแนวโนมลดลงเม่ือพลังงานเพิ่มขึ้น 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองคประกอบของธาตุในอิฐมอญ 

Compound SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

% weight 0.79564 0.03229 0.01522 0.01969 0.00193 0.13523 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงอันตรกิริยายอยที่พลังงานตางๆ 

Energy (keV) 
Coherent 

(cm2/g) 

Compton 

(cm2/g) 

Photoelectric 

(cm2/g) 
m

 (cm2/g) 

356 0.0014 0.0977 0.0011 0.1002 

511 0.0006 0.0846 0.0004 0.0857 

662 0.0004 0.0757 0.0002 0.0763 

1173 0.0001 0.0577 0.00006 0.0579 

1332 0.0001 0.0541 0.00005 0.0543 

 

 

 
ภาพที่ 1 อิฐมอญ 

 

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องวิเคราะห X-ray fluorescence 

spectrometry (XRF) 
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ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการวัดแบบ Good geometry 

 
ภาพที่ 4 ไดอะแกรมการวัดแบบ Bad geometry 

 

ในการทดลองน้ีไดใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, 

และ 1332 keV ตามลําดับ ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในการทดลองน้ี โดยการทดลองแบบ Good geometry แหลงกําเนิด

รังสีจะถูกทําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางการกระจายของรังสีที่ 0.5 มิลลิเมตร และมีถ้ําตะก่ัวหุมแหลงกําเนิดรังสีไว และวาง

วัสดุตัวอยางซ่ึงมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. โดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุมดวยถ้ําตะก่ัววางไวหลัง

วัสดุตัวอยาง และในการทดลองแบบ Bad geometry แหลงกําเนิดรังสีจะถูกเปดอยางอิสระ และวางไวดังภาพที่ 6 และวาง

วัสดุตัวอยางซ่ึงมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. เชนกัน โดยทั้งสองวิธีจะใชหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุม

ดวยถ้ําตะก่ัววางไวหลังวัสดุตัวอยาง และทําการนับวัดคารังสีที่ผานวัสดุตัวอยางเขาสูหัววัด NaI(Ti) ที่ตอกับแหลงจาย

ศักยไฟฟาสูง (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อแปลคา โดยใชโปรแกรมซอฟแวร Genie 2000 

 

 
 

ภาพที่ 5 การวัดแบบ Good geometry 

 
 

ภาพที่ 6 การวัดแบบ Bad geometry 
 

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผล 
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ภาพที่ 7 คาสัมประสิทธ์ิการทดลองเชิงเสน 
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จากการทดลองแบบ Good geometry พบวา คาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญมีคาสอดคลองกันกับคา 

ทฤษฎีและมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นน้ัน จะทําใหพลังงานมีโอกาสที่จะไมถูกดูดกลืน จึง

สงผลใหคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลน้ันลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยการทดลองพบวาคาที่วัดไดจากการทดลอง

สอดคลองกับคาที่คํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom 

 

200 400 600 800 1000 1200 1400

4

5

6

7
B

ui
ld

up
 F

ac
to

r

Energy (keV)  
ภาพที่ 8 คา Buildup Factor 

 จากการทดลอง คา Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอัตราสวนของความเขมรังสีระหวางการวัด พบวาคา 

Buildup Factor มีคาลดลงเม่ือพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซ่ึงสอดคลองกับผลของการ

กระเจิงคอมปตัน ดังตารางที่ 2 ซ่ึงเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานน้ีดวย (M.I. sayed et al., 2017) 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

 

งานวิจัยชิ้นน้ีไดนําอิฐมอญมาทําการทดลองหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor โดยใช

แหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV ตามลําดับ ผล

การทดลองพบวา  

1. คาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญที่ไดจากการทดลองแบบ Good geometry น้ันมีคาลดลงตามพลังงาน

ที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลที่คํานวณไดจาก WinXCom และแสดงใหเห็นถึงความแมนยําในระบบการวัดรังสีแบบ Good 

geometry 

2. คา Buildup Factor สามารถหาไดจากอัตราสวนระหวาง Bad geometry และ Good geometry พบวา คา 

Buildup Factor มีคาลดลงเม่ือพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซ่ึงสอดคลองกับผลของการ

กระเจิงคอมปตันซ่ึงเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานน้ีดวย  
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การสรางระบบแลกเปลี่ยนความรอนของเครือ่งอบพืชผลทางการเกษตร  

โดยใชพลงังานความรอนจากชีวมวล 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดทําการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย 

เน่ืองจากประเทศไทยมี 3 ฤดู ซ่ึงบางฤดูกาลไมมีแสงอาทิตยที่จะนํามาสรางความรอนสําหรับอบพืชผลทางการเกษตรได 

ดังน้ันการใชพลังงานความรอนจากเตาจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ผูวิจัยนํามาใช เพื่อใหเครื่องอบแหงสามารถใชงานไดในทุกฤดู 

และใชในเวลากลางคืนไดดวย ซ่ึงผลที่ไดจากเครื่องตนแบบพบวาอุณภูมิภายในเครื่องอบแหงในเวลากลางคืน มีคาเทากับ 58 

องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถทําใหระบบทํางานตอไปไดอยางมีประสิทธ์ิภาพในเวลาที่ไมมีแสงแดด 

 

คําสําคัญ: อบแหงพลังงานแสงอาทิตย  อบแหงพลังงานงานรวม  พลังงานชีวมวล  

 

Abstract 

 

The biomass-combined-cycle solar dryer has been developed. There are 3 seasons in Thailand, 

in some of those the sunlight is inadequate to generate heat for drying agricultural products. Therefore, 

heat from an oven is an alternative to provide additional energy for the dryer to be operated in every 

seasons, both day and night. As a result, the temperature within the prototype dryer at nighttime is 58 

degrees Celsius which can maintain the effective operation during non-sunlight hours.  

 

Keywords: solar dryers, biomass-combined-cycle solar dryer, biomass energy 

 

1. บทนํา  

 

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สําคัญคือการตากแหงหรืออบแหง เพราะการอบแหงจะชวยลด

ความชืน้ของผลิตผลซ่ึงชวยยับยั้งการเนาเสียเน่ืองจากเชื้อราและแบคทีเรียและปองกันอันตรายจากส่ิงสกปรกและแมลงดวย

วิธีการอบแหงที่เกษตรกรนิยมใชกันทั่วไป[1] ไดแก การตากแดดตามธรรมชาติ ทั้งน้ีเพราะทําไดงาย และไมตองเสียคาใชจาย 
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แตก็มักประสบปญหาการเสียหายของผลิตผลระหวางการตากเชนการรบกวนจาก แมลง นก สุนัข รวมถึงการปนเปอนส่ิง

สกปรกตางๆ และการตากแดดธรรมชาติ จะขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศซ่ึงควบคุมไมได เพราะเราไมสามารถที่จะคาดเดาหรือ

ควบคุมได ความชื้นของผลิตผลจะลดลงไดชาถาเปนชวงที่ทองฟามีเมฆมาก หรืออาจจะเสียหายจากการเปยกฝน การอบแหงที่

ความชื้นลดลงชาเกินไปจะมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑแหงที่ได[2] การอบแหงดวยเครื่องอบแหงจะชวยรักษาคุณภาพของ

ผลิตผลดังกลาว ที่สําคัญคือการอบดวยเครื่องอบพลังแสงอาทิตย ทําใหใช เวลาในการทําใหแหงนอยกวา แตการอบแหงน้ันใช

พลังงานจากแสงอาทิตยเปนหลัก ซ่ึงเครื่องอบจะทํางานไดดีเม่ือสภาพอากาศเอ้ืออํานวย และเครื่องอบจะทํางานไดเฉพาะเวลา

กลางวันเทาน้ัน ซ่ึงนับเปนขอจํากัดของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัยจึงสรางระบบแลกเปล่ียนความรอนเพื่อให

เครื่องอบสามารถทํางานในเวลากลางคืน หรือแมแตวันที่ฝนตกได  

กลาวโดยสรุปไดวา ระบบแลกเปล่ียนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น เชน 

แกลบ กะลามะพราว ที่คณะผูวิจัยกําลังจะศึกษาน้ัน จะสามารถเพิ่มประสิทธ์ิภาพเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยแบบเดิมให

สามารถทํางานไดเต็มประสิทธ์ิภาพตลอด 24 ชั่วโมง และที่สําคัญคือพลังงานที่ใชในระบบเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

 

2. วิธีการทดลอง 
 

คณะผูวิจัยสรางระบบแลกเปล่ียนความรอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีในทองถิ่น ความ

รอนที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกนําไปตมนํ้า (heat source) แลวนํ้ารอนที่ไดจะถูกปมผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

(radiators) ซ่ึงจะไดลมรอนเขาตูอบ นํ้าที่ผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอนจะไหลกลับเขาไปที่หมอตมแลววนในระบบตอ     

ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงระบบแลกเปล่ียนความรอนเครื่องอบ 

 

ดังน้ันผูวิจัยจึงออกแบบเครื่องอบแหงใหเปนแบบตูและใหอากาศรอนเปาผานผลิตภัณฑจากดานขางของตูเขามาดาน

ในตู ตูอบแหงประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนบรรจุผลิตภัณฑ และสวนชวยกระจายความรอน โดยสวนบรรจุผลิตภัณฑมี

ขนาด  ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร และมีความสูง 60 เซนติเมตรโดยไมรวมขาตั้งตู ซ่ึงขาตั้งตูมีขนาด

ความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 77 เซนติเมตร และมีความสูง 40 เซนติเมตร มีประตูเปด - ปดดานหนา สําหรับนํา

ผลิตภัณฑเขาออก สําหรับสวนกระจายความรอนจะอยูดานขางตู  มีพัดลมขนาด 220 V หมอนํ้ามีขนาดความกวาง 22 

เซนติเมตร ความยาว 29 เซนติเมตร ตูอบแหงน้ียังมีระบบที่ใหความรอนในการอบแหงนอกเหนือจากแสงอาทิตยก็คือ ระบบ

เปาลมรอน โดยระบบเปาลมรอนน้ีจะเปนระบบที่ชวยใหการอบแหงสามารถเกิดขึ้นหรือทําไดในเวลาที่ไมมีแสงแดด หรือใน

ขวงที่มีแสงแดดนอยที่เม่ือแสงแดดนอยหรือไมมีแสงแดดเลยในเวลากลางคืน ตูอบแหงก็จะไมสามารถทําการอบแหงได แตเม่ือ

เราเพิ่มระบบเปาลมรอนเขาไป เราก็จะสามารถทําการอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงหรือไมมีก็ตาม โดยระบบเปาลมจะ



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

170 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ประกอบไปดวย พัดลม หมอนํ้า และชุดควบคุมที่ประกอบรวมกันเปนระบบเปาลมรอน ที่จะทํางานประสานกับระบบตมนํ้า

รอน โดยระบบน้ีจะเริ่มตนจากการที่นํ้ารอนจากระบบตมนํ้ารอน ไหลมาตามแรงโนมถวงของโลกมาเขาภายในหมอนํ้า เราจะ

อาศัยหลักการทํางานของหมอนํ้าที่ทํางาน ดวยการรับนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงหรือนํ้ารอนเขามาทางดานบน แลวปลอยใหนํ้ารอน

ไหลลงมาตามทอนํ้า และในทอนํ้าน้ีจะมีครีบโลหะนําความรอนสูงติดอยูกับตัวทอหรือที่เรียกวารังผ้ึง เม่ือนํ้าไหลผานทอเหลาน้ี

ความรอนก็จะถูกถายเทออกไปสูภายนอก ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิต่ําลงและนํ้าที่อุณหภูมิต่ําลงก็จะไหลลงไปดานลางและกลับเขาสู

ระบบอีกครั้ง เราจึงใชระบบการระบายความรอนแบบหมอนํ้าน้ีมาใชเปาลมรอนเขาไปยังตูอบแหง โดยที่นํ้ารอนจะมาจาก

ระบบตมนํ้ารอนไหลผานทอดวยแรงโนมถวงมาเขายังหมอนํ้าดานบน เม่ือนํ้ารอนไหลเขาหมอนํ้าก็จะเกิดการถายเทความรอน

ออกจากหมอนํ้า เราก็จะใชพัดลมเปาอากาศรอนเขาสูภายในตู โดยที่เราจะติดระบบน้ีไวดานขางของตูอบแหงทางดานกวาง

ของตูโดยการติดตั้งหมอนํ้าไวกับตัวตู (เจาะชองใหพอดีกับขนาดดานหนาของหมอนํ้า) จากน้ันเราจะใชพัดลมติดไวหลังหมอนํ้า

แถบนอกตูเพื่อเปาลมผานหมอนํ้า ใหลมนําความรอนที่ถูกถายเทออกจากหมอนํ้าเขาตูอบแหงดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของตูอบแหงและระบบเปาลมรอน 

 

 ซ่ึงในการทําเครื่องอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนจากชีวมวล ไดแบงทําการวัดคาตัวอยาง

ออกเปน 3 แบบดวยกัน คือ ตั้งกลางแจง และตั้งในที่รม โดยจากการทดลองการตั้งในที่รมไดทําในทั้งเวลากลางวันและ

กลางคืน (ตอนเชา) ซ่ึงทั้ง 3 แบบใชเวลาบันทึกผลเทากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 

3. ผลการวิจัย  

 

ในการทดสอบระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมาน้ัน การทํางานของเครื่องอบแหงทั้งในตอนเชา ตอนกลางคืน และกลางแดด โดย

การวัดคา จะทําการวัดคาทุกๆ 10 นาทีตอชวงเวลาในการเก็บขอมูล ซ่ึงไดกราฟความสัมพันธของอุณหภูมิกับเวลาออกมา

เปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลาของวันซ่ึงแบงเปน การตั้งในที่รม (ตอนเชา) แสดงไวดังภาพที่ 3 ซ่ึงทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 67 

องศาเซลเซียส สวนการตั้งในที่รม (ตอนกลางคืน) แสดงดังภาพที่ 4 ทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 69 องศาเซลเซียส การตั้งในที่

กลางแจง (กลางแดด) แสดงไว ดังภาพที่ 5 ทําอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 75 องศาเซลเซียส และผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิทั้ง    

3แบบ แสดงไวดังภาพที่ 6 ซ่ึงคาการเปรียบเทียบอุณหภูมิจากภาพที่ 6 แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การใชพลังงานความรอน

รวมน้ันจะทําใหระบบการอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม อยางเห็นไดชัด โดยอุณหภูมิในเครื่องตนแบบเม่ือใชพลังงานความ

รอนรวมมีคาสูงถึง 75 องศาเซลเซียส  
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ภาพท่ี 3 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งในที่รม (ตอนเชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

ภาพท่ี 4 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งในที่รม (ตอนกลางคืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 อุณหภูมิในเครื่องอบแหง เม่ือตั้งกลางแจง (กลางแดด) 
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ภาพท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิทั้ง การตั้งในที่รม (ตอนเชา และ ตอนกลางคืน), การตั้งในที่กลางแจง (กลางแดด) 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวมจากชีวมวลน้ี เปนเครื่องอบแหงที่สามารถสรางขึ้นเองได มี

ขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ไมซับซอน ตนทุนในการผลิตต่ํา สามารถนําไปประยุกตใชกับการอบแหงไดทั้งเครื่องเทศและ

สมุนไพร และยังสามารถทํางานไดตลอดเวลา ไมวาจะมีแสงอาทิตยหรือไม โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาจากภายนอก ซ่ึงทํา

ใหสะดวกตอการนําไปใชในดานการเกษตรเปนอยางยิ่งเหมาะสําหรับเกษตรกร จากผลการทดลองเครื่องอบแหงที่ที่ใชพลังงาน

ความรอนจากชีวมวลรวมกับระบบเดิมพบวา เครื่องอบแหงพลังงานรวม จะสามารถทําอุณหภูมิใหอยูในชวงใชงานไดในทุก

สภาวะ ซ่ึงจะทําใหเครื่องอบแหงแบบใหมน้ีสามารถใชไดทุกฤดูกาลเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนรวม

จากชีวมวลน้ี 
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บทคัดยอ  

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิในเครื่องอบแหงที่พัฒนาขึ้นน้ี ไดใชเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอรเรเตอรมาผลิตกระแสไฟฟา 

เพื่อใชในระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบเปาลมรอนที่ใชในกระบวนการอบแหง โดยนําเทอรโมอิเล็กทริกน้ีมาติดลงบนแผน

ทองแดงซ่ึงรับความรอนจากหมอตม และอีกดานประกบดวยฮีทซิงค โดยใชเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 6 โมดูล ซ่ึงตอเทอรโม-

อิเล็กทริกน้ีดวยวงจรอนุกรม แลวตอเขากับวงจรชารตแบตเตอรรี่  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางระบบ

ดังกลาวพบวา ระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถทํางานไดเองโดยไมตองพึง่พาระบบไฟฟาแบบสายสง 

 

คําสําคัญ: เทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอรเรเตอร  ระบบควบคุมอุณหภูมิ  เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

 

Abstract 

 

The temperature control system in the dryer has been developed. Thermoelectric generators (TEGs) 

were used in the temperature control system and heated air blower. This was carried out by placing 

thermoelectric modules on the copper plate heated by the boiler. The another side of the plate was 

contacted by a heat sink. The modules consisted of 6 thermoelectric modules connected into a series 

circuit and to a battery charger circuit. As a result, the temperature control system in this research can 

be operated without local electrical grid dependence. 

 

Keywords: thermoelectric generator, temperature control, solar dryer 

 

1. บทนํา  
 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยใชวิธีการอบแหง เพื่อชวยเพิ่มมูลคาของสินคา มักนิยมใช การตาก

แดดตามธรรมชาติซ่ึงตองใชเวลานาน และอาจมีการรบกวนจากสัตว หรือแมลงได  ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนซึ่ง

ไดรับพลังงานแสงอาทิตย คอนขางสูงตลอดทั้งป การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ก็เปนอีกหน่ึงทางเลือกที่ สามารถ



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

174 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

นํามาใชในการอบแหงได เน่ืองจากการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เปนกระบวนการที่สะอาดไดรับการ

ยอมรับในระดับสากลอีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตและยังชวยรักษาส่ิงแวดลอมอีกดวย แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของ

สภาพอากาศที่คาดเดาไดยากวาชวงที่ทําการอบอยูน้ันจะมีแสงแดดเพียงพอ หรือมีฝนตกหรือไม ดังน้ันการปอนความรอนเขา

เครื่องอบโดยตรงจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกที่นาสนใจ และสามารถเพิ่มประสิทธ์ิภาพเครื่องอบแบบเดิมได 

จากที่กลาวมาขางตน ในงานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยจึงออกระบบแบงเปน 2 สวน สวนแรกคือระบบผลิตไฟฟาจาก      

เทอรโมอิเล็กตริก สวนที่สองคือระบบควบคุมอุณหภูมิในเครื่องอบ โดยทั้งสองสวนน้ีจะใชแหลงพลังงานจากวัสดุเทอรโมอิเล็ก

ตริก (TE) ซ่ึงการใชวัสดุเทอรโมอิเล็กตริกในการผลิตกระแสไฟฟาน้ันแผง TE จะถูกติดอยูกับแหลงความรอนโดยความไมสมดุล

ของอุณหภูมิระหวางทั้งสองดานจะกอใหเกิดความตางศักยขึ้นระหวางขั้วของ TE แลวนําความตางศักยน้ันไปใหเปนแหลง

พลังงานตอไป 

กลาวโดยสรุปไดวา ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่คณะผูวิจัยกําลังจะศึกษาน้ัน จะสามารถเพิ่มประสิทธ์ิภาพ

เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยแบบเดมิใหสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง และที่สําคัญคือพลังงานที่ใชใน

ระบบเปนพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 

2. วิธีการทดลอง 
 

 ระบบน้ีเปนระบบควบคุมอุณหภูมิของตูอบแหง ที่ใชลมรอนในการชวยอบแหงนอกเหนือจากการใชแสงอาทิตย ซ่ึง

ระบบน้ีจะทํางานรวมกับระบบเปาลมรอนเปนระบบที่ใชควบคุมพัดลม ที่จะเปาลมรอนเขาไปภายในตูอบแหงเพื่อชวยในการ

อบแหง โดยระบบน้ีจะทํางานควบคุมการจายกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่ประจุไฟหรือชารตกระแสไฟจากระบบเทอรโมอิ

เล็กทริก ไปยังพัดลมเปาอากาศรอนที่ถูกระบายออกมาจากหมอนํ้า โดยระบบน้ีจะเปนวงจรควบคุมอุณหภูมิที่มีความซับซอน

นอย ใชตัวเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของหมอนํ้าเม่ือเกิดการถายเทความรอนจากหมอนํ้า ซ่ึงหลักการในการทํางานของวงจรควบคุม

อุณหภูมิคือ การที่ใชตัวเซ็นเซอรเปนตัวควบคุมความตานทานภายในวงจร ตัวเซ็นเซอรที่ใชน้ีเราจะใชอุปกรณที่เรียกวา เทอร

มิสเตอร (thermister) ซ่ึงเทอรมิสเตอรน้ีเปนตัววัดอุณหภูมิแบบสารก่ึงตัวนํา ที่ใชหลักการการเปล่ียนแปลงความตานทานเม่ือ

อุณหภูมิเปล่ียนไป แตจะมีทั้งการเปล่ียนแบบสัมพันธตรงและผกผัน โดยเทอรมิสเตอรที่เรานํามาใชในวงจรน้ีเปนเทอรมิสเตอร

ที่มีสัมประสิทธ์ิความตานทานตออุณหภูมิเปนลบ (Negative Temperature Coefficient, NTC) เปนเทอรมิสเตอรที่ความ

ตานทานลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแตมีการเปล่ียนแปลงความตานทานสูงมากเม่ือเทียบกับ RTD ดวยความไวตอการ

เปล่ียนแปลงมาก เทอรมิสเตอรแบบน้ีจึงเหมาะกับงานที่ตองการวัดความแตกตางของอุณหภูมิที่ชัดเจน แตเทอรมิสเตอรมี

คุณสมบัติไมเปนเชิงเสน ดังน้ันชวงอุณหภูมิที่ใชงานจึงจํากัดอยูในชวงแคบ ๆ เปนชวง ๆ ไปเชน ชวง 50-150 °C หรือ 150-

250 °C เราจึงนําคุณสมบัติของเทอรมิสเตอรมาใชรวมกับวงจรควบคุมพัดลมอัตโนมัติ 

 โดยวงจรน้ีจะทํางานโดยการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอรเขาสูตัวรีเลย ควบคุมการจายกระแสไฟออกใหกับพัดลม 

ซ่ึงภายในวงจรยังใชการควบคุมโดยตัวตานทานที่จะมีคาความตานทานเปล่ียนไปตามอุณหภูมิที่เปล่ียนไปดวย การตรวจจับ

ของเทอรมิสเตอรคือ เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นความตานทานของเทอรมิสเตอรก็จะมีคาต่ําลง ทําใหกระแสสามารถไหลภายในวงจร

ทําใหเกิดการทํางานของวงจร และในวงจรน้ียังมีระบบที่ทําใหสามารถปรับคาของการจายกระแสไฟใหกับพัดลม โดยนอกจาก

จะใชเทอรมิสเตอรที่เปนตัวควบคุมความสัมพันธของอุณหภูมิกับการทํางานของพัดลมเปาลมรอนแลวน้ัน ในวงจรน้ีก็ยังมีตัว

ตานทานที่สามารถปรับคาได เพื่อเอาไวปรับระดับความตานทานใหเหมาะสม และสัมพันธกับชวงอุณหภูมิที่เราตองการใหพัดลม

ทํางานคือ ตัวตานทานที่ปรับคาไดน้ีจะเปนตัวควบคุมเทอรมิสเตอรอีกชั้น เพื่อใหเราสามารถกําหนดชวงการทํางานของพัดลม

กับชวงของอุณหภูมิที่เราตองการไดดังแสดงในภาพที่ 1 

 ระบบเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอร เปนระบบผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนของเตาตมนํ้า โดยระบบน้ีจะติดอยู

บริเวณดานขางของถังใบที่หน่ึงถังใบที่มีนํ้ารอนดังแสดงในภาพที ่2 ซ่ึงระบบน้ีมีหลักการทํางานคือ การกําเนิดไฟฟาดวยความ
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รอนจากพฤติกรรมรอยตอโอหมมิก (Ohmic junction) ของอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอรเรเตอร อาศัยความแตกตาง

อุณหภูมิระหวางรอยตอดานรอนและดานเย็นของเทอรโมอิลิเมนต มีผลใหกลุมอิเล็กตรอนในวัสดุดานรอนมีพลังงานจลนสูง

กวาวัสดุดานเย็นและเกิดการเคล่ือนที่อยางรวดเร็ว เกิดความตางของปริมาณของประจุไฟฟาจึงเกิดไฟฟาขึ้นที่ปลายขั้ว ตอของ

อุปกรณพรอมที่จะจายกระแสไฟฟาใหอุปกรณไฟฟา เราจึงไดนําเทคโนโลยีน้ีมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชสําหรับพัดลม

และวงจรควบคุม โดยระบบเทอรโมอิเล็กทริกที่เรานํามาใชผลิตกระแสไฟฟาน้ีเรานํามาใชโดยอยูในรูปของเทอรโมอิเล็กทริก 

ซ่ึงเราจะนําเทอรโมอิเล็กทริกน้ีมาติดลงบนแผนทองแดงใหดานรอนของแผนติดลงบนแผนทองแดง และอีกดานก็จะประกบ

ดวยฮีทซิงค และตอเทอรโมอิเล็กทริกน้ีดวยวงจรอนุกรม ซ่ึงเราใชเทอรโมอิเล็กทริกน้ี จํานวน 6 โมดูล จากน้ันเม่ือนําไปติดตั้ง

ที่บริเวณถังตมนํ้ารอนแลวก็ตอเขากับวงจรชารตแบตเตอรรี่ โดยที่เราจะตอวงจรจากแบตเตอรรี่เขาสูพัดลม เม่ือเราทําการตม

นํ้าก็จะเกิดความแตกตางกันของอุณหภูมิทั้งสองดานของเทอรโมอิเล็กทริก ทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น และสามารถประจุ

กระแสไฟฟาน้ันไวใชกับพัดลมและวงจรควบคุม โดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาจากภายนอก 

     
 

ภาพที่ 1 ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของระบบเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอร (TEG ) 

 

3. ผลการวิจัย  

ผลจากการหาคาเฉล่ียของกําลังไฟฟาที่เทอรโมอิเล็กตริกโมดูลแตละตัวใหออกมาที่อุณหภูมิตางๆ โดยดานเย็นใช

นํ้าหลอเย็นอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และดานรอนติดกับแหลงความรอนที่ปรับคาไดโดยมีการเปล่ียนอุณหภูมิ ตั้งแต 20 - 

100 องศาเซลเซียส  ซ่ึงไดผลตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียกําลังไฟฟาขาออก ของเทอรโมอิเล็กตริกโมดูลที่อุณหภูมิตางๆ  

 

 กําลังไฟฟาขาออก (W) 

Temp oC TEG 1 TEG 2 TEG 3 TEG 4 TEG 5 TEG 6 กําลังไฟฟารวม 

20 0.224 0.236 0.233 0.253 0.281 0.223 1.450 

40 0.668 0.655 0.656 0.621 0.637 0.662 3.899 

60 1.125 1.132 1.128 1.137 1.122 1.126 6.770 

80 2.117 2.121 2.134 2.132 2.129 2.126 12.759 

100 3.211 3.217 3.226 3.231 3.245 3.232 19.362 

 

จากผลในตารางที่ 1 พบวา กําลังไฟฟาสูงสุดที่ระบบชารจเขาแบตเตอรี่ไดมีคาเทากับ 19.362 วัตต จึงสามารถบอก

ไดวาระบบความรอนที่สรางขึ้นสามารถชารจพลังงานไฟฟาเขาแบตเตอรี่ไดสูงถึง 19.362 วัตต ซ่ึงเทากับวาระบบน้ีสามารถ

ชารจแบตเตอรี่ดวยกระแส 1.49 แอมแปร ที่ความตางศักย 13.00 โวลท ซ่ึงคาน้ีสามารถชารจแบตเตอรี่รถยนตขนาด        

30 Ah เต็มภายในเวลา 6 ชั่วโมง ซ่ึงเพียงพอสําหรับการใชงานในระบบควบคุมอุณหภูมิแลว 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางระบบควบคุมอุณหภูมิดังกลาว ระบบสามารถทํางานไดเองโดยไมตอง

พึ่งพาไฟฟาแบบสายสง ซ่ึงวงจรเทอรโมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอรสามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาดวยกําลัง 19.362 วัตต ซ่ึง

เพียงพอตอการใชงานในระบบ และระบบความคุมอุณหภูมิสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงทํางานไดตลอดเวลา 
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การศึกษาสมบตัิทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคลเิทียมบิทมัสบอเรต

ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 

Study On Physical, Optical And Luminescence Of Zinc Lithium Bismuth 

Borate Glasess Doped With Samarium Oxide  
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขน

ของบิสมัทออกไซด ตั้งแต 15,20,25 และ 30 เปอรเซนตโมล  จากองคประกอบ (59-X)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3– 

1Sm2O3  ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด พบวา ความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด  เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบวา            

คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติ      

การเปลงแสงของ  Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต  ซาแมเรียมออกไซด  บิสมัทออกไซด  สมบัติทางแสง   สมบัติทางลูมิเนสเซนซ 

 

Abstract 

 

The zinc Bismuth borate glasses doped with Sm3+ 1mol% which varies Bi2O3 concentration are 

15, 20, 25 and 30 mol% of the composition (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3  have been 

synthesized by conventional melt quenching technique. The physical, optical and luminescence properties 

were investigated. The results shown that the density increased whereas the molar volume decreased 

with increasing Bi2O3 concentrations. The intensity of all absorption bands increased with increasing Bi2O3. 

In addition, the luminescence properties of Bismuth borate dope zinc Bismuth borate glasses system 

were carried out using excitation wavelengths of 404 nm. 

 

Keywords:  zinc borate glasses, samarium oxide, bismuth oxide, optical property, luminescence property 
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1. บทนํา 
 

แกวบอเรต (Borate Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง

เม่ือเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงสรางแกว จะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสราง

เปนแบบสามเหล่ียม BO3 และ โครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียร เชน BO3
(2+)  

BO3
(3+) BO3

(4+) เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรตจะเปนโครงสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรตเปนหน่ึง

ในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสงรวมกับ

การเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง นอกจากน้ีกลุม

ธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกว และแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว และคุณสมบัติ

ทางกายภาพ (D.D. Ramteke and et al 2015 : 25-30) 

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 

ไดโอด  เลเซอร  ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความ

สนใจเปนพิเศษ  เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมีคุณภาพสูง           

ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย  พบวา              

ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางแสงของแกว (B. Sailaja and et al. 2015 : 273-276) 

บิสมัทเปนธาตุลําดับที่ 83 สัญลักษณ Bi เปนโลหะ ลักษณะเปนของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ เปนตัวนําความรอน

ไฟฟาไดดี มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเม่ือแข็งตัว ใชประโยชนนําไปผสมกับโลหะอ่ืนใหเปนโลหะเจือ ซ่ึงหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ํา 

(Kirti Nanda and et al. 2016 : 521-526) 

     ซาแมเรียม (Samarium) เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงได ซ่ึงจะมีความวาว คลายกับเงินและมีความเสถียร         

ในสภาพอากาศทั่วไป ซามาเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอ่ินๆ ในแรโมนาไซด และ แรแบสตนีไซด ซามาเรียมเปน

สารประกอบที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตแมเหล็กถาวร ยิ่งไปกวาน้ันมีการประยุกตใชงานทางดานเลเซอรเอ็กซเรย เครื่องมือ

ที่ใชวัดความแมนยํา ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท การดูดกลืนของรังสีอินฟราเรดในแกวนําแสง และอุตสาหกรรมในโรง

ภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (A.A. Ali and et al. 2012 : 5475-5479) 

ในงานวิจัยน้ี ไดทําการเตรยีมแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด (ZLNaB:Eu3+) เพื่อศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนตของแกว 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

สําหรับสูตรแกวที่ทําการเตรียมในงานวิจัยน้ี คือ (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3 เม่ือ         

(x คือ 10 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว       

(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ ZnO  Li2O Bi2O3 B2O3 และ Sm2O3 ที่มีความบริสุทธ์ิสูงผสมลง

ในเบาหลอมอะลูมินา ตอมานําไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ตอมานําแกวที่หลอม

ไดเทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด  

ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การ

วิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific) 

และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent 

Technologies) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 179 

3. ผลการวิจัย  

 

คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3  

ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล โดยทั่วไปคาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมวลและปริมาตรที่เกิด

จากโครงสรางแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเก่ียวของกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและกลุมของอะตอมที่สามารถเขาไป

แทนที่อะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได  

จากคาความหนาแนนพบวาคาความหนาแนนมีคาลดลง เม่ือเติมปริมาณความเขนขนของ Bi2O3  ตั้งแต 15 จนถึง 

30 เปอรเซ็นโมล ซ่ึงจากความสัมพันธแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Bi2O3   มีอิทธิพลตอคาความหนาแนน โดยคา

ความหนาแนนมีคาอยูระหวาง3.2320+5.439E-16 ถึง 3.2190+ 7.131E-04 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  จากการวิเคราะห

หาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาคาปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับคาความหนาแนนของแกว ซ่ึงพบวาปริมาตรเชิงโมลมี

คาเพิ่มขึ้นเม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล ซ่ึงคาจะอยูระหวางชวง 3.2320+5.439E-

16 ถึง 3.2190+ 7.131E-04 กรัมตอลูกบาศก  

 
 

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

                   ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3   

 ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทออกไซดบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ 

Bi2O3 ที่แตกตางกันตั้งแต ตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง

ชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 1076 นาโนเมตร (6F9/2) 1225 นาโนเมตร (6F7/2) 1370 นาโนเมตร 

(6F5/2) 1472 นาโนเมตร (6F3/2) 1524   นาโนเมตร (6F15/2) และ 1586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืน

ของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงซิลิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 1076 ถึง 1586   

นาโนเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3    

   ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3 ที่

แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวา

สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของ

แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่ความยาวคล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาวคล่ืน 375   

นาโนเมตร (4K11/2)  ที่ความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร (6P5/2+
4M19/2) ที่มีความยาวคล่ืน 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่ความ

ยาวคล่ืน 527 นาโนเมตร  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของ แกวซิงคบิสมัทออกไซดบอเรตเจือดวย Sm2O3 ที่มีความเขมขนของ Bi2O3 

ที่แตกตางกันตั้งแต 15 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750 นาโนเมตร 

ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพ

ที่ 5 จากรูปพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค ในชวง Vis ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาว

คล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6F9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการ

เปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับไดอะแกรมระดับ

พลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+ ดังแสดงในภาพที่ 6  
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3        

   ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 1Sm2O3 

     ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

182 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm3+ 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

         จากการศึกษาการเตรียมแกวซิงคบิสมัทบอเรตที่เจือดวย Sm2O3 (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xBi2O3 – 

1Sm2O3  (เม่ือ x คือ  15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล) ดวยความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน โดยมีคาความหนาแนน

ลดลง และคาปริมาตรเชิงโมลของแกวมีคาเพิ่มขึ้น  

           ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 1076 นาโนเมตร 

(6F9/2) 1225 นาโนเมตร (6F7/2) 1370 นาโนเมตร (6F5/2) และ 1472 นาโนเมตร (6F3/2) 1524 นาโนเมตร (6F15/2) และ 1586 

นาโนเมตร (6F1/2)   

สเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการ

กระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) ที่มีความยาวคล่ืน 362 นาโนเมตร (4D5/2) ที่ความยาว

คล่ืน 375   นาโนเมตร (4K11/2) ที่มีความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร (6P5/2+
4M19/2) ที่มีความยาวคล่ืน 415 นาโนเมตร 

(4G9/2+
4I15/2) ที่มีความยาวคล่ืน 437 นาโนเมตร (4I11/2+

4M15/2) ที่มีความยาวคล่ืน 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ที่มีความยาว

คล่ืน 527 นาโนเมตร    

  สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS-NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร 

(6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ 706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ

สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2)  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก
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และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และสํานักงานคณะกรมการวิจัย

แหงชาติ(วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยเปนอยางด ี
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สมบัติทางแสงและการเปลงแสงของระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต 

ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 3+  

Optical and Luminescence Properties of Eu3+ -doped 

Strontium Barium Phosphate Glass  
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บทคัดยอ  

 

สมบัติการดูดกลืนแสง และสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ เจือในระบบแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต (SrO-

BaO-P2O5) ที่ความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน ไดรับการตรวจวัด ตัวอยางแกวถูกเตรียมโดยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัว

ลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวอยูในชวงความยาวคล่ืน 

250-2500 นาโนเมตร โดยความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 สมบัติ

การเปลงแสงของตัวอยางแกวถูกตรวจสอบภายใตการกระตุนดวยแสงและรังสีเอกซ สามารถพบการเปลงแสงที่มีความเขมของ

สัญญาณสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 163 และ 610 นาโนเมตร ตามลําดับ โดยการเปลงแสงอยูในชวงของแสงสีแดง แสดงใหเห็นวา

แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวยยูโรเพียมออกไซดมีแนวโนมเปนวัสดุเปลงแสงสีแดง 

 

คําสําคัญ: แกวฟอสเฟต  ยูโรเพียมออกไซด  สมบัติการดูดกลืนแสง  สมบัติการเปลงแสง 

 

Abstract 

 

Absorption and photoluminescence properties of Eu3+ doped strontium barium phosphate (SrO-

BaO-P2O5) glass systems have been investigated in different concentration of Eu2O3. The glass samples 

were prepared by melt-quenching technique at 1200 C. The results indicated that the absorption bands 

of glass samples were clearly observed in the 250-2500 nm. The intensity of absorption bands increased 

with increasing Eu2O3 concentrations. The luminescence properties were investigated under UV and X-ray 

excitation. It was found that the strongest emission peaks of photoluminescence and radioluminescence 

at 613 and 610 nm, respectively, which its color is located in the red region. From the results indicated 

that strontium barium phosphate doped Eu3+ ions can be effective materials for red color emitting 

materials.  

 

Keywords: phosphate glass, europium oxide, absorption properties, luminescence properties 
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1. บทนํา 
 

ปจจุบันธาตุหายาก (Rare-earth: RE) เจือในวัสดุของแข็ง (Solid state materials) ไดรับความสนใจจากนักวิจัย

เปนอยางมาก เน่ืองจากเปนกลุมธาตุที่ระดับชั้นพลังงานถูกลอมรอบดวย 5s และ 5p ซ่ึงเปนเหมือนเกราะปองกันจากการ      

ถูกรบกวนภายนอก สงผลใหธาตุหายากมีการดูดกลืนแสง (Absorption) และการเปลงแสง (Luminescence) ที่มีความคมชัด 

(Murali Mohan et al., 2013: 23) โดยนักวิจัยไดศึกษาการดูดกลืนแสงและการเปลงแสงของ RE สําหรับประยุกตและพัฒนา

ส่ิงประดิษฐออปโตอิเล็กทรอนิกส (Optoelectronics) เชน จอรับรังสีเอกซที่มีความเขมสูง เสนใยนําแสงเพื่อการส่ือสาร 

(Fiber optic communication devices) วัสดุเลเซอร (Laser materials) ตัวขยายสัญญาณแสง (Optical amplifiers) 

อุปกรณจัดเก็บขอมูลดวยแสง (High density optical storage device) จอแสดงผล (Color displays) อุปกรณการส่ือสาร

ใตทะเล (Under sea communication) อุปกรณสรางภาพทางการแพทย (Medical imaging) อุปกรณ Positron emission 

tomography (PET ) และวัสดุซินทิลเลชัน (Scintillation materials) เปนตน (Moszynski, 2003: 101, Vijaya et al., 

2013: 85) ยูโรเพียมออกไซด 3+ (Europium: Eu3+) เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงแบบความยาวคล่ืนเดียว 

(Monochromatic) ที่ความยาวคล่ืนประมาณ 610 นาโนเมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนระดับชั้น

พลังงาน 5D0→7F2 โดยวัสดุที่เจือดวย Eu3+ เหมาะสําหรบัประยุกตใชงานเปนวัสดุตัวกลางเลเซอรของแข็งที่เปลงแสงสีแดง 

และสารเรืองแสงสีแดง (Red emitting phosphors) เปนตน (Linganna & Jayasankar, 2012: 789)  

 แกว (Glass) เปนวัสดุประเภทหน่ึงที่นิยมทําเปนโฮสต (Host) สําหรับเจือธาตุหายาก เน่ืองจากเปนวัสดุที่มีความใส 

งายตอการสังเคราะห ตนทุนการผลิตต่ํา สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณสัดสวนของสารที่เปนโครงสรางแกวแตละชนิดได และ

เปล่ียนแปลงปริมาณของสารเจือไดงายอีกดวย (Chewpraditkul et al., 2012: 1762, Fukabori et al., 2011: 910, Jiang et 

al., 2004: 323 และ Santiago et al., 2011: 1488) แกวฟอสเฟต (Phosphate glass) เปนหน่ึงในโฮสตแกวที่มีคุณสมบัติ   

ทางกายภาพที่นาสนใจ เชน มีความโปรงใสสูง (High transparency) จุดหลอมเหลวต่ํา (Low melting point) เปนโฮสตที่ดี

สําหรับการเจือธาตุหายาก เน่ืองจากมีพลังงานโฟนอนต่ํา (Low phonon energy) และธาตุหายากสามารถละลายไดดีในแกว

ฟอสเฟต แตเน่ืองจากแกวฟอสเฟตมีความเสถียรภาพทางเคมีต่ํา และดูดความชื้น จึงไดมีการเติมออกไซดของธาตุหมู 1 

(Alkaline) และธาตุหมู 2 (Alkaline earth) เชน ลิเทียมออกไซด (Lithium oxide: Li2O) โซเดียมออกไซด (Sodium oxide: 

Na2O) แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide: CaO) สตรอนเซียมออกไซด (Strontium Oxide: SrO) หรือแบเรียมออกไซด 

(Barium Oxide: BaO) ลงไปในแกว เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีของแกวฟอสเฟต (Tiwari et al., 2007: 167-168, 

Murthy et al., 2009: 349, Linganna et al., 2013: 40) 

 จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาสมบัติทางแสงและการเปลงแสงของ Eu3+ เจือในแกว      

สตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต (SrO-BaO-P2O5) ที่ความเขมขนตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวัสดุเปลงแสงตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 2.1 การหลอมแกว 

 แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตถูกเตรียมขึ้น โดยใชสูตร 30SrO:20BaO:(50-x)P2O5:xEu2O3 เม่ือ x เทากับ 0.00, 

0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ผสมสารเคมีทั้งหมดลงในเบาหลอม คนใหเขากัน และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่

อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส คางไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันนําเบาหลอมออกจากเตาเผา เทนํ้าแกวเหลวลงในแมพิมพ

เหล็กกลาไรสนิม ทิ้งไวจนแกวเริ่มแข็งตัวจึงนําแกวออกจากแมพิมพ นําแกวไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา           

3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาอบ นําไปตัดและขัดใหมีขนาด 

1.0×1.5×0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร และนําตัวอยางแกวที่ไดไปวิเคราะหสมบัติในดานตางๆ  
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2.2 การวัดการดูดกลืนแสง (Absorption) 

วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตโดยใชเครื่องยูวี -วิสิเบิล-เนียรอินฟราเรด     

สเปกโตรโฟโตมิเตอร (UV-Visble-Near Infrared, UV-Vis-NIR) รุน UV 3600 ของบริษัท Shimadzu ที่ชวงความยาวคล่ืน 

250-2500 นาโนเมตร 
 

 2.3 การวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสง (Photoluminescence: PL) 

 วัดการเปลงแสงของตัวอยางแกว โดยใหความยาวคล่ืนสําหรบัการกระตุน (Excitation wavelength) 394 นาโนเมตร  

ดวยเครื่องฟลูออเรสเซนต สเปกโตรโฟโตมิเตอร รุน Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer ที่มีหลอดซีนอนเปน

แหลงใหกําเนิดแสง 
 

 2.4 การวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสี (Radioluminescence: RL) 

 วัดการเปลงแสงของตัวอยางแกวโดยการกระตุนดวยรังสีเอกซ (X-ray) ดวยเครื่องวัดการเปลงแสงโดยการกระตุนดวย

รังสี (X-ray induced optical luminescence) ใชเปาทองแดงเปนตัวกําเนิดรังสีเอกซ (Cu target x-ray generator) จาก 

Inel, XRG3D-E: X-Ray generator ใชความตางศักยไฟฟา 50 กิโลโวลต กระแสไฟฟา 30 มิลลิแอมป และเสนใยแกวนําแสง   

ถูกใชในการตรวจจับสเปกตรัมการเปลงแสง ดวยชุดสเปกโตรมิเตอรจาก QE65 Pro, Ocean Optics 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

 จากการทดลองหลอมแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกันพบวา ตัวอยาง

แกวที่ไดมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน ใสสมํ่าเสมอและไมมีสี ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Eu2O3 
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่ความยาวคล่ืน 250-2500 นาโนเมตร  

 

 จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว พบวาที่ความเขมขนของ Eu2O3 เทากับ 0.00 รอยละโดยโมล 

สเปกตรัมมีลักษณะเปนเสนราบเรียบ แสดงใหเห็นวาตัวอยางแกวไมมีการดูดกลืนแสง และเม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

Eu2O3 ตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 250–2500 นาโนเมตร  โดยพบพีคการดูดกลืนแสงทั้งหมด 4 พีค ที่

ความยาวคล่ืน 463, 532, 2088 และ 2209 นาโนเมตร สอดคลองกับการเปล่ียนระดับชั้นพลังงานจากสถานะพื้นไปยังสถานะ

กระตุนดังตอไปน้ี 7F0→5D0, 
7F1→5D1, 

7F1→7F6 และ 7F0→7F6 (Reddy et al., 2015: 577) ตามลําดับ โดยความเขมของ

การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 สังเกตไดจากภาพที ่2 
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการเปลงแสงของตัวอยางแกวโดยการกระตุนดวยแสง (a) และรังสีเอกซ (b) 

 

การศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวย Eu2O3 ชวงความยาวคล่ืน 550-750 

นาโนเมตร  พบวาเม่ือกระตุนดวยแสงความยาวคล่ืน ( exλ ) เทากับ 394 นาโนเมตร  และกระตุนดวยรังสีเอกซ สามารถพบ
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สเปกตรมัการเปลงแสงของตัวอยางแกวไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค สอดคลองกับการเปล่ียนระดับชั้นพลังงานจากสถานะกระตุน

ไปยังสถานะที่ต่ํากวา ไดแก 5D0→7F1, 
5D0→7F2, 

5D0→7F3 และ 5D0→7F4 ตามลําดับ (Reddy et al., 2015: 577) แสดงดัง

รูปภาพที่ 3 ตัวอยางแกวที่ถูกกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีสามารถเปลงแสงไดสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 613 และ 610   

นาโนเมตร ตามลําดับ โดยลักษณะรูปรางของสเปกตรัมการเปลงแสงที่ไดจากการกระตุนทั้งสองแบบมีลักษณะที่เหมือนกัน มี

จุดยอดพีคและความเขมของสัญญาณตางกันเล็กนอย นอกจากน้ีพบวาเม่ือเพิ่มความเขมขนของ Eu2O3 สงผลใหการเปลงแสง

ของตัวอยางแกวมีความเขมเพิ่มมากขึ้น แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ความเขมของการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีกับความเขมขนของยูโรเพียมออกไซด 

  

จากการศึกษาการเปลงแสงของแกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสี พบวา 

ตัวอยางแกวสามารถเปลงแสงไดสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 613 และ 610 นาโนเมตร ตามลําดับ จึงไดนําความยาวคล่ืนดังกลาว

ของแตละความเขมขนมาเปรียบเทียบการเปลงแสงที่ไดจากการกระตุนทั้งสองแบบ แสดงดังภาพที่ 4 พบวา ตัวอยางแกวที่

กระตุนดวยรังสีเอกซสามารถเปลงแสงไดเขมกวาการกระตุนดวยแสง เน่ืองจากการศึกษาการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสี

เกิดจากการถายเทความรอนของคูอิเล็กตรอน-โฮล (Electron-hole pair) สามารถสงผานพลังงานไปยังศูนยกลางของ Eu3+ 

ไดโดยตรง สงผลใหลักษณะของพีคมีความแหลมและคมชัด ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการเปลงแสงที่เกิดขึ้น 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

 แกวสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน ถูกเตรียมขึ้นดวยวิธีการหลอมและทํา

ใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ผลการทดลองหลอมแกวพบวา ตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะใสเปนเน้ือเดียวกันและไมมีสี จาก

การศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงไดในชวงวิสิเบิลและอินฟาเรดใกล จากการศึกษาการ

เปลงแสงโดยการกระตุนดวยแสงและกระตุนดวยรังสีเอกซพบวา ตัวอยางแกวสามารถเปลงไดสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 613 และ 

610 นาโนเมตร ตามลําดับ ซ่ึงอยูในชวงของแสงสีแดง จากสมบัติการเปลงแสงของตัวอยางแกวแสดงใหเห็นวาแกวสตรอน

เซียมแบเรียมฟอสเฟตเจือดวยยูโรเพียมออกไซดมีแนวโนมเปนวัสดุเปลงแสงสีแดงได 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ที่มีองคประกอบและความ

เขมขนแตกตางกัน คือ BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 ºC 

ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว BiBP2 มีคาสูงกวาแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ 

จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความ

เขมขนของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ

แกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตทั้งสามสูตร 

 

คําสําคัญ: แกว  บิสมัทออกไซด  แกวฟอสเฟต 

 

Abstract 

 

In this work, the physical and optical properties of ternary bismuth borophosphate glasses of three 

composition which different concentration as BiBP1, BiBP2 and BiBP3 were prepared by quenching technique 

at 1200 ºC. The results show that the densities and molar volume of BiBP2 was higher than BiBP1 and 

BiBP3, respectively. Optical properties of glasses were characterization. It can be observed that the absorption 

edge was slightly shifted to the longer wavelength with increasing of Bi2O3 concentration. Theses phenomena 

were improves the physical and optical of ternary bismuth borophosphate glasses. 

 

 Keywords: glass, bismuth oxide, phosphate glass 

 

1. บทนํา  
 

ในปจจุบันชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความตองการ

ของมนุษย แกวเปนหน่ึงในวัสดุที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย เชน งานกอสราง (constructions) บรรจุภัณฑ (contain) 
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เครื่องประดับตกแตง (ornaments and figurines) อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส (optoelectronic devices) และวัสดุ

กําบังรังสี (radiation shielding materials) เปนตน เน่ืองจากแกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ํา งายตอการ

รักษา มีความทนตอรังสี ทนตอสภาพกรด-เบส และสามารถปรับเปล่ียนองคประกอบใหเหมาะสมกับการใชงานไดอยาง

งายดาย (J. Kaewkhao et al., 2010: 38) 

โดยทั่วไปแกวมีหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับองคประกอบของแกว เชน แกวซิลิเกต (silicate glass) แกวฟอสเฟต 

(phosphate glass) แกวบอเรต (borate glass) และแกวเทลลูเลต (tellulate glass) เปนตน แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน เชน ความโปรงใสสูง จุดหลอมเหลวต่ํา ความหนืดต่ํา

และเปนแกวที่เหมาะสําหรับการเจือแรธาตุหายาก (rare earth, RE) เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีและแรธาตุหายาก

สามารถละลายไดดีในแกวฟอสเฟต (K. El-Egiliet al., 2003: 237) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมี

คอนขางต่ํา และดูดความชื้นสูง ซ่ึงเปนขอจํากัดในการใชงาน ดังน้ันจึงไดมีการเพิ่มออกไซดอ่ืนๆ เขาไปเปนสวนประกอบใน

แกวฟอสเฟต เชน บิสมัทออกไซด (bismuth oxide, Bi2O3) (J. Kaewkhao et al., 2012: 700) อะลูมิเนียมออกไซด 

(aluminum oxide, Al2O3) ทังสเตนออกไซด (trioxide, WO3) โซเดียมออกไซด (sodium oxide, Na2O) และแบเรียม

ออกไซด (barium oxide, BaO) เปนตน เพื่อปรับปรุงความทนทานตอสารเคมีและลดความชื้นของแกวฟอสเฟต              

(S. Damodaraiahet al., 2017: 14) จากการศึกษางานวิจัยพบวาการเติมบิสมัทออกไซด สามารถเพิ่มความเสถียรภาพทาง

เคมีของแกวฟอสเฟตไดเปนอยางดี (B.O. El-bashira al., 2017: 93) และพบวาการเติมโบรอนออกไซดสามารถปรับปรุง

โครงสรางแกวฟอสเฟตใหมีความแข็งแรง (Xiaolin Wangal al., 2012: 158) และเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีใหดียิ่งขึ้น 

(Gopi Sharma al., 2012: 960) 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสงของบิสมัทออกไซดในแกวบอโรฟอสเฟต เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุแกวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมแกว 

การเตรียมแกวระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตโดยใชสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 

: 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยคือบิสมันออกไซด กรดบอริก 

(boric acid, H3BO3) และแอมโมเนียฟอสเฟต (ammonium dihydrogen orthophosphates, NH4H2PO4) โดยการเตรีม

สารเคมีที่เปนสวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ชั่งสารเคมีลงในเบาหลอม คนใหเขากัน แลวนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 ºC เปนเวลา 

3 ชั่วโมง หลังจากน้ันเทนํ้าแกวลงในแมพิมพแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 3 ชั่วโมงและนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 

1.0×1.5×0.3 cm3 
 

2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ

หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากน้ันนําไปคํานวณตามสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94) 

 w
ba

a

ww
w  


  (1) 

เม่ือ   หมายถึงความหนาแนน aw  หมายถึง นํ้าหนักของตัวอยางแกวในอากาศ, bw  หมายถึงนํ้าหนักของแกวตัวอยางใน

นํ้า และ w  หมายถึง ความหนาแนนของนํ้ามีคาเทากับ 1.000 g/cm3 จากคาความหนาแนนของตัวอยางแกวสามารถนํามา

คํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลได 

ปริมาตรเชิงโมล (Molar volume) ของตัวอยางแกวสามารถคํานวณไดจากสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)            
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T

m
MV   (2)                

เม่ือ TM  หมายถึงผลรวมทั้งหมดของนํ้าหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก  

 
525232323232 OPOPOBOBOBiOBiT ZxZxZxM   (3) 

เม่ือ 
32OBix , 

32OB
x  และ 

52OP
x  หมายถึงสัดสวนโมเลกุลขององคประกอบออกไซด 

32OBiZ , 
32OB

Z  และ 
52OP

Z หมายถึงมวล

โมเลกุลขององคประกอบออกไซด 

2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง 

การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (Absorption) และการวิเคราะหคาสี 

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* ของตัวอยางแกว โดยใชเครื่องแครี่อิคลิพฟลูออเรส

เซนตสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Cary eclipse fluorescence spectrophotometer) รุน Cary Eclipse ของบริษัท Agilent 

Technologies 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการทดลองของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรพบวาแกวมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกันมีลักษณะโปรงใสและมีสีเหลืองเขม

ปนนํ้าตาล เน่ืองจากบิสมัทออกไซดเปนสารที่ใหสีเหลือง ดังน้ันเม่ือบิสมัทออกไซดเปนองคประกอบหลักในแกวจึงสงผลให

ตัวอยางแกวทั้งสามสูตรมีสีเหลืองเขมปนนํ้าตาล สังเกตไดจากภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3  
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ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 
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จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 4.7638, 5.0653 และ 

5.0432 g/cm3 ตามลําดับ โดยการเติม Bi2O3, B2O3 และ P2O5 ที่ความเขมขนแตกตางกัน สงผลใหความหนาแนนของ

ตัวอยางแกวที่ไดมีคาแตกตางกัน และนอกจากน้ีพบวาตัวอยางแกว BiBP2 มีความหนาแนนมากกวา BiBP3 และ BiBP1 

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 3 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 

 

จากการศึกษาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 72.1054 73.1432 

และ 59.3923 cm3/mol ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แสดงดังภาพที่ 3 เน่ืองจากบิสมัทออกไซดมีมวลโมเลกุลสูง (465.9589) เม่ือเปรียบเทียบกับ

ฟอสเฟตออกไซด (141.9445) และโบรอนออกไซด (69.6202) จึงทําใหผลรวมทั้งหมดของนํ้าหนักโมเลกุลมีคาสูง และสงผล

ใหปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีสามารถอธิบายไดวาโครงสรางของตัวอยางแกว BiBP2 มีชองวางและเกิดการ

ขยายตัวมากกวาตัวอยางแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ (J. Kaewkhao et al., 2012: 701)  
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

194 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ในชวงความยาวคล่ืน 200-1100 นาโนเมตร 

พบวาขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรเริ่มตนที่ความยาวคล่ืนประมาณ 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4 

สงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเขม โดยทีข่อบการดูดกลืนแสงมีการเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความเขมขนของ 

Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น  

จากการศึกษาคาสี Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* โดยคา L* หมายถึง

ความสวาง คา +a* หมายถึงอยูในทิศของสีแดง -a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว +b* หมายถึงอยูในทิศของสีนํ้าเงิน และ –b* 

หมายถึงอยูในทิศของสีเหลือง จากผลการทดลองสามารถพบคา L*-a*-b* ของตัวอยางแกวแสดงดังตารางที่ 1 และเม่ือนํา

คาที่ไดมาพล็อตกราฟพบวา ลักษณะสีของตัวอยางแกวอยูในชวงของแสงสีเหลืองเขมไปทางสีแดง แสดงดังภาพที่ 5 ซ่ึงผลการ

ทดลองมีความสอดคลองกับลักษณะของตัวอยางแกวที่ได (Katarina Marušić et al., 2016: 63) 

 

ตารางที่ 1 คา L*-a*-b* ของตัวอยางแกว 

ตัวอยางแกว L* a* b* 

BiBP1 69.3282 7.3208 76.2605 

BiBP2 66.1993 13.9987 84.4669 

BiBP3 59.5972 18.309 85.8411 

 

 
ภาพที่ 5 CIE ระบบ L*-a*-b ของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 

  

4. สรุปผลการทดลอง 
 

 การศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของระบบแกวบิสมัทโบโรฟอสเฟต จากสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 

17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 : 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ดวยเทคนิคการหลอมแลว

ทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพพบวา ความหนาแนนและ

ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP2 มีคาสูงกวา BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยศึกษาการ

ดูดกลืนแสงพบวา ขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีการเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความเขมขนของ Bi2O3 

ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโร

ฟอสเฟต 
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Abstract 

 

The physical and optical properties of 10BaO: 5Al2O3 : 15Sb2O3 : 10Gd2O3 : 60P2O5 and 10BaO: 

5Al2O3 : 15TeO2 : 10Gd2O3 : 60P2O5 composition was study systematically. In this studied the samples were 

prepared by conventional melt quenching technique and characterized by XRD, density, refractive index, 

molar volume, dielectric constant ( ), optical dielectric constant (P∂t/∂P), molar refractivity, and refraction 

lose. The XRD analysis shows the amorphous nature of so prepared samples. The composition with TeO2 

and Sb2O3 has density 3.185303 g/cm3 and 3.367803 g/cm3 respectively. Refractive index for TeO2 

composition is 1.6514 which is greater than 1.6328 for the Sb2O3 composition. 

 

Keywords:  amorphous, dielectric constant, melt quenching, optical properties 

 

1. Introduction 
 

Phosphate glasses have advantages over its counterparts because of its properties like these 

glasses generally hold high thermal expansion coefficient (α), low melting temperature, low glass 

transition temperature (Tg) and high electric conductivity (Yajun et al., 2014: 414-418). Therefore an 

increasing interest is drawn in phosphate glasses for many low temperature applications (Sahar et al., 

2015: 18-23). But unfortunately, the phosphate glasses have some problems like comparatively low 

chemical durability which makes phosphate glasses in general inappropriate for practical applications 

(Shih et al., 2001: 1811-1813). It was suggested that the crosslink density and bonding strength of the glass 

network can be increased by nitridation and addition of proper modifiers, which lead to a good 

enhancement in the chemical durability of the modified phosphate glasses (Shih et al., 2001: 1811–1813), 

in view of the fact that Tg increases with increasing bonding strength of the glass structure (Shih et al., 

2001: 1811–1813). Therefore improving chemical durability by with addition of different modifiers is 

frequently accompanied by an increase in Tg. Therefore, it is not easy to prepare a phosphate glass 

possessing a low Tg and excellent chemical durability simultaneously. Among all the additives made to 
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phosphate glasses to improve their durability, PbO is the only one which reduces the dissolution rate and 

Tg simultaneously (Shih et al., 2001: 1811–1813). 

Lead based low-melting point glasses are used in a number of commercial areas like adhesives 

for glass, sealing or coating frits for electronic components, conductive or resistive pastes. Science lead is 

harmful to human health and environment. Therefore, the research for development of lead-free low-

melting point glasses with good properties, has involved a great interest (Yajun et al., 2014: 414-418).  

Amongst different metal oxides, the use of Al2O3 in to phosphate glass network is likely to boost 

the chemical durability of these glasses since Al2O3 penetrate into the glass network with AlO4 structural 

units. Incidentally, the vibrational frequency of Al–O stretching in AlO4 and the band due to P–O–P 

stretching vibrations of PO4 groups are found to be around 700 cm-1 (Prasad et al., 2006: 2478–2488). As 

an outcome, it is quite probable that tetrahedral Al ions to cross-link with the adjacent phosphor chains 

by the formation of AlPO4 species that strengthen the glass network. The presence of such linkages 

improves the aqueous durability, increases the glass transition temperature and reduces the thermal 

expansion coefficient of these glasses. Rare earth (RE) glasses are famous for their better physical and 

chemical properties, such as enhanced hardness, thermal characterization and elastic modulus, and 

particularly, higher chemical durability, due to higher field strength than traditional network modifier 

cations (Liang et al., 2014: 135–140) 

The Sn contain phosphate glass attract extensive investigation because these glasses have low 

melting point and good water durability (Bing et al., 2008: 1948–1954). So these types of glasses can be 

good candidate for replacing lead containing glasses. But tin based glass have to major problems one is 

the fluctuation of Tg due to the +2 and +4 valiancy of cannot be completely eliminated and the other 

problem is the cost. So as such there is a need of tin free low melting point glass for practical application 

(Bing et al., 2008: 1948–1954). The Sb2O3 is much cheaper then tin and antimony contains glass with 

lower Tg show much improved stability against moisture under ambient conditions (Bing et al., 2008: 

1948–1954).   

As amongst the various oxide glasses that have been explored, those with P2O5 as a glass former 

are unique because of their ease in preparation, low melting point and ease of glass-forming while TeO2 

based glasses are less hygroscopic and, in view of their high dielectric constant and high refractive index, 

they find applications for optical and semiconducting materials (Chowdari et al., 1996: 31-40).  

Thus, P2O5 and TeO2 have different physical and structural characteristics. In order to overcome 

some of the above referenced disadvantages and to take advantage of positive attributes of each of 

them, we incorporate TeO2 in one of our composition. 

 

2. Experimental procedure  
 

The raw materials that are used for the preparation of 10BaO : 5Al2O3 : 15Sb2O3 : 10Gd2O3 : 

60P2O5 (BAGS) and 10BaO : 5Al2O3 : 15TeO2 : 10Gd2O3 : 60P2O5  (BAGT) were of high purity. The 20 gram 

batch will mix and put in furnace. Initially the materials were heated at 400 oC to avoid the P2O5 
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evaporation on high temperature and remove the moisture present in composition. Then melt on             

1200 oC for 4 hrs and the homogeneous melt was poured on free heated mold to quench. After 

quenching the samples were put another furnace on 200 oC for annealing for 2 hrs and then slowly cool 

down to room temperature. After preparation, the samples were cute in proper dimension and then 

polished. The prepare samples are shown in the Fig. 1.   

 
Fig 1. Picture of prepared glass samples.  

 

3. Result and Discussions 
 

3.1 XRD 

The XRD pattern of prepared glass samples are show in Fig. 2A and 2B. It was observed that glass 

samples have amorphous nature because this figure shows the broad hump instead of sharp peaks, which 

is a sign of amorphous nature of these samples.  
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Fig. 2. XRD of glass samples (A) BAGS and (B) BAGT. 
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3.2 Density and Molar volume 

BAGT BAGS
3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

 

 
 

D
en

si
ty

  (
g/

cm
3 )

Samples  
BAGT BAGS

40

42

44

46

48

50

52

54

56
 

 

Samples

M
ol

ar
 v

ol
um

e 
(c

m
3 /m

ol
)

 
Fig. 3. Density of glass samples. Fig. 4. Molar volume of glass samples. 
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Fig. 5. Refractive index of glass samples. 

Table 1. Physical and optical properties. 

Quantity BATG BAGS 

Average molecular weight, M (g/mol) 165.78 182 

Thickness, d (cm) 0.3 0.3 

Dielectric constant ( ) 2.72 2.66 

Optical dielectric constant (P∂t/∂P) 1.72 1.66 

Molar refractivity, Rm (cm3/mol) 52.04 54.04 

Refraction losses, R (%) 6.03 5.77 

 

Densities of two glasses are measured at room temperature using water as the immersion liquid. 

Density is generally measured by the fluid displacement method depending on Archimedes principle. The 

density is obtained by using the following (Bhatia et al., 2015: 44-52) 
 

 b
ba

a

ww
w  


  (1) 
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where aw  is the weight of glass sample in air, bw  is the weight of glass sample in buoyant liquid, 

( ba ww  ) is the buoyancy, b  is density of buoyant. All the measurements were made using a digital 

balance. The density of the BAGS is higher than the BAGT as shown in Fig. 3. 

The molar volume of the so prepared samples are calculated from following equation (Bhatia et 

al., 2015: 44-52) 

  

T

m
MV   (2)  

where mV  is molar volume,   is the density of the sample and TM  is the molecular weight of the 

sample. It was found that molar volume of BAGS has higher value than BAGT as shown in Fig. 4. 

 

3.3 Optical properties  

Refractive index is an important property to be measured with respect to the optical properties 

of glasses. So, a huge number of researchers have carried out studies to ascertain the relation between 

refractive index and glass composition. The value of refractive index in our study is given in the Table 1 

and plat in comparison with one and other in Fig. 5. The refractive index of BAGT is higher than the BAGS 

it is obvious because by adding the TeO2 increase the electron density as compare with Sb2O3. So when 

the electron density increases the refractive index increase as will.  

With the help of Fresnel’s formula the refraction loss is calculated from the glass surface using 

the refractive (Bhatia et al., 2015: 44-52) 

 
 
 

2

1
1












n
nRl  (3) 

where n is the refractive index. 

 The values for refraction lose are 6.035 and 5.776 % for BATG and BAGS respectively. The 

dielectric constant and optical dielectric constant are calculated as will. The dielectric constant ( ) was 

calculated from the refractive index of the glass using (Thombare, 2014: 9-15) 

 2n  (4) 

The values of dielectric constant for BATG and BAGS are 2.727 and 2.666, respectively and the 

optical dielectric constant for BAGT and BAGS is 1.727 and 1.666, respectively.   

 

 3.4 Micro hardness   

Micro hardness was measure for our glass using the HVS-1000 Digital-micro Vickers hardness tester 

machine, the recorded values for BAGS and BAGT are 419.7982 and 364.828, respectively. The previous 

study suggests that an increase in the hardness number of different oxides is credited to the decrease in 

the flow mechanism in a glass containing oxides (Nabhan et al., 2016: 145-151). 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 201 

4. Conclusion 
 

The study of physical and optical properties was carried out for the Sb2O3 and TeO2 containing 

phosphate glass composition. The result shows that the BAGS show good physical properties as compare 

to the BAGT glass. The refractive index of BAGS is lease then the BAGT glass. The hardness of the BAGS is 

higher than BAGT which show that the BAGS have more viscosity than BAGT.    
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติและองคประกอบในตัวอยางอิฐจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมที่ใช          

ในการผลิตอิฐมอญศกึษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐมอญ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของ

อิฐมอญที่ทําจากตัวอยางดินโดยการสุมตัวอยางดินจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 3 แหงและนําดิที่ไดมาผสมกับขี้เถาแกลบและ

ทราย ในอัตราสวน 3:2:1 จากน้ัน นําสวนผสมที่ไดอัดบล็อก และตากใหแหงแลวนําไปเผาดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 600 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 2 วันหาคุณสมบัติของอิฐมอญอัตรกริยาของอิฐมอญ โดยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาโดยใชเทคนิค 

การกระเจิงคอมปตันในการเปล่ียนพลังงาน จากน้ันหาคาสัมประสิทธ์ิ การลดทอนเชิงมวล (μm) จากการทดลองและจากทฤษฎี

โดยโปรแกรม WinXcom คา Zeff และ คา Nel เพื่อหาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญ  

จากการทดลองพบวาดินที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสีดีที่สุดคือ ตัวอยางที่ 3 รองมาคือ ตัวอยางที่ 1 เน่ืองจากตัวอยาง

ที่ 3 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ0.210 % ตัวอยางที่ 1 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ 0.066 % ตัวอยางที่ 2 ไมมีมีธาตุ Pb 

เปนองคประกอบ   

 

คําสําคัญ: ดิน  อิฐมอญ  การกําบังรังสี 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to study the properties and composition in brick samples 

from Nakhon Pathom province that is used in the production of clay bricks, to study the interaction between 

gamma rays and clay bricks, and to compare experimental and theoretical values of clay bricks made 

from soil. The soil samples were selected from three sites in Nakhon Pathom province. The samples were 

then mixed with rice husk ash and sand at the proportion of 3:2:1. The mixture was then compressed 

block, air dried and sinter at 600º c for 2 days. The clay brick properties and interaction ware determined 

by using Gamma-Rays Spectrometer with Compton scattering arrangement for energy variation. Clay bricks 
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from soil samples were determine coefficient values from experiment and theory by WinXcom program. 

The Zeff value and the Nel value were studied for radiation shielding characteristic of the clay brick. 

From the experiments, it was found that the clay brick that had the best radiation shielding properties 

is the 3rd sample, followed by 1st sample because sample 3 contained Pb element at 0.210%, sample 1 

contained Pb element at 0.066% and sample 2 did not contain Pb as element. 

 

Keywords: clay, brick, radiation shielding 

 

1. บทนํา 

 

 ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วเทคโนโลยีไดเขามา มีบทบาทสําคัญ ในการดํารงชีวิตของ

มนุยษทั้งในดานอุตสาหกรรม การเกษตร สาธารณูปโภค การแพทย เพื่อใหเกิด ความสะดวก และรวดเร็ว ในดานการแพทยได

มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการรักษาโรค เชน การผาตัดสองกลองการฝงแรเพื่อรักษาโรค  การใชรังสีในการตรวจดุ

อวัยวะภายในรางกาย หรือการใชรังสีในการทําลายเซลลมะเร็งแทนการใหเคมีบําบัดในระยะแรกจากที่กลาวมาไดมีการใช 

ประโยชนจากรังสีเปนอยางมาก ซ่ึงนอกจากจะใหประโยชนแลวก็อาจกอใหเกิดโทษไดเชนกัน ผูใชจะตองมีความรูและความ

เขาใจในคุณสมบัติของรังสีที่มีตอมนุษย เพื่อหาวิธีการปองกันอันตราย  จากรังสีเพื่อลดปจจัยเส่ียงในการรับรังสีโดยไมจําเปน 

ในปจจุบันโรงพยาบาล หรือโรงงานอุสากรรมที่ใชรังสี ไดมีการสรางหองปฏิบัติการเพื่อกําบังรังสีไมใหเขาสูรางกายของมนุษย 

การกอสรางหองปฏิบัติการน้ันมีความสําคัญ เปนอยางมาก ในดานสถานที่ และวัสดุในการกอสรางและการกําบังรังสี วัสดุที่ใช

ในการกอสรางสวนมากใชอิฐมอญวัสดุกอสรางน้ันมีความสําคัญซ่ึงการผลิตอิฐมอญจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต คือ ดิน

 จากงานวิจัยน้ี จึงสุมตัวอยางดินจาก 3 พื้นที่ในจังหวัดนครปฐมมาผลิตอิฐมอญเพื่อศึกษา สมบัติการกําบังรังสี                 

อันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของอิฐมอญจากวัตถุดิบในจังหวัด

นครปฐม 

 การหาการกัดกรอนของพื้นผิวคอนกรีตกําบังรังสีจากอันตรกิริยา กับโลหะผสมเหล็ก ตะก่ัว ดีบุก บิสมัทหลอมเหลว.

ศึกษิต แสงแกว (2554) กลาววา ในงานวิจัย ผลการหาการกัดกรอนของคอนกรีตโดยวิธีการถายภาพดวยรังสีแกมมา และการ

ผาคอนกรีต พบวา คอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตมวลหนักมีการกัดกรอนที่ระดับพื้นผิว เล็กนอยเม่ือท าอันตรกิริยากับโลหะ

ผสมเหล็ก ตะก่ัว ดีบุก และบิสมัทหลอมเหลวปริมาตร 50 ลบ  .ซม .  ลักษณะการกัดกรอนเปนแบบทั่วผิวหนาของคอนกรีตที่

กระทําอันตรกิริยากับโลหะหลอมเหลว โดยมี การกัดกรอนมากที่สุดและนอยที่สุดที่อัตราสวนผสมโลหะ Fe 100 wt.% และ 

LM 100 wt.% ตามลําดับ เน่ืองจากโลหะผสมหลอมเหลวที่กระท าอันตรกิริยากับคอนกรีตมีปริมาณนอยและ เหล็ก

หลอมเหลวมีคาความรอนแฝงในการหลอมเหลวสูงกวา LM จึงสามารถเกิดอันตรกิริยากับคอนกรีต ไดนานกวาทําใหสามารถ

สังเกตเห็นการกัดกรอนไดมากกวา ดังน้ัน เหล็กหลอมเหลวจึงเปน ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการกัดกรอนของคอนกรีต สวน LM 

ไมปรากฏผลการกัดกรอนของคอนกรีต อยางมีนัยสําคัญ 

การพัฒนาวัสดุกําบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ําที่มีความยืดหยุนที่ประกอบดวย ยางพาราธรรมชาติยางสังเคราะห

เอสบีอารและบิสมัท ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ประกอบดวยนํ้ายางพรีวัลคาไนซ และนํ้ายางสังเคราะหเอสบีอาร ใน

อัตราสวนในอัตราสวน 50:50 สามารถลดทอนรังสีแกมมาไดดี เม่ือเทียบกับสัดสวน ทั้งหมด เม่ือนํามารวมกับบิสมัทชนิดผง 

100 phr มีคาการ ลดทอนรังสีแกมมา จากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137(662 kev) ที่ 27.7 % และไอโอดีน –131(364 kev) ที่ 

48.9 % และน  ายางพรีวัลคาไนซและนํ้ายางสังเคราะหเอสบีอาร อัตราสวน 50:50 รวมกับบิสมัท ชนิดสารละลาย 20 phr มี

คาการลดทอน รังสีแกมมาจากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137 (662 kev) ที่ 26.6 % และไอโอดีน–131(364 kev) ที่ 39.4 % 
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และจากการ ถายภาพดวยรังสีแกมมาพบวา มีการกระจายตัวของวัสดุกําบังรังสีสมํ่าเสมอทั่วทั้งชิ้นงานและสามารถกําบังรังสี

แกมมาจาก ตนกําเนิดรังสีพลังงานต่ําไดดี )นิพัฒน เขาทอง และดุลยพงศ ทองสุข, 2556( 

การพัฒนาสวนผสมผลิตภัณฑอิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จากผลการวิจัยพบวาเม่ือเพิ่ม

ปริมาณของแกลบจะทําใหชิ้นงานอิฐดินเผามีความสามารถใน การรับแรงอัดและความหนาแนนลดลง โดยชิ้นงานอิฐดินเผาจะ

มีสมบัติดีที่สุดเม่ือเติมเถาแกลบลงไป รอยละ 2 โดยนํ้าหนักมีความสามารถในการรับแรงอัด 6.20 เมกะพาสคัล ความ

หนาแนน 1.68 กรัม  /ลูกบาศกเซ นติเมตรและรอยละของการดูดซึมนํ้าเทากับ 15.20 (สุทัศน อันบัวลา, 2555) 

 อิฐกันรังสี ผลการทดสอบการกันรังสี พบวา อิฐมอญที่มีสวนผสม BaSO4 ในสัดสวน 5-20% เม่ือนําไปสรางกําแพง

ใหมีความหนา 12 เซนติเมตร แลวสามารถกันรังสีให อัตรารังสีเอ็กซหลังกําแพงไมเกินคาระดับความปลอดภัย ที่กําหนด 

(ICRP60) คือไมเกิน 2 mR/hr. ไดทั้งส้ิน   ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาอิฐมอญ ที่มีสวนผสมBaSO4 ตั้งแต 5-20 % 

เม่ือนําไปใชงานกอกําแพงหองเอกซเรยแลวสามารถ กันรังสีเอ็กซทั้งรังสีปฐมภูมิและรังสีทุติยภูมิที่ระดับคาพารามิเตอรการให

ปริมาณรังสีไมเกิน 100 kV 30 mAS. วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2548) 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุม ชาวบานในทองถิ่น จาก

ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิตอิฐมอญดวยมือโดย ใชขี้เล่ือยเปนสวนผสม คือ ดินเหนียวตอ

ขี้เล่ือย เทากับ 5:2 โดยปริมาตร อิฐที่ไดจากการวิจัยมี กําลังอัด 37.60 กก. / ซม. 2 เม่ือเผาดวยฟน การเผาอิฐโดยใชฟนหรือ

แกลบใหคากําลังอัดใกลเคียงกัน แตการเผาดวยแกลบอิฐมีการดูดซึมนํ้านอยกวา อิฐที่ไดถือวามีกําลังอัดตามมาตรฐาน มอก.

77-2545 โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในสวนของการทําอิฐดิบและวิธีการเผาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (ชัยวัฒน  ธีรวรากุล, 

2545) 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 2.1 วัสดุที่ใชในการผลิต 

      1. ดินเหนียว โดยใชดินเหนียวที่ไดจากการสุมตัวอยางดินในจังหวัดนครปฐม 3 แหง 

      2. ขี้เถาแกลบ 

      3. ทราย 

 2.2 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบ 

        1. เครื่องตีดิน 

        2. แมแบบที่ใชในการทําตัวอยางอิฐ 

        3. เครื่องมือวัดขนาด Vernier Caliper 

        4.เครื่องวัดความหนาแนนในอากาศ(เครื่องชั่งส่ีตําแหนง) 

        5.  เครื่อง (Gamma Rays Spectrometer(Canberra) with Compton Scattering Arrangement 

  for Energy Variation) ทําการวัดคารังสีแกมมา 

     2.3 ข้ันตอนการเตรียมดิน 

            การเตรียมดินทําอิฐมอญ เลือกดินตัวอยางที่จะนํามาทําอิฐมอญจากจังหวัดนครปฐม 3 พื้นที่ ลักษณะดินที่ใชทํา          

อิฐมอญจะตองเปนดินเหนียวปนดินรวนและมีทรายปนไดบาง แตหามปนทรายเยอะเพราะจะทําใหอิฐเปราะงาย ที่สําคัญสุด        

คือ หามใหมีเศษก่ิงไม รากไม หรืออ่ืนๆ ที่ไมใชดินปน มากับดินที่เราจะทําอิฐ อัตราสวนที่ใช คือ 3 : 2 : 1 หรือ                            

ดิน : แกลบ : ทราย   เม่ือไดดินเรียบรอยแลว นําดินมาผสมกับขี้เถาแกลบ มาตีในเครื่องตีดิน พอไดดินตามที่เราตองการแลว
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นําไปหมักทิ้งไว 1 คืน การตากอิฐจะตองตากแดดใหแหงโดยจะใชเวลาประมาณ 2-3 วัน เม่ืออิฐแหงไดที่แลวจะนําอิฐเขา

เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูง  ดวยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสการเผาอิฐจะใชเวลาในการเผาประมาณ 1-2 วัน 

 

          
                                   ภาพที่ 1  การตีดิน                          ภาพที่ 2 ตัวอยางอิฐ  

 

             เม่ือไดอิฐตัวอยางแลววัดความหนาของอิฐดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรวัดความหนาแนนในอากาศดวยเครื่องชั่ง             

ส่ีตําแหนง และใชเครื่อง (Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for 

Energy Variation)    ทําการวัดคารังสีแกมมาโดยจะวัดทั้งหมด  1 มุม  โดยขั้นตอนดังน้ี 

             1. เปดเครื่อง Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for 

Energy Variation จากน้ันทําการตั้งเวลา 300 วินาที  

2. นําอิฐมอญไปวัดคาของมุม 0º 

3. เม่ือครบครบแลว หาคาสัมประสิทธความคลาดเคล่ือน ที่มีคาไมเกิน 3% 

4. นําคาที่ไดไปเขาสูตรรังสีแกมมา 

            5. นําคาที่หาจาก αa ,αe , Zeff , Nel ตามลําดับ และนําคาทฤษฎีและคาทดลอง                                                   

3. ผลการวิจัย   

  

 3.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (µm)  จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา

คํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (µm) จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก  โปรแกรม 

WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน)

และ 3 (ลาง) 
 

 3.2 คาเลขอะตอมยังผล (Zeff) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหา

คาเลขอะตอมยังผล (Zeff)  จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ 
 

  

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาเลขอะตอมยังผลและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง) 
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 3.3 คาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Nel) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา

คํานวณ เพื่อหาคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Nel)  จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม 

WinXcom ผลการวิจัยเปนไปตามกราฟ 

  
 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน)  

2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง) 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

 งานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการทดลองทําอิฐมอญจากดินตัวอยางเพื่อศึกษาคาอันตรกริยา ระหวางรังสีแกมมากับดินวา

ดินชนิดใดจะมีคุณสมบัติในการกําบังรังสีไดดีที่สุดโดยมีตัวอยางดิน 3 ชนิด คือ ตัวอยางที ่1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 โดยไมมี

การเติมสารลงไป 

 จากการทดลองพบวาตัวอยางที่ 3 มีคุณสมบัติการกําบังรังสีมากที่สุด รองลงมาคือตัวอยางที่1และตัวอยาง ที่ 2              

นอยที่สุดเน่ืองจาก  ตัวอยางที ่3 มีธาตุ  Pb  เปนองคประกอบ 0.210% ตัวอยางที่ 1  มีธาตุ Pb  เปนองคประกอบ 0.066% 

ตัวอยางที ่2  ไมมีมีธาตุ  Pb  เปนองคประกอบ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เน่ืองจากไดรับความกรุณาและการใหความชวยเหลือจากอาจารยกิตติพงษ  

เสียงเสนาะ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส

อยางดียิ่งผูวิจัย  ตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุมเทของอาจารย  และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ ที่น้ี                                                                                                             
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การศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากบัดนิและคณุสมบัติในการกําบังรังส ี

Study of Gamma Ray Interactions with Soils and Radiation 

Shielding Properties 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการทดลองเพื่อศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดิน วาดินชนิดใดสามารถกําบังรังสี

ไดดี โดยมีตัวอยางดิน 2 ชนิด ไมมีการเติมสารใด ศึกษาสมบัติดินทั้ง 2 ชนิดสามารถสรุปผลไดวา Si และ Fe เปนองคประกอบหลัก

ของดินทั้ง 2 ชนิด สวนคาความหนาแนนของดินทั้ง 2 ชนิด มีคาความหนาแนนดังน้ี 5.0367, 7.6256 ตามลําดับ และผลจาก

การวัดดวยเครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอรเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิในการทดลองพบวาดินชนิด 2.1 และชนิด 2.2 มีคุณสมบัติ

ในการกําบังรังสีไดดีที่สุด  

 

คําสําคัญ: รังสีแกมมา  กําบังรังสี  สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 

 

Abstract 

 

This research was conducted to study the interaction between gamma rays and the soil. soil 

that can shielding gamma rays, And no have addition of any substance. Characterization of Soil 2 species, 

the conclusion is that Si and Fe is a main component of soil 2 types. The density of the soil 2 type with 

density values are 5.0367, 7.625 and the result of measurement with a gamma ray spectrometer to determine 

the coefficients showed that soil. type 2.1 and type 2.2 has the ability to get the best shielding.  

 

Keywords: gamma, shielding, attenuation coefficients mass 

 

1. บทนํา  
 

 เน่ืองจากปจจุบันไดมีการศึกษาคนควาในหลายดานมากขึ้นจึงทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และตอนน้ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาท  ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ทั้งในดาน

เกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและดานการแพทย ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ียังรวมไปถึงการนํา
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รังสีไปใชประโยชนในหลายๆดาน เชนดานการถนอมอาหาร ดานพลังงานและดานการศึกษา  เปนตน จากที่กลาวมาการจะนํา

รังสีไปใชประโยชนน้ันตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เพราะรังสีสามารถทําใหเกิดประโยชนและเกิดโทษตอผูที่ใชงานและ

สาธารณะได และรังสีเปนอนุภาคที่รางกายของมนุษยไมสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส จึงไมสามารถรูไดวารับรังสีเขาสู

รางกายแลว เพื่อความปลอดภัยของมนุษยและผูที่เก่ียวของกับรังสีจึงจําเปนตองหาวิธีการการปองกันที่ปลอดภัยที่สุดจึงมีผูที่

ศึกษาอุปกรณกําบังรังสีขึ้นมา โดยอาศัยหลักการขององคกรปองกันอันตรายจากรังสีนานาชาติ คือ ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) ดวยการใชอุปกรณกําบังรังสีเพื่อปองกันไมใหรางกายไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไววัสดุที่

สามารถปองกัน รังสีเอ็กซและรังสีแกมมาไดคือ ตะก่ัว คอนกรีต เหล็ก  

จากหลักการดังกลาวจึงไดใชดินในการศึกษา ดินมีสารผสมที่ซับซอนของแรธาตุและสารอินทรียที่มีชองวางรูพรุนเต็ม

ไปดวยนํ้า ดินมีคุณสมบัติทางเคมีที่เปนองคประกอบของธาตุเชน C, K, S, P, CA, Mg, Na, ฯลฯ งานวิจัยครั้งน้ีจึงไดนําดินที่

ตางแหลงและขนาดตางกันมาเพื่อทําการศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีกับดิน เปรียบเทียบการเกิดอันตรกริยาระหวางดิน 6 

ตัวอยาง และทราบถึงคุณสมบัติการกําบังรังสีของดิน 

ในการศึกษาน้ีรังสีแกมมาปองกันสมบัติของดินไดรับการตรวจสอบครั้งแรกเปนวัสดุปองกันรังสี โปรตอนรวมคา

สัมประสิทธ์ิมวลลดทอนไมโครเมตรชั้นมูลคาครึ่งหน่ึง (HVL) ชั้นมูลคาสิบ (TVL) และเสนทางฟรีคาเฉล่ีย (MFP) คาไดรับการ

กําหนดทดลองสําหรับพลังงานโปรตอนที่ 0.244, 0.262, 0.342, 0.600, 0.778 , 1.173, 1.332, 1.408 และ 1.728 MeV 

ขอมูลทางทฤษฎีจะมีการคํานวณโดยใชรหัสคอมพิวเตอร WinXCom ในตอนทายเราไดรับขอตกลงที่ดีระหวางคาทดลองและ

ทฤษฎี เชนเดียวกับการรวมคาสัมประสิทธ์ิมวลลดทอนเรายังไดคํานวณเลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพ Zeff จํานวนที่ มี

ประสิทธิภาพอิเล็กตรอน Neff รวมอะตอมขามสวน σ t, A รวมอิเล็กทรอนิกสขามสวน σ t, E คา สําหรับดินและวัสดุกอสราง

บางสวน ดังน้ันผลที่ไดแสดงใหเห็นวาดินสามารถนํามาใชเปนวัสดุปองกันรังสีแกมมา (Gülbiçim et al, 2017) 

การศึกษาการปองกันรังสีแกมมาและนิวตรอน โดยตัวอยางคอนกรีต 12  มี และไมมีสารเติมแตงแร การรวมมวล

ลดทอนและสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสน คาครึ่งความหนา เลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนที่มี

ประสิทธิภาพ และอะตอมสวนขามที่โปรตอนมีการวัด และคํานวณพลังงานของ keV 59.5 และ  661  คาตรวจวัด และคํานวณ

ไดมาเปรียบเทียบ และไดรับการปฏิบัติในขอตกลงที่เหมาะสมยังคาบันทึกไวแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงพลังงานและ

องคประกอบของตัวอยางคอนกรีต นอกจากน้ี ปองกันนิวตรอนไดรับการปฏิบัติในแงของแนวคิดกําจัดดวยตาเปลาสวนขาม 

(∑R, cm−1) โปรแกรม WinXCom และ NXcom ถูกใชเพื่อคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนของรังสีแกมมาและนิวตรอน 

ตามลําดับ (Yılmaz, 2011) 

สภาพแวดลอมรังสีพื้นที่ที่มีความสําคัญตอภารกิจประจําในอนาคตและรวมถึงโปรตอนในบทความน้ีคุณสมบัติการ

ลดทอนของรังสีแกมมาใน 20 จะถูกตรวจสอบ หมายเลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพสําหรับกา รปฏิสัมพันธ Zeff โปรตอนและการ

ดูดซึมพลังงานโปรตอนสําหรับหลากหลายของพลังงานโปรตอนจะถูกกําหนด ผลการวิจัยพบวา ตัวอยางพอลโล17 สาม

ประเภทแตละตัวมีคุณสมบัติในการลดทอนที่คลายกันในวงกวาง เชนเดียวกับผลการศึกษาพบวา Zeff ไดรับการประสบ

ความสําเร็จในลักษณะและความสัมพันธตัวอยางดินที่แตกตางกับการผสมของหินในทองถิ่นที่แพรหลาย (El-Khayatt, 2015) 

ในงานวิจัยน้ี ศึกษาตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดรังสี 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอยางดิน

จํานวน 108 ตัวอยางจากทุกตําบลใน 8 อําเภอของจังหวัดยะลา โดยใชหัววัดรังสีแบบเจอรมาเนียมบริสุทธ์ิสูงและระบบ

วิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ในการตรวจวัดแตละตัวอยางใชเวลาเปน 10,800 วินาที จากผลการวิเคราะหคากัมมันต

ภาพจําเพาะเฉล่ียของ 40K, 226Raและ232Th มีคาพิสัยอยูในชวง 192.56 – 14,173.74 Bq/kg, 11.06 – 513.74 Bq/kg 

และ 20.46 – 312.13 Bq/kg ตามลําดับ มีคาเฉล่ียเทากับ 3,607.70 ± 235.48 Bq/kg, 128.94 ± 7.42 Bq/kg และ 85.93 

± 6.13 Bq/kg ตามลําดับ นําขอมูลที่ตรวจวัดไดน้ี เปรียบเทียบกับขอมูลของนักวิจัยในบริเวณภาคใตของประเทศไทย              

(ปพ.ศ. 2552-2553) ขอมูลจากรายงานประจําปของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอมูลของงานวิจัยทั่วโลก นอกจากน้ียังได
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สรางแผนภาพทางรังสี  ของคากัมมันตภาพจําเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th โดยใชขอมูลที่ตรวจวัดไดในตัวอยางดินบริเวณ

จังหวัดยะลาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcGIS Version 9.3 (Akbal, 1999) 

ดินเหนียวที่สามารถใชเปนสารเติมแตงสําหรับการปองกันวัสดุกัมมันตรังสี ในการศึกษาน้ีคุณสมบัติปองกัน

ปูนซีเมนต micronize ดินเหนียวสีขาวควันดินซิ  ฟูมซิลิกาฟูมซิลิกาและโคลนสีแดงที่ระดับพลังงานที่แตกตางกันมีการ

ตรวจสอบ นอกจากน้ีการบดอัดและการทดสอบการบีบอัดไรขอ จํากัด ไดดําเนินการในกลุมตัวอยาง ผลที่ไดจากดินเหนียว

และตัวอยางอ่ืนๆที่ถูกเม่ือเทียบกับคนอ่ืนๆ เปนผลใหพบวาดินเหนียวผสมปูนซีเมนตโดยเฉพาะอยางยิ่งดินเหนียวสีขาวได

ดีกวาตัวอยางอ่ืนๆ ในการปองกันสารกัมมันตรังสี (Akbulut, 2015) 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน     

2.2 ทําการวัดความหนาแนนของดินทั้ง 2 ตัวอยาง 

2.3 ทําการวัดความหนาของดินทั้ง 2 ตัวอยาง       

2.4 นําดินทั้ง6ตัวอยางไปวัดที่เครื่อง แกมมาสเปกโตรมิเตอร (Gamma Spectrometer) โดยทําการวัดตัวอยางละ   

8 มุม แตละมุมใชเวลา 600 วินาท ี

2.5 วัดคา XRF ของดินทั้ง 2 ตัวอยาง  

2.6 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการทดลอนเชิงมวลทางทฤษฏีของดินตัวอยาง ดวยโปรแกรม XCOM 

2.7 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการทดลอนเชิงมวลทางการทดลอง จากสูตร    
t
I

I
ln

0

m ρ
μ     พรอมทั้งหาเปอรเซ็นต

ความคลาดเคล่ือน 

2.8 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการทดลอนเชิงมวลของธาตุแตละชนิด ดวยโปรแกรม XCOM และคํานวณหาคาตางๆ

ที่จะตองใช 

2.9 คํานวณคาและนําไปใชในการคํานวณ Zeff และ Nel   

 

3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

3.1 คุณสมบัติของดิน 

จากการวิเคราะหธาตุองคประกอบที่อยูในดินตัวอยางทั้ง 2 ตัวอยาง ดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอรเรืองรังสีเอ็กซแบบ

กระจายพลังงาน ผลการวิจัยเปนไปดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 

 

ตารางที ่3.1 ธาตุประกอบของตัวอยางดิน 2.1    

ธาตุองคประกอบที่พบ

ในตัวอยางดิน 2.1 

ปริมาณองคประกอบธาตุ

)รอยละโดยน้ําหนัก(  

Si 54.478 

K 11.728 

Ca 10.18 

Ti 2.597 

Mn 0.297 

Fe 19.918 
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ตารางที่ 3.2 ธาตุประกอบของตัวอยางดิน 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 3.2 คาความหนาแนนของตัวอยางดิน 

จากการวัดคาความหนาแนนของตัวอยางดินใชหลักการของอารคีมีดิส    ) Archimedes’ s principle  (   โดยใชเครื่อง

ชั่ง 4 ตําแหนง ของบริษัท AND รุน HR-200 ไดผลตามตาราง 3.3  

 

ตารางที่ 3.3 คาความหนาแนน 

ชนิดตัวอยาง คาความหนาแนน (g/cm3) 

ดิน 2.1 5.0367 

ดิน 2.2 7.6256 

 

 3.3 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล 

จากการไดวัดคาจากเครือ่ง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.4 และ 3.5 และภาพที่ 1 และ 2 

 

 

Zn 0.067 

Rb 0.241 

Sr 0.052 

Zr 0.379 

Pb 0.061 

ธาตุองคประกอบที่พบ

ในตัวอยางดิน 2.2 

ปริมาณองคประกอบธาตุ

)รอยละโดยน้ําหนัก(  

Si 53.525 

K 12.882 

Ca 9.471 

Ti 2.339 

Cr 0.035 

Mn 0.238 

Fe 20.396 

Zn 0.075 

Rb 0.259 

Sr 0.059 

Zr 0.342 

Ba 0.318 

Pb 0.062 
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ตารางที่ 3.4 คา µm ของดิน 2.1 
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          ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวทฤษฏี 

    และทดลองของดิน 2.1 

ตารางที่ 3.5 คา µm ของดิน 2.2 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลทฤษฏี 

               และทดลองของดิน 2.2 

3.4 คา Zeff 

จากการไดวัดคาจากเครือ่ง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.6 และ 3.7 และภาพที่ 3 และ 4 
 

ตารางที่ 3.6 คา Zeff ของดิน 2.1 
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคาZeff ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.1 

คาพลังงาน 

(Mev) 

µmทฤษฏ ี

(cm2/g) 

µmทดลอง 

(cm2/g) 

0.228 1.25E-01 1.24E-01 

0.249 1.19E-01 1.19E-01 

0.29 1.11E-01 1.11E-01 

0.341 1.03E-01 1.03E-01 

0.415 9.41E-02 9.41E-02 

0.488 8.76E-02 8.74E-02 

0.573 8.15E-02 8.12E-02 

0.662 7.62E-02 7.62E-02 

คาพลังงาน 

(Mev) 

µmทฤษฏ ี

(cm2/g) 

µmทดลอง 

(cm2/g) 

0.228 1.25E-01 1.24E-01 

0.249 1.19E-01 1.19E-01 

0.29 1.11E-01 1.11E-01 

0.341 1.03E-01 1.03E-01 

0.415 9.41E-02 9.41E-02 

0.488 8.76E-02 8.74E-02 

0.573 8.15E-02 8.12E-02 

0.662 7.62E-02 7.62E-02 

คาพลังงาน 

(Mev) 

Zeffทฤษฏ ี

 

Zeffทดลอง 

 

0.228 1.70E+01 1.70E+01 

0.249 1.70E+01 1.69E+01 

0.29 1.69E+01 1.69E+01 

0.341 1.69E+01 1.68E+01 

0.415 1.68E+01 1.68E+01 

0.488 1.68E+01 1.68E+01 

0.573 1.68E+01 1.68E+01 

0.662 1.68E+01 1.68E+01 
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ตารางที่ 3.7 คา Zeff ของดิน 2.2 
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         ภาพที่ 4 เปรียบเทียบคา Zeff ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.2 
 

 3.5 คา Nel 

จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom ผลเปนไปตามตารางที่ 3.6 และ 3.7 และภาพที่ 3 และ 4 
 

ตารางที่ 3.8 คาNelของดิน 2.1 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบคา Nel ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.1 

ตารางที่ 3.9 คา Nel ของดิน 2.2 
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     ภาพที่ 6 เปรียบเทียบคา Nel ทฤษฏีและทดลองของดิน 2.2 

คาพลังงาน 

(Mev) 

Zeffทฤษฏ ี

 

Zeffทดลอง 

 

0.228 3.97E+01 3.95E+01 

0.249 3.95E+01 3.93E+01 

0.29 3.92E+01 3.87E+01 

0.341 3.89E+01 3.86E+01 

0.415 3.84E+01 3.82E+01 

0.488 3.80E+01 3.79E+01 

0.573 3.77E+01 3.73E+01 

0.662 3.78E+01 3.74E+01 

คาพลังงาน 

(Mev) 
Nelทฤษฏ ี Nelทดลอง 

0.228 2.99E+23 2.98E+23 

0.249 2.98E+23 2.97E+23 

0.29 2.97E+23 2.97E+23 

0.341 2.96E+23 2.96E+23 

0.415 2.96E+23 2.95E+23 

0.488 2.95E+23 2.95E+23 

0.573 2.95E+23 2.95E+23 

0.662 2.95E+23 2.95E+23 

คาพลังงาน 

(Mev) 

Nelทฤษฏ ี

 

Nelทดลอง 

 

0.228 6.941E+21 6.892E+21 

0.249 6.895E+21 6.86E+21 

0.29 6.856E+21 6.757E+21 

0.341 6.787E+21 6.735E+21 

0.415 6.712E+21 6.682E+21 

0.488 6.67E+21 6.618E+21 

0.573 6.61E+21 6.55E+21 

0.662 6.63E+21 6.56E+21 
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

งานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการทดลองเพื่อศึกษาคาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับดิน วาดินชนิดใดจะมีคุณสมบัติใน

การกําบังรังสีไดดี โดยตัวอยางมีดิน 2 ชนิด คือ  2.1 ,  2.2  และไมมีการเติมสารลงไป  จากน้ันจึงเริ่มทําการทดลองศึกษาสมบัติ

ดินที่ 2 ชนิด ผลที่ไดสามารถสรุปไดวา 

4.1 คุณสมบัติของดิน 

จากการวิเคราะหธาตุองคประกอบที่อยูในดินตัวอยางทั้ง 2 ตัวอยาง ดวยเครื่อง สเปกโตรมิเตอรเรืองรังสีเอ็กซแบบ

กระจายพลังงาน  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวอยาง ดิน พบวามีปริมาณของ Si  และ Fe  ในปริมาณที่มากซ่ึง

เปนองคประกอบหลักของดินทั้ง 2 ชนิด 
 

4.2 คาความหนาแนน ρของตัวอยางดิน 

จากการวัดคาความหนาแนนของตัวอยางดินใชหลักการของ อารคีมีดิส   )Archimedes’ s principle    (โดยใชเครื่อง

ชั่ง  4 ตําแหนง ไดผลความหนาแนนของดิน คือ ดิน 2.1 คาความหนาแนน 5.0367  g/cm3   ดิน 2.2  คาความหนาแนน 

7.6256 g/cm3ตามลําดับ 
 

4.3 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล 

  จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXCom พบวาคาสัมประสิทธ์ิลดทอนรังสีเชิงมวลของดิน อยูในชวง

พลังงาน 0.228 ,0.249,  0.29 ,  0.341 ,  0.415 ,  0.488 ,  0.573 ,  0.662 Mev ตามลําดับ โดยผลการทดลองพบวา ดินชนิด 2.1 

และ ชนิด 2.2 มีคุณส มบัติในการกําบังรังสีไดดีที่สุด 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความชวยเหลือของ  อาจารยกิตติพงษ   เสียงเสนาะ อาจารยที่ปรึกษา

งานวิจัย  ซ่ึงทานไดใหคําแนะนําและขอคิดตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย  อีกทั้งยังชวยแกปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นระหวางดําเนินการอีกดวย และใหขอเสนอแนะในการทําวิจัย  นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆ  โปรแกรมวิทยาศาสตรทุก

ทานที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในการทํางานวิจัยเรื่องน้ี 
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บทคัดยอ  

 

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปล่ียนแปลงคาของฟอสเฟตออกไซด และ 

โบรอนออกไซด ที่ปริมาณความเขมขน 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ ตัวแปรน้ีถูกคํานวณทาง

ทฤษฎีดวยโปรแกรม WinXCom ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ผลการทดลองถูกนําเสนอในรูปแบบของกราฟแบบ

อันตรกิริยารวม เลขอะตอมยังผล ความหนาแนนของอิเล็กตรอน และอันตรกิริยายอยของโฟตอน พบวาคาสัมประสิทธ์ิการ

ลดทอนเชิงมวลของแกวเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดเพิ่มขึ้น และมีคาลดลงเม่ือความเขมขนของโบรอนออกไซด

เพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลประกอบดวย 3 กระบวนการคือ การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิง

แบบคอมปตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: แกว  สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล  อันตรกิริยาของโฟตอน  

 

Abstract 

 

The mass attenuation coefficients of bismuth borophosphate glass were studies which varies the 

concentration of phosphate oxide and boron oxide at 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 and 17.0 mol% respectively. 

This parameter has been calculated by theoretical approach using WinXCom program at photon energy 

662 keV. The results of present investigation are shown graphically for total photon interactions, effective 

atomic number, effective electron density and partial photon interactions. It was observed that the mass 

attenuation coefficients of glass were increased with increasing concentration of phosphate oxide and or 

decreased with increasing concentration of boron oxide. The variations of mass attenuation coefficient 

consist three process are coherent scattering, incoherent scattering and photoelectric absorption 

respectively. 

 

Keywords: glass, mass attenuation coefficient, photon interaction 
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1. บทนํา  
 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการปองกันรังสีไดถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากผลกระทบของรังสีที่สงผลตอมนุษยและ

การใชงานรังสีในดานตางๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย เปนตน 

แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ําสามารถปรับเปล่ียนองคประกอบใหเหมาะสมกับการใชงาน งาย

ตอการรักษา มีความทนตอสภาพกรดและเบส และมีความทนตอรังสี (J. Kaewkhao al., 2010: 38) แกวฟอสเฟตเปนหน่ึงใน

แกวที่ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งเน่ืองจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน (M.A. Marzouk al., 2017: 454) แตเน่ืองจาก

แกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมีคอนขางต่ํา ซ่ึงมักเปนขอจํากัดในการใชประโยชน (K. El-Egiliet al., 2003: 237) จึง

ไดมีการเพิ่มออกไซดของธาตุโลหะหนักหรือธาตุที่มีมวลมาก (S. Damodaraiahet al., 2017: 14) โดยทั่วไปวัสดุกําบังรังสี จะ

มีสวนประกอบเปนออกไซดของตะก่ัว (PbO) ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมโดยรอบ จึงไดมีการนําบิสมัทออกไซด

มาใชแทนที่ออกไซดของตะก่ัว โดยที่บิสมัทออกไซดมีคุณสมบัติที่โดดเดน เชน ความหนาแนนสูง คาการหักเหสูง และความ

เปนพิษนอยเม่ือเทียบกับตะก่ัว (M.G. Dong et al., 2017: 12)  

งานวิจัยน้ีจะเปนการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมและอันตรกิริยายอยของแกวบิสมัทบอโร

ฟอสเฟตที่มีการเปล่ียนแปลงคาของฟอสเฟตออกไซดและโบรอนออกไซด ที่ปริมาณความเขมขน 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 

17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต (keV) โดยใชโปรแกรม WinXcom (Gerward et al., 

2001: 23, Gerward et al., 2004: 653) คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนแบบรวม (total attenuation interaction) 

และสัมประสิทธ์ิการลดทอนยอย (partial attenuation interaction) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ใน

ดานสมบัติทางรังสีของวัสดตุอไป 

 

2. วิธีการคํานวณการวิจัย 
 

สูตรแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดและโบรอนออกไซดที่ใช

ในการคํานวณคือ 66Bi2O3 : (34-x)B2O3 : xP2O5 ตัวยอที่ใชคือ BiBP1 และ 66Bi2O3 : (34-x)P2O5 : xB2O3 ตัวยอที่ใชคือ 

BiBP2 โดยที่ x คือปริมาณความเขมขนเทากับ 3.4, 6.8, 10.2, 13.6 และ 17.0 รอยละโดยโมล ตามลําดับ สูตรแกวจะถูก

นําไปคํานวณหาคาสัดสวนโดยนํ้าหนัก (fraction by weight) ของแตละธาต ุซ่ึงคาสัดสวนโดยนํ้าหนักน้ีจะถูกนําไปคํานวณหา

คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (  / ) สําหรับสารเคมีใดๆ หรือสารผสมของธาตุ สามารถคํานวณสัมประสิทธ์ิการ

ลดทอนเชิงมวลไดจาก “กฎการผสม (mixture rule)” ดังสมการที่ (1) ตามสูตร (Jackson and Hawkes, 1981: 169) 

  iiw  //   (1) 

เม่ือ iw  คือสัดสวนโดยนํ้าหนักของแตละธาต ุ

  i /  คือสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแตละธาตใุนสารประกอบ 

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลทั้งแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยายอยของแตละธาตทุี่นํามาใชในการคํานวณไดรับมาจาก

โปรแกรม WinXCom คาภาคตัดขวางเชิงอะตอม ( at , ) และภาคตัดขวางเชิงอิเล็กตรอน ( elt , ) สามารถคํานวณไดจาก

สมการ 
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เม่ือ AN  คือเลข Avogadro’s number (6.02×1023) 

 if  คือคาอะตอมของแตละธาตุ ซ่ึง i  แสดงถึงผลรวมของเลขอะตอมของธาต ุ

 iA  คือนํ้าหนักอะตอมของแตละธาตุในสารประกอบ 

 iZ  คือเลขอะตอมของแตละธาตุในสารประกอบ 

เลขอะตอมยังผล ( effZ ) สามารถคํานวณไดจากความสัมพันธระหวางภาคตัดขวางเชิงอะตอม ( at , ) และภาคตัดขวางเชิง

อิเล็กตรอน ( elt , ) ดังสมการ 

 
elt

at
effZ

,

,




  (4) 

และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอน ( elN ) สามารถคํานวณไดจากสมการ 

 



ii
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Z
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3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต BiBP1 และ BiBP2 ในลักษณะของกราฟความสัมพันธ

ระหวางคาความเขมขนรอยละโดยโมลและคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวม ที่พลังงาน 662 keV 

แสดงไดดังภาพที่ 1 ของแกว BiBP1 และ BiBP2 พบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 มีคาเพิ่มขึ้นตาม

ความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP2 จะมีคาลดลงตาม

ความเขมขนของโบรอนออกไซดที่เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 2 เลขอะตอมยังผลของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา) 

 
คาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 และ BiBP2 ที่ไดสามารถนําไปคํานวณหาคาเลขอะตอมยังผลไดจาก

สมการที่ 4 แสดงไดดังภาพที ่2 พบวาคาเลขอะตอมยังผลของแกว BiBP1 มีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของฟอสเฟตออกไซดที่

เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาเลขอะตอมยังผลของแกว BiBP2 มีคาลดลงตามความเขมขนของโบรอนออกไซดที่เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 3 ความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา) 

 

ความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนพบวาแกว BiBP1 มีคาความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนลดลงตามความเขมขนของ

ฟอสเฟตออกไซดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แกว BiBP2 จะมีคาความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของโบรอน

ออกไซดที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยายอยของแกว BiBP1 (ซาย) และ BiBP2 (ขวา) 

 

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวาคา

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแกว BiBP1 และ BiBP2 มาจากกระบวนการเกิดอันตรกิริยายอยที่แตกตางกัน 3 

ปรากฏการณ ไดแก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงคอมปตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก ที่พลังงาน 662 keV ซ่ึง

แสดงไดดังภาพที่ 4 สามารถสังเกตไดวาอันตรกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคือการกระเจิงแบบคอมปตัน 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวม เลขอะตอมยังผล และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอน ที่พลังงาน 662 

keV ของระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตที่มีการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของฟอสเฟตออกไซด (BiBP1) และโบรอน

ออกไซด (BiBP2) ทั้งสองสูตร พบวาการเปล่ียนแปลงคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมมาจากอันตรกิริยายอยซ่ึง

ประกอบดวย 3 กระบวนการคือ การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตัน และการดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก 

ตามลําดับ โดยที่แกว BiBP1 สามารถกําบังรังสีไดดีกวาแกว BiBP2 เน่ืองจากมีคาการศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล

รวม เลขอะตอมยังผล และความหนาแนนเชิงอิเล็กตรอนที่มากกวาหรือดีกวา แกว BiBP1 จึงมีโอกาสที่จะถูกนํามาประยุกตใช

เปนวัสดุกําบังรังสี 
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การศึกษาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใชเปนวัสดปุองกันรังสีแกมมา 

A Study of Aluminum A356 Metallic Foam Material Applied for  
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีแกมมาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ในชวงระดับพลังงาน 1 keV 

ถึง 10 GeV โดยใชโปรแกรม WinXCom ในการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎี จากการศึกษาพบวา

คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดุลดลงเม่ือระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV 

จะมีความไมตอเน่ืองของกราฟเกิดขึ้น เน่ืองจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุ

อลูมิเนียม ผลของคาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนจะมีลักษณะกราฟที่เหมือนกัน และเม่ือทําการ

เปรียบเทียบคาความหนาครึ่งคาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด เชนคอนกรีตชนิด

ตาง ๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 มีคาความหนาครึ่งคาต่ํากวาวัสดุ

กําบังรังสีมาตรฐาน  

 

คําสําคัญ: วัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล  รังสีแกมมา  โปรแกรม WinXCom 

 

Abstract 

 

This article presents, the gamma-ray shielding properties of aluminum A356 metallic foam material 

have been calculated using WinXCom program in the energy ranges of 1 keV to 100 GeV. The results showed 

that, the mass attenuation coefficients decreased with increasing of gamma ray energies and found to 

be the graph discontinuities corresponds to K absorption edge from aluminum of the energy at 1.56 keV. 

The effective atomic number and the electron densities found to be the same trend. The half value layers 

of material at 662 keV have been compared with some standard concretes and commercial window. 

The result found that, HVL value lower than some standard concretes and commercial window.  

 

Keywords:  aluminum a356 metallic foam material, mass attenuation coefficients, gamma ray, winxcom    

program  
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันสารกัมมันตรังสีถูกนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย ทั้งทางดานการเกษตร การแพทยหรือทาง

อุตสาหกรรม รวมไปถึงการคนควาทางวิทยาศาสตร (รังสรรค ศรีสาคร, 1999) แตอยางไรก็ตามกัมมันตรังสีสามารถทํา

อันตรายตอส่ิงมีชีวิตได หากไดรับปริมาณรังสีเขาสูรางกายในปริมาณมาก อาจทําใหเสียชีวิตไดในที่สุด ดังน้ันผูที่ปฏิบัติ

เก่ียวของกับกัมมันตรังสีจึงจําเปนตองมีความรูทางดานวิธีการปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีเปนอยางดี ซ่ึงหลักการ

ปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี คือ ใชเวลาในการทํางานในบริเวณที่มีรังสีใหส้ันที่สุด ควรอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสี

มากๆ และควรใชเครื่องกําบังก้ันระหวางคนกับแหลงกําเนิดรังสี (Raymond L. M., 2009) 

เครื่องกําบัง (shielding) ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากในการปองกันอันตรายจากกัมมันตรังสี โดยสวนใหญ

เครื่องกําบังรังสี จะเปนพวกโลหะหนัก เน่ืองจากโลหะหนัก จะมีอิเล็กตรอนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหรังสีเม่ือว่ิงมาชนกับ

อิเล็กตรอนแลวจะสูญเสียพลังงานไปหมด ตัวอยางของเครื่องกําบังเชน แผนตะก่ัว แผนเหล็ก แผนคอนกรีต ใชเปนเครื่อง

กําบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา นอกจากน้ียังมีการพัฒนาวัสดุชนิดอ่ืน เพื่อใชเปนวัสดุกําบังรังสี เชน โลหะ โลหะผสม เซรามิก 

พอลิเมอร และวัสดุโฟมโลหะเปนตน (Kulwinder SinghMann., 2017) 

วัสดุโลหะโฟม (Composite metal foams หรือ CMF) ถูกนํามาประยุกตใชงานแทนวัสดุที่เปนแผนโลหะตางๆ 

เน่ืองจากโฟมโลหะมีสมบตัิเดน คือ มีความหนาแนนที่ต่ํา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับพลังงานและถายเทความรอน

ไดดี (Shuo Chen et al., 2014) อีกทั้งยังมีนักวิทยาศาสตรหลายทานไดทําการพัฒนาวัสดุโลหะโฟม และคนพบวาวัสดุชนิดน้ี

สามารถปองกันรังสีเอ็กซ รังสีแกมมา หรือรังสีนิวตรอนไดดีอีกดวย วัสดุโลหะโฟมมีหลายชนิดดวยกันแตที่นิยมใชมากที่สุดคือ 

โฟมอะลูมิเนียม (John Banhart., 2017) 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุโลหะโฟมที่ผสมอะลูมิเนียมเกรด A356 ซ่ึงเปนอลูมิเนียมที่ใชกันอยางแพรหลาย

ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและยานอวกาศ (ณัฐวุฒิ ถมจอหอ, 2000)  โดยทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีของวัสดุซ่ึง

ไดแก คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใชโปรแกรม WinXCom คาเลขอะตอมยังผลคาความหนาแนนของ

อิเล็กตรอน และคาความหนาครึ่งคาของวัสด ุ

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass Attenuation Coefficient) 

การหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดุ สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinxCom ซ่ึงไดมาจากสมการที่ 

(1)  

 

 μ =Σw μ im mii
     (1) 

 

เม่ือ µm หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (cm2/g), (µm)I หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล

เฉพาะตัวของธาตุในสารประกอบ และ wi  หมายถึง เศษสวนโดยนํ้าหนัก (Weight Fraction) ของธาตุในสารประกอบ

(Limkitjaroenporn et al., 2011) 
 

2.2 การหาคาเลขอะตอมยังผล (Effective Atomic Number) 

คาเลขอะตอมยังผลจากทฤษฎีน้ันไดมาจากการนําคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลจากทฤษฎีในขั้นตอนที่ 3.1 

และมาคํานวณหาคาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม และคาภาคตัดขวางรวมเชิงอิเล็กตรอน ซ่ึงคํานวณไดจากสมการที่ (2) และ 
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(3) ตามลําดับ เพื่อนําคาที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาเลขอะตอมยังผลตอไป ซ่ึงคาเลขอะตอมยังผลของวัสดุสามารถคํานวณ

ไดจากสมการที่ (4)  
 

 
 

m alloy
nt,a

A i i
i

μ
σ =

N W A

    (2)  

 

เม่ือ σt,a  หมายถึง คาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม (brans/atom) 
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เม่ือ σt,el หมายถึง คาภาคตัดขวางรวมเชิงอิเล็กตรอน (brans/atom) 
 

t,a
eff

t,el

σ
Z =

σ
     (4) 

 

เม่ือ Zeff หมายถึงคาเลขอะตอมยังผล (electron/atom), NA หมายถึง เลขอะโวกาโดร คาเทากับเทากับ 6.02x1023 

(atom/mol), Ai  หมายถึง เลขอะตอมของธาตุแตละชนิดในตัวกลาง (g/mol) และ fi หมายถึง อัตราสวนระหวางจํานวน

อะตอมของธาตุแตละธาตุในตัวกลางตอมวล 1 กรัมกับจํานวนอะตอมทั้งหมดของตัวกลางตอมวล 1 กรัมไดมาคํานวณในสมการ

ที่ (2) (Limkitjaroenporn et al., 2011) 
 

2.3 การหาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Effective Electron Density) 

คาความหนาแนนของอิเล็กตรอน คํานวณไดจากสมการที่ (5) 
 

  m
el

t,el

μ
N =

σ
     (5) 

 

เม่ือ Nel หมายถึง  ความหนาแนนของอิเล็กตรอน (electron/gram) (Kaewkhao et al., 2008) 
 

2.4 การหาคาความหนาคร่ึงคาของวัสดุ (Half Value Layer) 

สามารถคํานวณไดจากสมการที ่ (6) 
 

  HVL = 0.693 μ      (6) 
 

เม่ือ HVL หมายถึง คาความหนาครึ่งคา (cm) และ µ หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสน (cm-1) คํานวณได

จาก µm x ρ (Kaewjang et al., 2014) 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 (Shuo Chen et al., 2014) 

ธาตุ อัตราสวน (%โดยน้ําหนัก) 

Mn 0.28 

Si 7.01 

Cr 0.02 

Cu 0.11 

Fe 0.5 

Mg 0.39 

Ti 0.09 

Zn 0.06 

Al 91.54 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

3.1 ผลการวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจาก โปรแกรม WinXCom 

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่มีสวนประกอบดังแสดงใน

ตารางที่ 1  โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV แสดงผลดังภาพที่ 1 ผลการวิจัยพบวาคา

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดจุะลดลงเม่ือระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงแสดงใหเห็นวัสดุสามารถกําบัง

รังสีไดด ีและพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีความไมตอเน่ืองของกราฟเกิดขึ้น เน่ืองจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption 

edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV  
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3.2 ผลการวิเคราะหคาเลขอะตอมยังผลและความหนาแนนของอิเล็กตรอน 

การวิเคราะหหาคาเลขอะตอมยังผลและความหนาแนนของอิเล็กตรอนของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356    โดยใช

สมการที่ (2) และสมการที่ (5) ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV จากภาพที่ 2 แสดงคาเลขอะตอมยังผลของวัสดุ พบวาคา

เลขอะตอมยังผลในชวงพลังงานเริ่มตนที่ 1.56 keV จะมีความไมตอเน่ืองของการเปล่ียนแปลงคาในแตละพลังงานของ     โฟ

ตอนที่เกิดขึ้นโดยวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 จะเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริกรอบๆขอบการดูดกลืนพลังงานชั้น K ของ

ธาตุอลูมิเนียม และจากภาพที่ 3 แสดงคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน พบวากราฟจะมีลักษณะความไมตอเน่ือง ในชวง

พลังงานเริ่มตนเหมือนกับคาเลขอะตอมยังผล  
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ภาพที่ 2 คาเลขอะตอมยังผลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 
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ภาพที่ 3 คาความหนาแนนของอิเล็กตรอนของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

 

3.3 ผลการวิเคราะหคาความหนาคร่ึงคา (Half Value Layers) 

การวิเคราะหคาความหนาครึ่งคาของโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV จากสมการที่ (6) พบวา 

เม่ือนําคาที่วิเคราะหมาเปรียบเทียบกับคาความหนาครึ่งคาของคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป พบวาวัสดุมีความหนาครึ่ง
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คานอยกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป การที่คาความหนาครึ่งคามีคานอยน้ันแสดงใหเห็นถึงการเกิดอันตรกิริยากับ

รังสีแกมมาเพิ่มสูงมากขึ้นเม่ือเทียบกับวัสดุคอนกรีตมาตรฐานรวมทั้งกระจกทั่วไป นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาโลหะโฟมอลูมิ

เนียม A 356 สามารถนําไปประยุกตใชงานในสวนของการกําบังรังสีแกมมาไดดีกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป  

 

ตารางที่ 2 คา HVL ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV เปรียบเทียบกับกระจกทั่วไปคอนกรีต        

เซอรเพนไทน คอนกรีตมาตรฐาน และคอนกรีตเฮมาไทต 

ชนิดของวัสดุ HVL (cm) 

Aluminuim A356 3.43 

Commercial window 4.74 

Serpentile 4.10 

Ordinary concrete 3.86 

Hematite 3.60 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

 จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวง

พลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV พบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดจุะลดลงเม่ือระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่ม

สูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีความไมตอเน่ืองของกราฟเกิดขึ้น เน่ืองจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption 

edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม 

คาเลขอะตอมยังผลของวัสดุ พบวาคาเลขอะตอมยังผลในชวงพลังงานเริ่มตนที่ 1.56 keV จะมีความไมตอเน่ืองของ

การเปล่ียนแปลงคาในแตละพลังงานของโฟตอนที่เกิดขึ้นโดยวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 จะเกิดปรากฏการณโฟโต       

อิเล็กตริกรอบๆขอบการดูดกลืนพลังงานชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม และคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน พบวากราฟจะมี

ลักษณะความไมตอเน่ือง ในชวงพลังงานเริ่มตนเหมือนกับคาเลขอะตอมยังผล  

เม่ือทําการเปรียบเทียบคาความหนาครึ่งคาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด 

เชนคอนกรีตชนิดตางๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 มีคาความหนาครึ่ง

คาต่ํากวาวัสดุกําบังรังสีมาตรฐาน และกระจกทั่วไป  
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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบตัิทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ Sm3+ เจือในตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต 

ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน ดวยเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ลักษณะของตัวอยางแกวที่ได เน้ือแกวจะมีความใสสมํ่าเสมอเปนเน้ือเดียวกันและมีสีเหลืองเขม

มากขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบวาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของ

ตัวอยางแกวไมขึ้นกับความเขมขนของ Sm2O3 จากการศึกษาการดูดกลืนแสงชวงความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบสเปกตรัม

การดูดกลืนแสงทั้งหมด 9 พีค โดยที่ความยาวคล่ืนเทากับ 1234 นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดอยูในชวง 

อินฟาเรดใกล นอกจากน้ีพบวาความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น 
 

คําสําคัญ: ฟอสเฟต  ซาแมเรียม  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง 
 

Abstract 
 

In this research, the physical and optical properties of Sm3+ doped aluminum barium phosphate 

glasses have been investigated in different concentration of Sm2O3. The glass samples were prepared by 

melt-quenching technique at 1200 C. The physical properties indicated that the density and molar volume 

are not depending on the concentration of Sm2O3 doped in glass samples. The absorption spectra in the 

wavelength range at 200-1700 nm were observed. It has been observed that the absorption bands have 

9 peaks and absorption band at 1234 nm is highest absorption spectra in Near-infrared (NIR) region. Also, 

it can be observed that the intensity of absorption bands of glass samples were increased with increasing 

the concentration of Sm2O3. 
 

 Keywords: phosphate glass, samarium, physical properties, optical properties 
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1. บทนํา  

 

 วัตถุแกว (Glass material) ถูกทําขึ้นมาเปนครั้งแรกในประเทศอียิปต เม่ือหลายปกอนคริสตศักราชแตแกวไดรับ

ความนิยม และนํามาใชงานอยางกวางขวางเม่ือประมาณ 3500 ปหลังจากคนพบ ตอมาไดมีการพัฒนาสูตรแกวเพื่อประยุกตใช

ทํากระจกเงา ฉนวนความรอน ใชในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากน้ีไดมีการ

พัฒนาแกวเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับความสนใจในปจจุบันเน่ืองจากมีสมบัติที่เฉพาะตัวหลายอยาง เชน มีความโปรงใสสูง 

จุดหลอมเหลวต่ํา และการกระจายของแสงต่ํา (R. Vijaya et al., 2013: 85-92) นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยพบวา แกว

ฟอสเฟตเปนแกวที่มีประสิทธิภาพตอการดูดกลืนแสง และการเปลงแสงของกลุมธาตุหายาก (Rare earth) ไดเปนอยางดี       

(M. Sobczyk et al., 2016: 194-798) อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium oxide: Al2O3) และแบเรียมออกไซด (Barium 

oxide: BaO) ถูกเติมลงในแกวฟอสเฟต เพื่อชวยเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมี ลดความชื้น และชวยปรับปรุงสมบัติทางความ

รอนของแกวฟอสเฟต กลุมธาตุหายากที่เจือในวัสดุแกวถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางตั้งแตเปนตัวเรงปฏิกิริยาใน

อุตสาหกรรมปโตรเลียมเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเซรามิคไปจนถึงการนําไปใชในการผลิตสารเรืองแสง เน่ืองจากการ

ดูดกลืนแสงและการเปลงแสงมีความคมชัด (X. Yu et al., 2009: 1645–1649) ซาแมเรียม (Samarium: Sm3+) เปนหน่ึงใน

กลุมธาตหุายากที่มีความสําคัญ เหมาะสําหรับประยุกตใชทําอุปกรณจัดเก็บขอมูลดวยแสง (high density optical storage 

device) จอแสดงผล (color displays) และอุปกรณการส่ือสารใตทะเล (under sea communication) เปนตน 

 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Sm3+ ที่เจือในแกวอะลูมิเนียม

แบเรียมฟอสเฟต ที่มีความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน สําหรับพัฒนาเปนวัสดุทางแสงตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

 2.1 การเตรียมแกว 

 การเตรียมแกวระบบอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : (65-x)P2O5 : xSm2O3 

โดยที่ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี คือ ลิเทียม

คารบอเนต (Lithium carbonate : Li2CO3) แทนลิเทียมออกไซด (Lithium oxide : Li2O), แบเรียมคารบอเนต (Barium 

carbonate : BaCO3) แทนแบเรียมออกไซด (Barium oxide : BaO), อะลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium 

dihydrogen phosphate : NH4H2PO4) แทนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (Phosphorus pentoxide : P2O5), อะลูมิเนียม

ออกไซด (Aluminium oxide : Al2O3) และซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide : Sm2O3) โดยการเตรียมสารเคมีที่เปน

สวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ลงในเบาหลอมและคนสารเคมีใหเขากันนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา      

3 ชั่วโมง และเม่ือครบเวลาที่กําหนด เทนํ้าแกวลงบนแบบพิมพเหล็กกลาไรสนิมเพื่อขึ้นรูปแกว นําแกวที่ไดไปอบ (anneal) ที่

อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตา

อบ นําตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3 เพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร 

  2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ

หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากน้ันนําไปคํานวณตามสมการ  

  
w

wa

a

ww
w  


  3/ cmg   (1)  
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 เม่ือ aw  = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในอากาศ (g)  

 ww   = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในนํ้า (g) 

 wa ww   = นํ้าหนักที่หายไปในนํ้าหรือหมายถึงนํ้าหนักของนํ้าทีป่ริมาตรเทากัน 

    = ความหนาแนนของวัตถุ 

 w   = ความหนาแนนของนํ้า (1 g/cm3)  

 จากคาความหนาแนนของแกวสามารถนํามาคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลไดตามสมการ   

      
T

M
MV              molcm /3         (2)  

 เม่ือ TM  = นํ้าหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง 

    = ความหนาแนนของตัวอยางแกว 

 MV   = ปริมาตรเชิงโมล   

 เม่ือ TM หมายถึงผลรวมทั้งหมกของนํ้าหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก 

  323222323222 55 OSmOSmOPOPBaOBaOOAlOAlOLiOLiT ZxZxZxZxZxM   (3)  

 
 2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง 

  การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (Absorption) ชวง UV-Vis โดยใชเครื่อง 
UV-Vis spectrophotometer รุน Cary ของบริ ษัท Varian และชวง UV-Vis-NIR โดยใช เครื่อง UV-Vis-NIR 

spectrophotometer รุน UV 3600 ของบริษัท Bara Scientific นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่วัดไดไปพล็อตกราฟ

เพื่อแสดงคาการดูดกลืนแสงของแกว 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

 ผลการทดลองหลอมแกวพบวาตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะ เปนเน้ือเดียวกัน ใสสมํ่าเสมอและมีสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น

ตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากซาแมเรียมออกไซดเปนสารเคมีที่ใหสีเหลือง ดังน้ันเม่ือเพิ่มความเขมขนของ 

Sm2O3 จึงสงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น แสดงดังรูปภาพที่ 1 

 

 

รูปภาพที่ 1 ลักษณะของตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Sm2O3 

 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 

0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล พบวาความหนาแนนของตัวอยางแกว LABSm มีคาเทากับ 2.894, 

2.9145, 2.9623, 2.9440, 3.0034 และ 2.9551 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ โดยพบวาความหนาแนนของแกวไม

ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 โดยที่ความเขมขน 0.00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนต่ําที่สุด เทากับ 2.8947 

0.00 mol%    0.05 mol%    0.10 mol%   0.50 mol%   1.00 mol%   2.00 mol% 
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กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และความเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนสูงที่สุด เทากับ 3.0034 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากการวิเคราะหคาปริมาตรเชิงโมล พบวามีแนวโนมลดลงที่ความเขมขน 0.00 - 0.10 

รอยละโดยโมล สูงขึ้นที่ความเขมขน 0.50 รอยละโดยโมล และลดลงอีกครั้งทีค่วามเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล และเม่ือเพิ่ม

ปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ถึง 2.00 รอยละโดยโมล ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น ดังน้ันตัวอยางแกว LABSm จะไม

ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 โดยที่ความเขมขน 0.10 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลต่ําที่สุด เทากับ 44.2979 

ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล และความเขมขน 2.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลสูงที่สุด เทากับ 45.7343 ลูกบาศก

เซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในตารางที่ 1 คาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว LABSm ที่ความเขมขนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอาจ

เน่ืองมาจาก Sm2O3 เขาไปทําลายสะพานเชื่อมออกซิเจน (non-bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลให

ปริมาณเชิงโมลของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น และสําหรับตัวอยางแกว LABSm ที่ไมขึ้นกับความเขมขนของ Sm2O3 อาจเน่ืองมาจาก 

Sm2O3 เขาไปเชื่อมสะพานออกซิเจน (bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลใหปริมาตรเชิงโมลของแกว

ตัวอยางมีคาลดลง  

ตารางที่ 1 ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว LABSm ที่เจือ Sm2O3 ที่ความเขมขนตางๆ 

ตัวอยางแกว สัดสวนสารเคมี 

สมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแนน  

(กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร) 

ปริมาตรเชิงโมล 

(ลูกบาศก

เซนติเมตรตอโมล) 

LABSm1 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 65P2O5 2.8947  0.0031 45.2600 

LABSm2 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.95P2O5 : 0.05Sm2O3 2.9145  0.0044 44.9881 

LABSm3 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.90P2O5 : 0.10Sm2O3 2.9623  0.0040 44.2979 

LABSm4 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.50P2O5 : 0.50Sm2O3 2.9440  0.0063 44.8543 

LABSm5 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 64.00P2O5 : 1.00Sm2O3 3.0034  0.0017 44.3113 

LABSm6 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : 63.00P2O5 : 2.00Sm2O3 2.9551  0.0096 45.7343 

 

 จากการศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 

0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ในชวง UV-Vis-

NIR จะไดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm แสดงดังรูปภาพที่ 2  
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รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1700 นาโนเมตร 

 

 จากรูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LABSm ที่เจือ Sm2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 

0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล ในชวงความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกวสามารถดูดกลืน

แสงชวงอินฟราเรดใกล (UV-Vis-NIR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 9 พีค คือ ที่ความยาวคล่ืน     

401 (6H5/2→6P3/2), 438 (6H5/2→4G9/2), 471 (6H5/2→4I11/2), 944 (6H5/2→6F11/2), 1082 (6H5/2→6F9/2), 1234 

(6H5/2→6F7/2), 1381 (6H5/2→6F5/2), 1485 (6H5/2→6F3/2) และ 1526 (6H5/2→6H15/2) นาโนเมตร (Y.C Li et al., 2007: 

367-375) โดยความเขมขนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ซ่ึงที่ความยาวคล่ืน 1234 

นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล ที่ความเขมขนของ 0.00 รอยละโดยโมล Sm2O3 จะไม

พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ในขณะที่ความเขมขนของ Sm2O3 ที่ 2.00 รอยละโดยโมล จะใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุด  

 

4.สรุปผลการทดลอง 

 

 จากการศึกษาผลของการเจือ Sm2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต 

จากสูตร 10Li2O : 5Al2O3 : 20BaO : (65-x)P2O5 : xSm2O3  เม่ือ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00    

รอยละโดยโมล ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt qeunching) ที่อุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับปริมาณความ

เขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบวาสเปกตรัม

การดูดกลืนแสงมีทั้งหมด 9 พีค โดยที่ความยาวคล่ืน 1234 นาโนเมตร ใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล 
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นอกจากน้ีพบวาความเขมของการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากผลการ

ทดลองน้ีสามารถสรุปไดวา ตัวอยางแกวอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ Sm2O3 มีแนวโนมสําหรับการนําไปศึกษาและ

ประยุกตเปนวัสดุทางแสง (Optical materials) ได 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  

 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยเปนอยางด ีผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา 

และนางสาวเยาวลักษณ ทาริวงศ ที่ใหขอแนะนําและความชวยเหลือในดานตางๆ ทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง 

ประเภทมันเสนของประเทศไทย โดยใชขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงรวบรวม

ขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 15 ป หรือ 180 เดือน โดยแบง

ขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 14 ป หรือ 

168 เดือน ใชสําหรับการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบการพยากรณดวยวิธีการ 3 วิธี คือ วิธีอนุกรมแบบคลาสสิก วิธีปรับใหเรียบ

เอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร และวิธีบ็อกซ-เจนกินส และชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 1 ป หรือ 12 เดือน สําหรับการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบการพยากรณ โดยใชเกณฑราก

ของคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ 

ผลการวิจัยพบวา ขอมูลดังกลาว มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นลักษณะเปนเสนตรง และมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ 

อีกทั้งยังพบสวนประกอบไมปรกติของขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จึงตองทําการ

ประมาณสวนประกอบไมปรกติในชวงเวลาดังกลาวแลวจึงสรางตัวแบบการพยากรณ ไดผลสรุปวา วิธีพยากรณปรับใหเรียบ

เอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร โดยใชการประมาณสวนประกอบไมปรกติจากวิธีบอกซ-เจนกินส เหมาะสมในการพยากรณ

ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ประเภทมันเสนมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บอกซ-เจนกินส  โฮลต-วินเทอร  วิธีอนุกรมแบบคลาสสิก  รากของคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย 

 

Abstract 

 

The aims of this research to build the Forecasting Model of Cassava Products Exporting for Cassava 

Chips in Thailand. The data in this study gathered from the website of Office of Agricultural Economics that 

recorded in monthly during January 2001 to December 2015 a total of 15 years or180 months. The data 

were classified into two sets. The first data set from January 2001 to December 2014 for 14 years or 168 

months were used to build the forecasting model by the methods of Classical decomposition, Holt and 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

238 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

Winters exponential smoothing and Box-Jenkins. The second data set from January 2015 to December 

2015 a total of a year or 12 months were used to compare the earlier three methods of the forecasting 

accuracy model via the criteria of root mean square error.  

The study results showed that the data has increased linear trend and seasonality. However, 

the data has irregular variation from July 2007 to January 2009, then we had to estimate for irregular 

data at that time. The research results indicated that Holt and Winters exponential smoothing method 

by Box-Jenkins method estimated irregular data was the most suitable for forecasting export cassava’s 

product for cassava chips in Thailand. 

 

Keywords Box-Jenkins, Holt and Winter, classical decomposition, root mean square error (RMSE) 

 

1. บทนํา 
  

มันสําปะหลังนับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ที่ปอนใหกับอุตสาหกรรมอาหาร และอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 

2559 ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยมีสวนแบงการตลาดของปริมาณผลิตภัณฑ

มันสําปะหลังสงออกไปยังตลาดโลก ประมาณรอยละ 70 ของผลิตภัณฑมันสําปะหลังรวมทั้งหมดของโลก (Food Outlook 

October, 2016: 38) โดยสามารถสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไดหลายรูปแบบ เชน มันเสน มันอัดเม็ดประมาณ 6.9 ลาน

ตัน แปงมันทั้งในรูปของแปงดิบและแปงแปรรูปประมาณ 4.4 ลานตัน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การสงออกมันสําปะหลังตลาดโลก (หนวย: พันตัน) 

ป พ.ศ.  2555 2556 2557* 2558** 2559** 
รวมทั้งหมด 15,302 17,638 18,601 19,664 14,082 
แปงมัน  7,029 7,391 8,589 8,405 6,900 

ไทย 6,163 6,686 7,919 7,657 6,330 
เวียดนาม 500 355 337 432 320 
อ่ืนๆ 367 350 333 316 250 

มันเสนและ 8,273 10,247 10,012 11,259 7,182 
ไทย 4,853 6,006 6,927 7,458 4,402 
เวียดนาม 2,386 2,700 2,565 3,081 2,280 
กัมพูชา 722 361 350 420 300 
ไนจีเรีย 112 1,000 20 150 100 
อ่ืนๆ 200 180 150 150 100 

หมายเหตุ: * คาดการณ  ** พยากรณ 

 ที่มา: Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets (2016: 38) 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบสมการในการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมัน

เสน ในประเทศไทย 
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิเคราะหอนุกรมเวลา แบงวิธีการทางสถิติไดเปน 3 วิธีดังน้ี (ทรงศิริ, 2549) 

3.1 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีอนุกรมแบบคลาสสิก เปนวิธีพยากรณอนุกรมเวลาที่ถือวา การเปล่ียนแปลง 

ของอนุกรมเวลาใดๆ อาจขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากอิทธิพลของแนวโนม 

ฤดูกาล วัฏจักร (Cyclical) หรือ สวนประกอบไมปรกติ บางอนุกรมเวลามีองคประกอบเพียงอยางเดียว บางอนุกรมเวลาอาจมี 

2 หรือ 3 องคประกอบ หรือบางอนุกรมเวลามีครบทั้ง 4 องคประกอบ เปนตน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของอนุกรมเวลาน้ันๆ 

และระยะเวลาที่เก็บขอมูล  

3.2 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร หรือวิธี HWS เปนวิธีการ 

สรางสมการ สําหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากมีแนวโนมและฤดูกาลทั้งตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบบวก และตัว

แบบแนวโนมฤดูกาลแบบคูณ ซ่ึงวิธี HWS ใชคาปรับใหเรียบ 3 คา ไดแก α , γ  และ δ  โดยที่ α   คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบ

ระหวางขอมูลกับคาพยากรณ และ 10  α , γ   คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณของ

แนวโนม และ 10  γ , δ   คือ คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางคาฤดูกาลจริงกับคาประมาณฤดูกาล และ 10  δ    

สําหรับตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบคูณที่มีแนวโนมเสนตรง สามารถสรางสมการพยากรณ ดังน้ี 
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ˆ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา mt   โดยที่ m  แทนชวงเวลาที่ตองการพยากรณลวงหนา, 
t

Û  คือ

ระดับคาของขอมูลหรือสวนที่เปนการทําใหเรียบ, 
t

B̂ คือสวนที่ปรับเรียบแนวโนม, 
t

Ŝ  คือสวนที่ปรับเรียบฤดูกาล, t  คือ

จํานวนชวงเวลาซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง t โดยที่ t แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1,  s  คือจํานวนฤดูกาล      

3.3 การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีบ็อกซ-เจนกินส เปนวิธีการพยากรณคาในอนาคตที่พัฒนาโดย George E.P.  

Box และ Gwilym M. Jenkins โดยการกําหนดตัวแบบ ARIMA ซ่ึงเปนตัวแบบที่อธิบายลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรม

เวลาที่สังเกตมีสหสัมพันธในตัว (Autocorrelation) และมีคุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบคงที่ (Stationary Time Series) แมวา

อนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมทั่วไปจะมีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากแนวโนม และ/หรือ ฤดูกาล ซ่ึงเปนลักษณะของอนุกรมเวลาที่มี

คุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบไมคงที่ (Nonstationary Time Series)  แตสามารถใชตัวแบบ ARIMA กับอนุกรมเวลาที่มี

คุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบไมคงที่ โดยแปลงอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบไมคงที่ใหเปนอนุกรมเวลาใหมที่มี

คุณสมบัติอนุกรมเวลาแบบคงที่ แลวจึงกําหนดตัวแบบ ARIMA  

3.3.1 การพิจารณาตัวแบบ ARIMA  

  1) กระบวนการถดถอยในตัว (Autoregressive Process: AR (p)) แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยู

กับคาตัวมันเองในอดีต โดย p คือ ชวงเวลาที่ชากวากัน (Lag) ของขอมูลในอดีตจากปจจุบัน 
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  2) กระบวนการคาเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average Process: MA (q)) แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลา

ขึ้นอยูกับความคลาดเคล่ือนในปจจุบันและความคลาดเคล่ือนในอดีต โดย q คือ ชวงเวลาที่ชากวากันของคาความคลาดเคล่ือน

ในอดีตจากปจจุบัน  

  3) กระบวนการถดถอยในตัวและกระบวนการคาเฉล่ียเคล่ือนที่ (Autoregressive and Moving 

Average Process: ARMA (p, q)) เปนการรวมกันระหวาง AR กับ MA น่ันคือ ขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยูกับทั้งคาของขอมูล

อนุกรมเวลาในอดีต และ คาความคลาดเคล่ือนทั้งในปจจุบันและในอดีต 

3.3.2 หลักการสรางตัวแบบ ARIMA จะประกอบไปดวยตัวแบบ 2 สวน คือ 

1) ตัวแบบ ARIMA (p, d, q) ซ่ึงเปนตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีแนวโนม 

2) ตัวแบบ SARIMA (P, D, Q) ซ่ึงเปนตัวแบบที่ใชอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรฤดูกาล 

สัญลักษณที่ใชกับตัวแบบน้ี คือ ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)s เม่ือ d และ D แทนลําดับที่ของการหาผลตางและผลตาง

ฤดูกาล ตามลําดับ และ s  คือ จํานวนฤดูกาล  

3.4 การตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบการพยากรณ ความถูกตองของการพยากรณขึ้นอยูกับวาไดพยากรณ 

คาใกลเคียงกับคาจริงมากหรือนอย สําหรับการวัดคาวัดความถูกตองของการพยากรณมีหลายวิธี เชน คาความคาดเคล่ือน

กําลังสองเฉล่ีย (Mean Square Error: MSE) ซ่ึงเปนคาที่วัดจากขนาดของคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณที่ไดจาก

กําลังสองของคาความคลาดเคล่ือน โดย  n2

t
e  MSE /  ซ่ึงคา MSE จะไวตอคาความคลาดเคล่ือนที่มีขนาดใหญ แทน

การใชคา MSE ในงานวิจัยครั้งน้ีจะใชรากที่สองของคา MSE ที่เรียกวา RMSE (Root Mean Square Error) ซ่ึงมีหนวย

เดียวกับคาสังเกตแทนโดย MSE RMSE    

       

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนตอไปน้ี 

4.1 การจัดเตรียมขอมูลในการวิจัย การวิจัยน้ีดําเนินการสรางตัวแบบการพยากรณปริมาณการสงออกผลิตภัณฑ

จากมันสําปะหลังประเภทมันเสน โดยใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 15 ป หรือ 180 เดือน โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุด

ที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 14 ป หรือ 168 เดือน ใชสําหรับการ

วิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบสมการพยากรณ และชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม

ระยะเวลา 1 ป หรือ 12 เดือน สําหรับตรวจสอบความแมนยําในตัวแบบสมการพยากรณแตละตัวแบบที่สรางขึ้นจากขอมูลชุดที่ 

1 โดยใชเกณฑรากของคาคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ 

4.2 การวิเคราะหลักษณะอนุกรมขอมูลเบื้องตน จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมัน

สําปะหลังประเภทมันเสนรายปของประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2557 มีแนวโนม (Trend) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเม่ือ

พิจารณาภาพที่ 2 และ 3 ในชวงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกป และเดือนสิงหาคมมีปริมาณการสงออกเปนจํานวนมาก ซ่ึง

มากกวาเดือนอ่ืนๆ อีกทั้งเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปจะมีปริมาณการสงออกต่ํา ซ่ึงการเคล่ือนไหวของขอมูลมี

ลักษณะซํ้าไปมา อาจหมายความวา ขอมูลชุดน้ีมีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) เขามาเก่ียวของ 
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ภาพที่ 1 อนุกรมเวลาปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนรายปของประเทศไทย (ตอหม่ืนตัน) 

  

 
 

ภาพที่ 2 อนุกรมเวลาปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนรายเดือนของประเทศไทย (ตอหม่ืนตัน) 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนเฉล่ียรายเดือนของประเทศไทย (ตอหม่ืนตัน) 

 

นอกจากอิทธิพลของแนวโนม และฤดูกาลแลว ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 

ปริมาณการสงออกมีนอยมากจนผิดปรกติ จากการสืบคนเพิ่มเติม พบวา ในป พ.ศ. 2550 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหภาคการ

ผลิตทั่วโลกชะลอตัว สงผลกระทบตอความตองการใชมันสําปะหลังของอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหปริมาณการสงออกลดลง คูคา

รายใหญของประเทศไทย คือ ตลาดจีน และตลาดสหภาพยุโรป ลดการนําเขา ซ่ึงตลาดจีนเปนตลาดสําคัญอันดับหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายเนนการใชธัญพืชในประเทศมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยังตองเผชิญกับการแขงขันกับ

ประเทศคูแขงรายสําคัญ คือ ประเทศเวียดนาม เน่ืองจากราคาสงออกมันเสนของประเทศเวียดนามไปยังตลาดจีน มีราคาต่ํา

กวาราคาสงออกมันเสนของประเทศไทย ทําใหประเทศจีนหันมานําเขามันเสนจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกร

ไทย, 2550) จากสาเหตุดังกลาว จึงทําใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ประเภทมันเสนลดลงไปจากปรกต ิ

4.3 การปรับขอมูลสวนประกอบไมปรกติ (Irregular) จากการตรวจสอบลักษณะของขอมูลเบื้องตน พบความ

ผิดปรกติของขอมูล คือ ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ดังภาพที่ 4 ที่มีปริมาณการสงออกที่
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นอยมากจนผิดปรกติ เน่ืองจากสวนประกอบไมปรกติอาจสงผลใหการวิเคราะหขอมูลมีความคลาดเคล่ือนสูง (พงษศิริ ริยะกาศ, 

2553) เพื่อที่จะนําไปสูขั้นตอนของการวิเคราะหการสรางตัวแบบการพยากรณเหมาะสมน้ัน จึงตองทําการปรับขอมูล

สวนประกอบไมปรกติ ใหมีคาใกลเคียงกับขอมูลปรกติในชวงอนุกรมอ่ืนกอน ซ่ึงไดทําการแบงขอมูลชวงกอนหนาที่จะเกิดขอมูล

สวนประกอบไมปรกติ คือ ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 รวมจํานวน 78 เดือน เพื่อนํามาหา

คาพยากรณลวงหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 รวมจํานวน 19 เดือน เพื่อใหไดขอมูล

ใกลเคียงกับขอมูลปรกติมากที่สุด แลวจึงนําคาพยากรณที่ไดมาแทนขอมูลผิดปรกติชุดเดิม เพื่อวิเคราะหหาตัวแบบที่เหมาะสม 

 
ภาพที่ 4 ชวงอนุกรมปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสนที่สวนประกอบไมปรกติ 

 

5. ผลการวิจัย 
 

 จากขอมูลปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังประเภทมันเสน ในชวง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2558 ผูวิจัย

ไดใชองคประกอบอิทธิพลของแนวโนมและฤดูกาล ในการสรางตัวแบบการพยากรณ และเน่ืองจากขอมูลอนุกรมเวลามีความ

ผันแปรเพิ่มขึ้น จึงไดใชตัวแบบการคูณในการสรางตัวแบบพยากรณ ในขณะที่สวนประกอบไมปรกติที่ตรวจสอบพบจากการ

วิเคราะหลักษณะอนุกรมขอมูลเบื้องตน ไดใชวิธีการประมาณ 3 วิธีที่กลาวไวขางตน ผลการวิจัยเปนดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีอนุกรมเวลา

แบบคลาสสิก  

เดือน/ป ปริมาณการสงออกจริง ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ 

  (หมื่นตัน) อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร 
บอกซ-เจนกินส 

ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

ม.ค.-58 56.42 59.78 61.32 67.26 
ก.พ.-58 80.90 69.18 64.96 65.68 
มี.ค.-58 72.17 51.65 57.72 54.17 
เม.ย.-58 66.51 52.71 55.74 48.57 
พ.ค.-58 107.14 55.53 56.97 48.26 
มิ.ย.-58 69.20 40.79 51.73 42.1 
ก.ค.-58 64.13 55.04 59.03 49.97 
ส.ค.-58 29.91 60.21 61.66 54.61 
ก.ย.-58 25.31 44.20 51.96 47.42 
ต.ค.-58 55.98 33.37 50.26 50.23 

พ.ย.-58 36.74 42.48 53.07 58.05 
ธ.ค.-58 61.57 70.35 71.62 83.66 

MSE 517.50 

22.75 

464.13 622.57 

RMSE 21.54 24.95 
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคา RMSE  ที่นอยที่สุดของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี พบวา การพยากรณวิธีปรับให

เรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  มีคา RMSE นอยที่สุดคือ 21.54 หม่ืนตัน รองลงมาคือการพยากรณอนุกรมเวลา

แบบคลาสสิก 22.75 หม่ืนตัน และสุดทาย การพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส คือ  24.95 หม่ืนตัน ตามลําดับ ซ่ึงคา 

RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  นอยกวาการพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 

1.21 หม่ืนตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.41 หม่ืนตัน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีปรับใหเรียบ

เอ็กซโปเนนเซียล ของโฮลต-วินเทอร  

เดือน/ป ปริมาณการสงออกจริง ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ 

  (หม่ืนตนั) 
อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร บอกซ-เจนกนิส 

ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

ม.ค.-58 56.42 59.32 60.86 66.8 
ก.พ.-58 80.90 68.52 64.21 65.5 
มี.ค.-58 72.17 51.99 57.67 54.72 
เม.ย.-58 66.51 51.65 54.89 47.36 
พ.ค.-58 107.14 54.89 56.32 47.87 
มิ.ย.-58 69.20 41.21 51.71 41.87 
ก.ค.-58 64.13 54.27 58.35 49.13 
ส.ค.-58 29.91 59.32 60.95 54.27 
ก.ย.-58 25.31 44.62 51.92 46.84 
ต.ค.-58 55.98 37.16 51.89 51.87 
พ.ย.-58 36.74 44.18 53.67 58.02 
ธ.ค.-58 61.57 69.70 71.07 83.42 

MSE 509.51 469.21 625.42 
RMSE 22.57 21.66 25.01 

 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคา RMSE ที่นอยที่สุดของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี พบวา การพยากรณวิธีปรับให

เรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  มีคา RMSE นอยที่สุดคือ 21.66 หม่ืนตัน รองลงมาคือการพยากรณอนุกรมเวลา

แบบคลาสสิก 22.57 หม่ืนตัน และสุดทายการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส คือ  25.01 หม่ืนตัน ตามลําดับ ซ่ึงคา 

RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  นอยกวาการพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 

0.91 หม่ืนตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.35 หม่ืนตัน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณปริมาณการสงออก จากการประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีบอกซ-เจนกินส 

ARIMA(1,1,0),(2,1,0)12  

เดือน/ป ปริมาณการสงออกจริง ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ 

  (หม่ืนตนั) 
อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร บอกซ-เจนกนิส 

ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

ม.ค.-58 56.42 59.29 61.25 66.81 
ก.พ.-58 80.90 67.48 65.04 66.67 
มี.ค.-58 72.17 51.68 58.33 55.79 
เม.ย.-58 66.51 48.62 54.55 46.39 
พ.ค.-58 107.14 52.99 56.5 48.17 
มิ.ย.-58 69.20 39.21 51.63 41.42 
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ตารางที ่4 (ตอ) 

เดือน/ป ปริมาณการสงออกจริง ปริมาณการสงออกจากการพยากรณ 

  (หม่ืนตนั) 
อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร บอกซ-เจนกนิส 

ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

ก.ค.-58 64.13 51.97 57.8 48.39 
ส.ค.-58 29.91 53.31 59.18 53.01 
ก.ย.-58 25.31 40.75 51.04 45.39 
ต.ค.-58 55.98 35.18 51.81 51.81 
พ.ย.-58 36.74 43.98 54.14 57.73 
ธ.ค.-58 61.57 71.32 72.09 84.72 

MSE 522.88 456.00 617.60 
RMSE 22.87 21.35 24.85 

 

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคา MSE และคา RMSE ที่นอยที่สุดของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี พบวาการ

พยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  มีคา RMSE นอยที่สุด คือ 21.35 หม่ืนตัน รองลงมาคือการ

พยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 22.87 หม่ืนตัน และสุดทายการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 24.85 หม่ืนตัน 

ตามลําดับ ซ่ึงคา RMSE ของการพยากรณวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร  นอยกวาการพยากรณอนุกรม

เวลาแบบคลาสสิก 1.52 หม่ืนตัน และการพยากรณอนุกรมเวลาวิธีบอกซ-เจนกินส 3.5 หม่ืนตัน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคา RMSE จากการพยากรณทั้ง 3 วิธี 

วิธีการประมาณ 

สวนประกอบไมปรกต ิ

คา RMSE จากการพยากรณ ม.ค.-58 ถึง ธ.ค.-58  

อนุกรมแบบคลาสสิก โฮลต-วินเทอร บอกซ-เจนกนิส 

อนุกรมแบบคลาสสิก 22.75 21.54 24.95 
โฮลต-วินเทอร 22.57 21.66 25.01 
บอกซ-เจนกินส 22.87 21.35 24.85 

 

จากตารางที่ 5 พบวา การพยากรณดวยวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลโฮลต-วินเทอร เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559  คา RMSE นอยที่สุดทั้ง 3 วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติ โดยวิธีการประมาณสวนประกอบ

ไมปรกติดวยวิธีบอกซ-เจนกินส มีคา RMSE นอยที่สุด คือ 21.35 หม่ืนตัน รองลงมาคือ วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติ

วิธีโฮลต-วินเทอร 21.66 หม่ืนตัน และสุดทายคือ วิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติดวยอนุกรมแบบคลาสสิก 21.54 หม่ืน

ตัน ตามลําดับ  

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยในตารางที่ 5 ทําใหทราบวาจากวิธีการทางสถิติทั้ง 3 วิธี วิธีการเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร

เปนวิธีที่มีความแมนยําในการพยากรณมากที่สุดไมวาจะประมาณสวนประกอบไมปรกติดวยวิธีการใดก็ตามใน 3 วิธีที่ศึกษา 

คือ วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก วิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอร และ วิธีบอกซ-เจนกินส โดยมีคา α , γ  

และ δ  ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 คา α , γ  และ δ  ของวิธีปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเซียลของโฮลต-วินเทอรแยกตามวิธีการประมาณคา

สวนประกอบไมปรกติ 

วิธีประมาณคาสวนประกอบไมปรกต ิ α  γ   δ  
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 0.192 3.108 x 10-4 0.001 

Holt และ Winter 0.197 2.069 x 10-7 0.001 

วิธีบอกซ-เจนกินส 0.215 2.108 x 10-8 3.839 x 10-5 

 

 เม่ือทําการศึกษาเพิม่เติมในสวนประกอบไมปรกติโดยใชวิธีการทดสอบไมอิงพารามิเตอร (Non-parametric test) 

โดยวิธีการทดสอบของฟรีดแมน (Friedman Test) ซ่ึงกําหนดให RMSE เปนคาวัดที่ตองการทดสอบ ทรีตเมนต (Treatment) 

เปนวิธีการประมาณสวนประกอบไมปรกติทั้ง 3 วิธี และ บล็อก (Block) เปนวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี และกําหนดระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคามัธยฐานทั้งหมด (Grand Median) = 22.737 คาพี (P-value) = 0.717 แสดงวา วิธีการประมาณ

สวนประกอบไมปรกติทั้ง 3 วิธีมีอิทธิพลตอคา RMSE ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่กําหนด น่ันคือขอมูลชุดน้ีใชวิธีการ

ประมาณสวนประกอบไมปรกติโดยวิธีการใดก็ได จะสงผลตอคาพยากรณอยางไมมีนัยสําคัญ 

 อยางไรก็ตามการวิเคราะหสวนประกอบไมปรกติก็เปนส่ิงสําคัญที่ไมสามารถละเลยได เพราะอาจจะมีผลตอการ

พยากรณในขอมูลชุดอ่ืนๆ ได ซ่ึงในการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมูลชุดน้ี พบวา สวนประกอบไมปรกติน้ี เกิดขึ้นเน่ืองจาก

ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขงรายสําคัญ คือ ประเทศเวียดนาม (ศูนยวิจัย

กสิกรไทย, 2550) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศุภมาศ (2556) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะหสวนครองตลาดและปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศไทย งานวิจัยของชินาพัชร (2557) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะห

ความสามารถในการแขงขันการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน งานวิจัยของพงษศิริ (2553) 

ที่ไดทําการศึกษาการสรางตัวแบบพยากรณสําหรับขอมูลที่มีฤดูกาล กรณีศึกษา ขอมูลปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในจังหวัด

กําแพงเพชร ซ่ึงพบวา สวนประกอบไมปรกติในชุดขอมูลมีความสําคัญมากเน่ืองจากสวนประกอบไมปรกติอาจสงผลใหการ

วิเคราะหขอมูลมีความคลาดเคล่ือนสูง และวิธีการตัดขอมูลที่ผิดปรกติออกไปไมมีความเหมาะสมกับขอมูลปริมาณผลผลิตมัน

สําปะหลัง  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

การประมาณสวนประกอบไมปรกติ สามารถพิจารณาดวยเทคนิคในการประมาณอ่ืนๆ ได เชน การวิเคราะหอินเตอร

เวนชัน (Intervention Analysis) (เฟองลัดดา และ ล่ีลี, 2551) 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับขอมูลที่ใชในการสรางตัวแบบ และ

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในการทําวิจัยจนงานวิจัยสําเร็จลุลวง 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (AFDE) และซิมมูเลทเต็ดแอน

นิลลิง (SA) เพื่อการหาคาเหมาะที่สุด โดยสรางฟงกชันปญหา 12 ฟงกชัน ทําการหาผลลัพธคาเหมาะที่สุดดวยวิธีการ 3 วิธี คือ 

1) SA 2) ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงพรอมกับการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (SA+AFDE) และ 3)  การทดลองโดเมนความถี่

ประยุกตแลวซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (AFDESA) ใชเกณฑการเปรียบเทียบ คือ คาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดและเวลาเฉล่ียการ

หาผลลัพธในการพิจารณา จําลองขอมูลในแตละสถานการณดวยการจําลองมอนติคารโลจํานวน 200 รอบ ผลการวิจัยพบวา 

SA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันปญหามากที่สุด แตก็ใชเวลาเฉล่ีย         

ในการหาผลลัพธมากกวาวิธีอ่ืน อยางไรก็ตามมีบางกรณีของฟงกชันปญหาที่วิธี SA+AFDE และ AFDESA หาคาเฉล่ียผลลัพธ          

คาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงกับ SA โดยที่ใชเวลาเฉล่ียในการหาผลลัพธนอยกวา  
 

คําสําคัญ: การทดลองโดเมนความถี่ประยุกต  ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง  การคัดเลือกปจจัย  

 

Abstract 

 

The objective of this study was improvement hybrid applied frequency domain experiments (AFDE) 

and simulated annealing (SA) for optimization. Function problem was defined 15 functions. The methods 

used to 1) SA 2) Simulated annealing while applied frequency domain experiments (SA+AFDE) and 3) Applied 

frequency domain experiments and then simulated annealing (AFDESA). Monte Carlo Simulation was 

conducted with 200 replications for each function problem. The comparison average of minimum objective 

value and average time of search output. The results show that average of minimum objective value of 

SA the most similarly with expected value but average time of search output longer than the other methods. 

However, average of minimum objective value of some function problems by SA+AFDE and AFDESA are 

similar with SA but average time of search output is faster than SA.  

 

Keywords: applied frequency domain experiment, simulated annealing, factor screening 
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1. บทนํา  

 

ปญหาทั่วไปในทางการวิจัย และดําเนินงานน้ันมีมากมาย เชน ปญหาการวางแผนการผลิต ปญหาการวางแผนโลจิ

สติกส และปญหาการขนสง เปนตน ซ่ึงเปนปญหาขนาดใหญที่แกไดยาก ในการคนหาคําตอบก็ตองอาศัยวิธีการที่ มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อแกปญหา และตองใชเวลามากในการคนหาคําตอบ จึงนําวิธีการเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Method) 

มาชวยแกปญหาที่มีความยาก ซับซอน ซ่ึงไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการแมนตรงไดหรือถาแกไดก็อาจจะตองใชเวลานานใน

การแกปญหา ดังน้ันวิธีการเมตาฮิวริสติกจึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาในการคํานวณเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด ในระบบงาน

จริงปญหาบางปญหาเม่ือขนาดของปญหาใหญขึ้นหรือมีจํานวนของปจจัยที่เก่ียวของเพิ่มมากขึ้น อาจจะทําใหระยะเวลาในการ

คํานวณตามลําดับการคํานวณการหาคาเหมาะที่สุดในวิธีการตางๆ น้ันใชเวลานานขึ้น อยางไรก็ตามปจจัยที่มีมากขึ้นน้ัน อาจมี

เพียงบางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหาคาเหมาะที่สุดในตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) ดังน้ันการลดขนาดปญหาโดย

การหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหาคาเหมาะที่สุดในตัวแปรตอบสนองจะทําใหการปฏิบัติงานสะดวกและสามารถลดเวลาในการ

วิเคราะหหรือหาคาเหมาะที่สุดของงานได วิธีการลดขนาดของปญหาน้ันเรียกวา “การคัดเลือกปจจัย (Factor Screening)” 

(ระพีพันธ, 2554; วฐา, 2554) การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล (Experiment of Factorial Design) เปนเทคนิคหน่ึง

ที่นิยมใชคัดเลือกปจจัย ซ่ึงเทคนิคน้ีเปนการวางแผนการทดลองที่สามารถศึกษาอิทธิพลของปจจัยมากกวาหน่ึงปจจัยพรอม ๆ 

กัน โดยที่แตละปจจัยอาจจะมีไดหลายระดับ ดังน้ันหากการทดลองที่เก่ียวของกับหลายปจจัยและหลายระดับทําใหการทดลอง

มีขนาดใหญและยุงยาก เชน ถามีจํานวนปจจัย 20 ปจจัย แตละปจจัยมี 2 ระดับ ทําใหตองทําการทดลองทั้งหมด 1,048,576 

รอบ หากมีการทําซํ้าการทดลอง จํานวนรอบการทดลองก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลจะมี

ประโยชนมากตอการทดลองในชวงเริ่มแรก แตเม่ือมีปจจัยมากขึ้น จํานวนรอบการทดลองก็จะเพิ่มตามปจจัยที่กําหนด 

วฐา และ พรเทพ (2553) (Minsan, 2012) ไดเสนอเทคนิคการคัดเลือกปจจัยดวยวิธีการทดลองโดเมนความถี่

ประยุกต (Applied Frequency Domain Experiments: AFDE) เปนเทคนิคการคัดเลือกปจจัยวิธีหน่ึง โดยในการทดลองจะ

กําหนดใหปจจัยที่ศึกษาเปนตัวแปรเขา (Input Variables) โดยที่แตละตัวแปรเขาจะไดรับความถี่ขับ (Driving Frequency) 

แตกตางกัน และถาตัวแปรตอบสนอง แปรเปล่ียนไปโดยมีความสัมพันธกับตัวแปรเขา ซ่ึงสามารถตรวจสอบอิทธิพลของตัว

แปรเขาตอตัวแปรตอบสนองเหลาน้ันไดดวยการเปล่ียนตัวแปรตอบสนองจากโดเมนเวลาไปเปนโดเมนความถี่ หลังจากน้ัน

ตรวจสอบโดเมนความถี่ของตัวแปรตอบสนองกับความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับ ถาความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับที่ระดับความถี่

ขับน้ันเดนกวา (โดงมาก) ความถี่ขับอ่ืนๆ แสดงวาตัวแปรเขาที่ไดรับความถี่ขับน้ันมีอิทธิพลมากตอตัวแปรตอบสนอง และ

ในทางกลับกัน ถาตัวแปรเขาไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองความถี่ขับที่ตัวแปรเขาไดรับ ความถี่ขับน้ันจะไมเดน (ไมโดง) ใน

การนําวิธีการทดลองโดเมนความถี่ไปประยุกตใช วฐา และพรเทพ (Minsan & Anussornnitisarn, 2009) ไดนําเสนอคัดเลือก

ปจจัยดวยวิธีการทดลองโดเมนความถี่ (Frequency Domain Experiments: FDE) ไฮบริดกับการหาคาเหมาะที่สุดดวย

วิธีการซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (Simulated Annealing: SA) ไปพรอมกันน่ันคือ ทําการหาคาเหมาะที่สุดพรอมกับการลด

จํานวนปจจัย อยางไรก็ตามในวิธีการน้ีพบขอเสียที่สําคัญคือ เม่ือนําคาของตัวแปรเขาที่ไดจากวิธี SA มาบวกเขากับคาของ

วิธีการทดลองโดเมนความถี่แลว ทําใหขอบเขตของตัวแปรเขาออกนอกชวงที่กําหนดไว  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 

การปรับปรุงวิธีการไฮบริดการทดลองโดเมนความถี่ประยุกตและซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิงเพื่อการหาคาเหมาะที่สุด โดยเสนอ

การแกปญหาขอบกพรองตัวแปรเขาใหอยูในชวงที่กําหนด และนําเสนอวิธีการไฮบริด 2 วิธี คือ 1) ซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง

พรอมกับการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต (Simulated Annealing while Applied Frequency Domain Experiments: 

SA+AFDE) และ 2) การทดลองโดเมนความถี่ประยุกตแลวซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (Applied Frequency Domain 

Experiments and then Simulated Annealing: AFDESA) แลวเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีกับวิธีหาคาเหมาะที่สุดโดย SA ใช

เกณฑการเปรียบเทียบคือ คาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดและเวลาเฉล่ียการหาผลลัพธ 
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2. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนตอไปน้ี 

2.1 การกําหนดฟงกชันปญหาเพื่อใชในการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิธีการหาคาเหมาะที่สุด 3 วิธี คือ 1) SA 2) SA+AFDE และ 3) AFDESA ซ่ึง 2 วิธีหลัง

เปนวิธีที่ผูวิจัยไดนําเสนอขึ้นมาใหม โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง 3 วิธี โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบคือ คาเฉล่ีย

ผลลัพธคาเหมาะที่สุดและเวลาเฉล่ียการหาผลลัพธ จากการจําลองมอนติคารโลจํานวน 200 รอบ ภายใตรูปแบบฟงกชัน

ปญหาที่กําหนด 12 ฟงกชันที่แตกตางกัน มีรายละเอียดการสรางฟงกชันปญหาดังน้ี 

1) ศึกษาภายใตตัวแบบความสัมพันธในระบบ มีความสัมพันธแบบพหุนามลําดับที ่ k= 2 

                                    jjjyE   ...)( 22110     (1) 

  เม่ือ  )(yE     เปนคาคาดหวังของผลตอบสนอง 

j      เปนเทอมในพหุนามลําดับที ่ k โดยผลรวมของเลขชี้กําลังของตัวแปรไมมากกวาคา k 

ยกตัวอยางเชน ในเทอม j=1 และ ถา k=2 แลว 1 1 2x x   จะอยูในเทอมของ

สมการเพราะเลขชี้กําลัง 1+1 เทากับ 2 เปนตน 

j      เปนสัมประสิทธ์ิของเทอม j ถาเทอมของ j  ใด ๆ ที่มีความหมายตอฟงกชันคา

สัมประสิทธ์ิ j จะมีคาไมเทากับ 0 

   j        เปนความคลาดเคล่ือนสุม 

2)  สรางฟงกชันปญหาที่กําหนดตัวแปรเขา 10 ตัวแปร โดยรูปแบบฟงกชันที่สรางขึ้นน้ัน เปนฟงกชันแบบเชิงเสน 

(Linear Function) และฟงกชันพหุนามกําลังสอง กําหนดใหความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปรกติมี

รูปแบบคือ j ~ 2(0, )N   

3) กําหนดรูปแบบฟงกชันปญหา 12 ฟงกชัน แตละฟงกชันปญหามีดังน้ี 

(1) รูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน 

Model 1: กําหนดใหตัวแปรเขา 5x  และ 1x   มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1075 100y x x x x x x x x x x                                                                       

เม่ือ  1 50ix   โดยที ่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,5 )NID                                                                     

และคาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 1( ) 4,968E Y     

Model 2: กําหนดใหตัวแปรเขา 4 5 3 6 2,  ,  , ,  x x x x x  และ 1x   มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 104 25 50 100 75 50y x x x x x x x x x x                                                       

เม่ือ 1 50ix   โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,5 )NID                                                                         

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 2( ) 2, 497E Y    

Model 3: กําหนดใหตัวแปรเขา  1 2 10, ,...,x x x   มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1050 50 50 50 50 50 50 50 50 50y x x x x x x x x x x                                               

เม่ือ    1 50ix   โดยที ่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,5 )NID                                                                      

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 3( ) 4,600E Y             
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(2) รูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง  

Model 4: กําหนดใหตัวแปรเขา 2
3x  และ 2

8x   มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10100 75y x x x x x x x x x x                                                    

เม่ือ 50 50ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,10 )NID          

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 4( ) 440,000E Y    

Model 5: กําหนดใหตัวแปรเขา 2 2 2 2 2
3 8 1 5 9, , , ,x x x x x และ 2

7x   มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1050 100 25 5 75 25y x x x x x x x x x x                                    

เม่ือ 50 50ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,10 )NID     

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 5( ) 500,000E Y                                              

Model 6: กําหนดใหตัวแปรเขา  2 2 2
1 2 10, ,...,x x x  มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1025 25 25 25 25 25 25 25 25 25y x x x x x x x x x x                                                            

เม่ือ 50 50ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,10 )NID                                                     

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 6( ) 187,500E Y    

(3) รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม  

Model 7: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม 2 5x x  และ 5 9x x  มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 

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

8 10

100 75
       
y x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x 
        

 
 

เม่ือ 100 100ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID                                          

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 7( ) 1,810,000E Y     

Model 8: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม 1 3 1 2 5 9 2 3 3 7,  ,  ,  ,  x x x x x x x x x x  และ 5 8x x  มีอิทธิพลตอตัวแปร

ตอบสนอง ตามลําดับ 

8 1 2 1 3 2 3 3 7 5 8 5 9 6 7 7 2 8 9 9 1075 100 50 25 5 75y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

                               เม่ือ 100 100ix    โดยที ่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID                                                          

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 8( ) 3,340,000E Y    

Model 9: กําหนดใหเทอมของอิทธิพลรวม 1 2 1 4 3 5 6 2 5 6,  ,  ,  ,  ,x x x x x x x x x x 5 9 6 7 7 3 7 9 , ,  ,  x x x x x x x x และ 

8 10x x  มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง 

9 1 2 1 4 3 5 6 2 5 6 5 9 6 7 7 3 7 9

8 10

50 50 50 50 50 50 50 50 50
      50
y x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x 
        

 
                            

เม่ือ 100 100ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID   

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ 9( ) 4,000,000E Y    

(4) รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม 

Model 10: กําหนดใหเทอมของ 2
1x  และ 2 6x x  มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 

2 2 2
10 1 4 8 2 6 3 5 4 9 6 10 3 7 8100 75y x x x x x x x x x x x x x x               

เม่ือ 100 100ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID                                                     

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ  10( ) 772,500E Y    

Model 11: กําหนดใหเทอมของ 2 2 2 2
3 4 1 7 2 5,  ,  ,  ,  x x x x x x  และ 6 8x x  มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง ตามลําดับ 
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2 2 2 2
11 1 3 4 7 2 5 6 8 6 10 6 8 975 100 100 75 50 25y x x x x x x x x x x x x x                                        

เม่ือ 100 100ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID                                         

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ  11( ) 2,509,900E Y    

Model 12: กําหนดใหเทอมของ 2 2 2
4 5 9 3 8 10 1 7 1 2 4 5,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  x x x x x x x x x x x x  และ 6 10x x  มีอิทธิพลตอตัว

แปรตอบสนอง  
2 2 2

12 3 8 10 1 7 1 2 4 5 6 10 4 5 950 50 50 50 50 50 50 50 50 50y x x x x x x x x x x x x x x           

                                เม่ือ 100 100ix    โดยที่ 1, 2,...,10i   และ  ~ 2(0,50 )NID   

คาคาดหวังต่ําสุดของฟงกชัน คือ  12( ) 2,130,000E Y    
 

2.2 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี SA  

วิธี SA เปนระเบียบวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Kirkpatrick  Gelatt และ Vecchi ในป ค.ศ.1983 (Kirkpatrick Gelatt &  

Vecchi, 1983) เพื่อใชแกปญหาคาเหมาะสมที่สุดที่ไมเปนเชิงเสน โดยการเลียนแบบกรรมวิธีการอบเหนียวของโลหะเพื่อใหได

ความเหนียวและความแข็งสูง มี 2 ขั้นตอนหลัก คือ การใหความรอน (Heating) และควบคุมการเย็นตัว (Slowly Cooling) 

เปนการลดอุณหภูมิระหวางการหลอม โดยจะใหความรอนและมีการลดอุณหภูมิลงอยางชาๆ จนกระทั่งโลหะอยูในสภาวะที่

เหมาะสมที่สุด ซ่ึงเปนกระบวนการคนหาคําตอบเฉพาะที่ (Local Search) ที่จะยอมใหมีการเปล่ียนแปลงคําตอบที่แยกวา

ขึ้นอยูกับความนาจะเปน  
/E KTp e         (2) 

  เม่ือ p          คือ ความนาจะเปน 

E  คือ คาความเปล่ียนแปลงของคําตอบ 1i iy y     

   K   คือ คาคงที่ของ Boltmann ซ่ึงมีคาตามชนิดของโลหะ 1K    

   T   คือ อุณหภูมิ 

โดยขั้นตอนวิธี (Algorithm) SA มีดังน้ี 

ขั้นที่ 1 สรางคําตอบเริ่มตน 0x ~ ( , )U a b  คาอุณหภูมิเริ่มตน  0T  อุณหภูมิสูงสุด  maxT   โดยกําหนด 

0 maxT T   และคาอุณหภูมิต่ําสุด minT  พรอมคํานวณคาตัวแปรตอบสนองเริ่มตน 0y   

เม่ือ       a  เปนคาที่ต่ําสุดของตัวแปร 

               b   เปนคาที่สูงสุดของตัวแปร 

ขั้นที่ 2 คนหาคําตอบใหมใกลเคียง 1ix  พรอมคํานวณคา 1iy    โดยที่ i  คือ จํานวนรอบ 

ขั้นที่ 3  ตรวจสอบเงื่อนไข  

 ถา 1i iy y   ยอมรับคําตอบใหม  (เก็บคา) 

 ถา 1i iy y   พิจารณาจากคาความนาจะเปน 
1i iy y
Tp e
 

    

  ตรวจสอบเงื่อนไขจากความนาจะเปน 

  ถา  0,1random U p     ยอมรับคําตอบใหม  (เก็บคา) 

  ถา   0,1random U p  ไมยอมรับ (กลับไปทําขอ 2 ใหม) 

ขั้นที่ 4  ลดอุณหภูมิ  0.99newT T   ทุก ๆ รอบ 

ขั้นที่ 5  หยุดการทํางาน 

เม่ือ  ถึงจํานวนรอบที่กําหนด   

 หรือ      min 0.01T    หรือ  1i iy y    (คําตอบไมเปล่ียนแปลง) 
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2.3 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี SA+AFDE   

วิธี SA+AFDE น้ีเปนวิธีการคัดเลือกปจจัยไปพรอมกับการหาคาเหมาะที่สุด โดยการนําเอาคาตัวแปรเขา  *
ix  ของ

วิธี AFDE ไปบวกกับคาตัวแปรเขา  **
ix   ของวิธี SA ในระหวางการหาเหมาะที่สุด โดยมีขั้นตอนวิธีการดังน้ี 

ขั้นที่ 1 กําหนดคาเริ่มตน คาอุณหภูมิเริ่มตน  0T  อุณหภูมิสูงสุด  maxT   โดยกําหนด 0 maxT T   และคา

อุณหภูมิต่ําสุด minT  พรอมคํานวณคาตัวแปรตอบสนองเริ่มตน 0y   

สุมความถี่ขับ ( )  ใหกับตัวแปรเขา โดยใชเซตความถี่ขับดังตารางที่ 1 

ขั้นที่ 2 สุมหาคา **
ix ~ ( , )U a b ของวิธี SA 

ขั้นที่ 3 คํานวณคาตัวแปรเขาจากวิธี  AFDE  (ชิดสมัย และ วฐา, 2558) 

   * 1 2 1 2 cos 2ix b a b a i          (3) 

ขั้นที่ 4 คํานวณคาตัวแปรคําตอบใหมจาก SA และ AFDE ตามสมการที่ (4)  

 
* **

2
i i

i
x xx 

          (4) 

  เม่ือ ix      คือ คาตัวแปรเขาใหมที่ขอบเขตของตัวแปรอยูในชวงที่กําหนด  

                                               (ปรับปรุงจาก Watha and Pornthep, 2009) 

   
**
ix      คือ คาตัวแปรเขาจากวิธี SA  

   
*
ix   คือ คาตัวแปรเขาจากวิธี  AFDE 

ขั้นที่ 5 คํานวณคา iy   โดยที่ i  คือ จํานวนรอบ 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบเงื่อนไข  

ถา 1i iy y   โดยที่ 0i   ยอมรับคําตอบใหม  (เก็บคา) 

ถา 1i iy y   โดยที่ 0i   พิจารณาจากคาความนาจะเปน 
1i iy y
Tp e
 

    

  ตรวจสอบเงื่อนไขจากความนาจะเปน 

  ถา  0,1random U p     ยอมรับคําตอบใหม  (เก็บคา) 

  ถา   0,1random U p  ไมยอมรบั (กลับไปทําขั้นตอนที่ 2) 

ขั้นที่ 7 ลดอุณหภูมิ 0.99iT T    

ขั้นที่ 8 ทําการรันจนครบจํานวนการทําซํ้า n  ตามตารางที่ 1  นําคาของฟงกชันที่อยูในรูปโดเมนเวลาแปลงเปน

โดเมนความถี่โดยใชเทคนิคการแปลงฟูเรียร 

ขั้นที่ 9  พิจารณาตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง 

ขั้นที่ 10  จากตัวแปรเขาทั้งหมด เก็บคาตัวแปร ix  ที่ทําให iy  มีคานอยที่สุด จากการทําซํ้า n  รอบ และ

กําหนดใหเปนคาเริ่มตนในการหาคาตัวคาเหมาะสมที่สุดโดยวิธี SA  

ขั้นที่ 11  ทําการคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตัวแปรเขาใดที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองจะกําหนดใหเปน

คาคงทไีมเปล่ียนแปลงไปตามรอบของการทําซํ้าในการคนหาคําตอบ สวนตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลจะนํามาปรับเปล่ียนคาตัวแปร

เขาเพื่อคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตอไป (ขั้นตอนวิธี SA ในหัวขอ 2.2) 

ขั้นที่ 12  หยุดการทํางาน        

เม่ือ  ถึงจํานวนรอบที่กําหนด   

 หรือ      min 0.01T    หรือ  1i iy y    (คําตอบไมเปล่ียนแปลง) 
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2.4 การหาคาที่เหมาะที่สุดดวยวิธี AFDESA 

วิธี AFDESA จะทําการคัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองโดยวิธี AFDE กอน เม่ือทราบวาตัวแปรเขาใด

ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองแลวน้ัน จึงทําการหาคาเหมาะที่สุดดวยวิธี SA ตอ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังน้ี 

 ขั้นที่ 1  กําหนดจํานวนรอบการทําซํ้า ( )n  และ สุมความถี่ขับ ( )  ใหกับตัวแปรเขา จากตารางที ่1  

ขั้นที่ 2 คํานวณคาตัวแปรเขาตามสมการที่ (3)    

ขั้นที่ 3 คํานวณคา iy   โดยที ่ i  คือ จํานวนรอบ และทําซํ้าจนครบจํานวนรอบการทําซํ้า n   รอบ 

ขั้นที่ 4 นําคาของฟงกชันที่อยูในรูปโดเมนเวลาแปลงเปนโดเมนความถี่โดยใชเทคนิคการ   

         แปลงฟูเรียร 

ขั้นที่ 5  พิจารณาตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนอง 

ขั้นที่ 6 จากตัวแปรเขาทั้งหมด เก็บคาตัวแปร ix  ที่ทําให iy  มีคานอยที่สุด จากการทําซํ้า n  รอบ และกําหนดให

เปนคาเริ่มตนในการหาคาตัวคาเหมาะสมที่สุดโดยวิธี SA 

ขั้นที่ 7 ทําการคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตัวแปรเขาใดที่ไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตอบสนองจะกําหนดใหเปนคา

คงทีไมเปล่ียนแปลงไปตามรอบของการทําซํ้าในการคนหาคําตอบ สวนตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลจะนํามา

ปรับเปล่ียนคาตัวแปรเขาเพื่อคนหาคาเหมาะที่สุด โดยวิธี SA ตอไป (ขั้นตอนวิธี SA ในหัวขอ 2.2) 

ขั้นที่ 8 หยุดการทํางาน        

เม่ือ  ถึงจํานวนรอบที่กําหนด   

 หรือ      min 0.01T    หรือ  1i iy y    (คําตอบไมเปล่ียนแปลง) 
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ตารางที่ 1 จํานวนการทําซํ้าเม่ือกําหนดใหสมการพหุนามเปนลําดับที่สอง (Jacobson et al., 1991) 

จํานวนปจจัย 

( )p   
เซตของความถี่ขับ ( )   

จํานวนรอบการ

ทําซํ้า ( )n   

2 {1,4} {2,3} 14 

3 {1,5,8} {1,4,11} {3,4,13} {3,5,12} {8,9,13} {9,11,12} 28 

4 
{1,4,10,17} {6,8,9,13} {2,3,11,18} {4,5,7,20} {3,5,12,16} {2,9,10,15} 

{1,6,16,19} 
46 

5 {1,4,13,19,29} {4,5,7,20,26} {2,5,11,25,26} 69 

6 

{1,11,28,31,35,49} {3,4,13,28,40,42} 

{4,9,10,21,37,44} {6,32,40,42,43,47} {8,15,18,20,29,42} 

{10,12,15,21,28,29} 

{11,27,35,36,48,50} {16,23,24,43,45,49} {20,24,30,42,45,47} 

103 

7 

{1,41,19,31,44,53,60} {4,7,9,24,30,49,59} {1,9,14,21,40,46,57} 

{1,7,18,22,27,57,60} {2,3,12,29,37,50,57} {7,9,17,20,32,62,63} 

{3,7,19,28,30,43,48} {1,10,16,29,34,37,41} {3,8,10,27,41,42,63} 

{2,17,22,23,30,33,59} {6,9,19,20,36,41,43} {6,31,40,47,51,61,64} 

{3,21,41,49,50,54,64} {10,11,36,44,49,51,63} {8,33,47,48,51,53,60} 

{11,16,17,20,46,59,61} {10,11,18,23,37,53,62} {19,29,30,33,54,56,61} 

{11,14,23,24,29,31,50} {21,27,34,51,56,59,60} {12,17,21,27,40,47,58} 

{31,32,38,40,43,53,57} {20,33,37,42,43,58,61} {23,28,38,47,49,50,63} 

130 

8 {10,16,29,33,38,40,41,75} 168 

9 {8,30,33,39,40,44,57,59,94} 209 

10 {10,12,13,27,31,59,65,94,101,110} {2,15,22,23,47,56,75,83,121,126} 268 
 

 

3. ผลการวิจัย 

 

ผลการทดลองจากตารางที่ 2 ถึง 5 พบวา กรณีรูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน วิธี SA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุด

ของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใน Model 2 พบวาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของวิธี 

AFDESA และ SA+AFDE ใกลเคียงกับวิธี SA และใน Model 3 พบวาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของวิธี SA+AFDE 

ใกลเคียงกับวิธี SA เม่ือพิจารณาสวนเวลาเฉล่ียในการหาผลลัพธวิธี SA+AFDE และ AFDESA ใชเวลานอยกวาวิธี SA ทุก

ฟงกชันปญหา 

กรณีรูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง วิธี SA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคา

คาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตวิธี SA เวลาเฉล่ียในการหาผลลัพธมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ทุกฟงกชันปญหา 

  กรณีรูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม วิธี SA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียง

คาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใน Model 8 และ 9 พบวาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของวิธี AFDESA และ SA+AFDE 

ใกลเคียงกับวิธี SA โดยที่ SA ใชเวลาเฉล่ียในการหาผลลัพธมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ทุกฟงกชันปญหา 
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กรณีรูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม วิธี SA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะ

ที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แต Model 11 และ 12 พบวาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะ

ที่สุดของวิธี AFDESA และ SA+AFDE ใกลเคียงกับวิธี SA สวนเวลาเฉล่ียในการหาผลลัพธวิธี SA+AFDE และ AFDESA ใช

เวลานอยกวาวิธี SA ทุกฟงกชันปญหา 

ตารางที่ 2 รูปแบบฟงกชันแบบเชิงเสน 

 Methods 

Minimum Objective Value Time(Sec) 

Mean 
Value 

Difference 
% Difference S.D. Mean S.D. 

Model 1 

1( ) 4,968E y    

SA -4,867.42 100.58 2.0246 35.82 111.24 14.60 

SA+AFDE -4,803.22 164.78 3.3168 54.39 51.71 7.64 

AFDESZ -4,844.80 123.20 2.4799 55.84 41.32 6.06 

Model 2 

2( ) 2,497E y    

SA -2,403.04 93.96 3.7630 71.32 125.94 31.69 

SA+AFDE -2,397.08 99.92 4.0014 42.09 67.44 3.86 

AFDESA -2,403.39 93.61 3.7488 44.99 52.40 4.93 

Model 3 

3( ) 4,600E y    

SA -4,595.06 4.94 0.1073 35.24 128.25 64.19 

SA+AFDE -4,594.04 5.96 0.1296 25.35 95.56 46.16 

AFDESA -4,504.94 95.06 2.0664 38.54 63.31 26.80 

 

ตารางที่ 3 รูปแบบฟงกชันพหุนามลําดับที่สอง 

 Methods 

Minimum Objective Value Time(Sec) 

Mean 
Value 

Difference 
% Difference S.D. Mean S.D. 

Model 4 

4( ) 440,000E y    

SA -435,020.67 4,979.33 1.1317 4,134.18 176.26 98.55 

SA+AFDE -427,864.23 12,135.77 2.7581 4,836.28 58.77 16.60 

AFDESA -427,043.72 12,956.28 2.9446 4,753.43 52.05 23.91 

Model 5 

5( ) 500,000E y    

SA -499,490.73 509.27 0.1019 457.82 141.98 68.90 

SA+AFDE -495,460.99 4,539.01 0.9078 1,767.66 99.73 39.62 

AFDESA -495,226.17 4,773.83 0.9548 1,779.17 73.81 15.32 

Model 6 

6( ) 187,500E y    

SA -187,494.41 5.59 0.0030 141.48 122.90 60.85 

SA+AFDE -187,464.43 35.57 0.0190 97.74 88.89 53.37 

AFDESA -187,388.86 111.14 1.0193 505.87 77.95 29.31 
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ตารางที่ 4 รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของอิทธิพลรวม 

 Methods 

Minimum Objective Value Time(Sec) 

Mean 
Value 

Difference 
% Difference S.D. Mean S.D. 

Model 7 

7( ) 1,810,000E y  
 

SA -1,763,480.83 46,519.18 2.5701 13,778.94 177.70 79.50 

SA+AFDE -1,752,754.96 57,245.04 3.1627 18,358.75 81.91 42.11 

AFDESA -1,755,617.15 54,382.85 3.0046 18,983.84 76.07 36.21 

Model 8 

8( ) 3,340,000E y  
 

SA -3,304,722.63 35,277.37 1.0562 26,160.22 129.12 49.90 

SA+AFDE -3,298,152.11 41,847.90 1.2529 27,583.63 71.36 15.86 

AFDESA -3,303,406.99 36,593.01 1.0956 26,066.81 58.41 16.66 

Model 9 

9( ) 4,000,000E y  
 

SA -3,818,476.72 181,523.29 4.5381 363,796.46 139.96 67.01 

SA+AFDE -3,808,846.48 191,153.52 4.7788 417,894.87 58.73 27.10 

AFDESA -3,803,159.07 196,840.93 4.9210 409,230.31 57.91 25.63 

 

ตารางที่ 5 รูปแบบฟงกชันที่มีเทอมของพหุนามลําดับที่สอง และเทอมของอิทธิพลรวม 

 Methods 

Minimum Objective Value Time(Sec) 

Mean 
Value 

Difference 
% Difference S.D. Mean S.D. 

Model 10 

10( ) 772,500E y  
 

SA -765,907.18 6,592.82 0.8534 4,953.15 114.06 32.91 

SA+AFDE -742,821.96 29,678.04 3.8418 10,451.47 55.78 5.92 

AFDESA -743,102.12 29,397.88 3.8056 11,151.76 60.34 11.45 

Model 11 

11( ) 2,509,900E y  
 

SA -2,500,738.27 9,161.73 0.3650 18,675.45 126.12 53.99 

SA+AFDE -2,499,807.98 10,092.02 0.4021 6,856.43 65.00 5.18 

AFDESA -2,500,562.40 9,337.60 0.3720 6,453.72 64.88 22.32 

Model 12 

12( ) 2,130,000E y  
 

SA -2,124,134.29 5,865.71 0.2754 17,853.82 108.12 53.38 

SA+AFDE -2,122,681.92 7,318.08 0.3436 11,717.82 64.17 8.47 

AFDESA -2,123,142.21 6,857.79 0.3220 18,283.35 57.46 22.85 

 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุด และเวลาเฉล่ียการหาผลลัพธของ 3 วิธี คือ วิธี SA  วิธี 

SA+AFDE  และวิธี AFDESA จากการกําหนดรูปแบบฟงกชันปญหา ทั้งหมด 12 ฟงกชัน ผลการทดลองพบวา วิธี SA หา

คาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชันมากที่สุด แตใชเวลาเฉล่ียในการทดลองมาก

ที่สุดทุกฟงกชันปญหา โดยมีเวลาในการคนหาคําตอบโดยเฉล่ียมากกวาวิธี SA+AFDE และ AFDESA ประมาณ 2 เทา  

เม่ือเปรียบเทียบวิธี SA+AFDE กับ AFDESA หาคาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชัน พบวา วิธี AFDESA หา

คาเฉล่ียผลลัพธคาเหมาะที่สุดของฟงกชันปญหาไดใกลเคียงคาคาดหวังของฟงกชัน 7 ปญหา มากกวาวิธี SA+AFDE ที่ 5 

ปญหา และวิธี AFDESA ยังใชเวลาเฉล่ียในการทดลองนอยกวาวิธี SA+AFDE เกือบทุกฟงกชันปญหาคือ ไดเวลาเฉล่ียในการ

ทดลองนอยสุด 11 ปญหาจาก 12 ปญหา อยางไรก็ตามในการพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา วิธี SA+AFDE 

มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวาในการหาคาเหมาะที่สุด คือ 8 ปญหาจาก 12 ปญหา แสดงวาผลลัพธที่ไดในการทดลอง

แตละครั้งวิธี SA+AFDE จะมีคาแตกตางกันนอย วิธี AFDESA จะไดผลลัพธในแตละครั้งแตตางกันมากกวา สวนคาเบี่ยงเบน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 257 

มาตรฐานของเวลาทั้งสองวิธีไดผลลัพธที่ดีวิธีละ 6 ปญหาทั้งคู ดังน้ันจึงสรุปไดวากรณีที่หาคาเหมาะที่สุดในระบบงานที่มีปจจัย

หรือตัวแปรเขาจํานวนมาก แตคาดวาจะมีตัวแปรเขาที่มีอิทธิพลจํานวนนอยตอตัวแปรผลตอบสนองของปญหา การใชวิธี 

SA+AFDE หรือ AFDESA สามารถคนหาคาเหมาะสมที่สุดไดดี และใชเวลาส้ันในการคนหาคาเหมาะที่สุดทัง้คู 
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สัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกตปิลอมปนชนดิสเกลสําหรบัการ

ทดสอบความเปนปกต ิ

Optimal Proportion of Contamination based on Scale-Contaminated 

Normal Distribution for Testing Normality 
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บทคัดยอ 

  

การทดสอบทางสถิติที่มีคุณภาพดีน้ันจะตองมีอํานาจการทดสอบที่สูงซ่ึงอํานาจการทดสอบจะมีคาสูงหรือไมขึ้นอยู

กับคาพารามิเตอรที่กําหนดไวในสมมติฐานทางเลือก สําหรับการทดสอบวาการแจกแจงของตัวอยางสุมมีการแจกแจงแบบปกติ

หรือไม ทําไดโดยการจําลองขอมูลใหมีการแจกแจงแบบอ่ืนที่ไมใชการแจกแจงแบบปกติ เชน การแจกแจงแบบปกติปลอมปน

ชนิดสเกล  ดังน้ัน วัตถุประสงคหลักของการวิจัยน้ี คือ การประมาณคาสัดสวนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดซ่ึงทําใหอํานาจ

การทดสอบมีคาสูงที่สุดเม่ือตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล ที่กําหนดสเกลแฟคเตอรเปน 3, 4 

และ 5 เม่ือขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ีเปน 10,  20, 30, 50, 100, 200 และ 300 

 

คําสําคัญ: อํานาจการทดสอบ  การแจกแจงแบบปกตปิลอมปนชนิดสเกล  พารามิเตอร  สัดสวนการปลอมปน  สเกลแฟคเตอร   

 

      Abstract 

  

Statistical tests which have good quality have to show superior power of the test. Whether power 

of the test is high or not will depend on parameters in the alternative hypothesis. For testing whether        

a random sample is taken from a normal distribution, one can simulate data being other distributions 

such as scale-contaminated normal distribution. Therefore, the main objective of the research is to 

estimate optimal proportion of contamination giving highest power of the test when a random sample 

drawn from a scale-contaminated normal distribution if scale factors are set to be 3, 4 and 5, with sample 

sizes 10, 20, 30, 50, 100, 200 and 300. 

 

Keywords:  power of the test, scale-contaminated normal distribution, parameter, proportion of 

contamination, scale factor 
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1. บทนํา 

 

 ในทางสถิติน้ัน การทดสอบที่มีคุณภาพดี ควรจะใหอํานาจการทดสอบ (power of the test) ที่สูงซ่ึงอํานาจการ

ทดสอบจะมีคาสูงหรือไมขึ้นอยูกับคาพารามิเตอรที่กําหนดไวในสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) (สุชาดา กีระ

นันทน, 2545)  การหาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบน้ันไดมาจาก ความนาจะเปนของการปฏิเสธสมมติฐานวาง (null 

hypothesis) เม่ือสมมติฐานวางเปนเท็จ สําหรับการทดสอบวาการแจกแจงของตัวอยางสุมมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม จะ

ใหสมมติฐานวางคือ :H0  ตัวอยางสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ ดังน้ัน เม่ือกําหนดวาสมมติฐานวางตองเปน

เท็จ จึงจําลองขอมูลใหมีการแจกแจงแบบอ่ืนที่ไมใชการแจกแจงแบบปกติ เชน การแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล 

(scale-contaminated normal distribution)   

 การแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลเปนลักษณะหน่ึงของการแจกแจงปกติแบบผสม (mixture of normal 

distributions) เปนการผสมของการแจกแจงแบบปกติ 2 การแจกแจง คือ ( , )N   2 และ ( , )N   2 มีพารามิเตอรแสดง

ตําแหนง (location parameter) คือ คาเฉล่ียของประชากร   เทากัน แตพารามิเตอรแสดงสเกล (scale parameter) 

แตกตางกัน ซ่ึงมีรูปแบบการแจกแจงเปน ( ) ( , ) ( , )p N pN    2 21  กําหนดให p  คือ สัดสวนการปลอมปน 

(proportion of contamination) และ p 0 1 ,  2
 และ  2 เปน ความแปรปรวนของประชากรจาก ( , )N   2 และ 

( , )N   2 ตามลําดับ  และ c    คือ สเกลแฟคเตอร (scale factor) โดยมีความแปรปรวนของการแจกแจงแบบปกติ

ปลอมปนชนิดสเกล คือ ( )p p  2 21 ลักษณะเชนน้ีทําใหการแจกแจงของประชากรไมชัดเจนวาเปนการแจกแจงแบบ

ปกติ รวมทั้งยังไมสามารถระบุไดแนชัดวาลักษณะการแจกแจงของประชากรเปนแบบใด ดังน้ัน การศึกษาของ Böhning 

(2002) จึงสนใจหาคาของ p  ที่เหมาะสมที่สุด เม่ือกําหนดคา c  เพื่อใหเกิดอํานาจการทดสอบของตัวสถิติที่สูงสุด โดยไมเสีย

นัยทั่วไป (without loss of generality)  เม่ือ ,  0 1และ c   1  แลวจะไดการแจกแจงแบบปกติปลอมปน

ชนิดสเกลที่พิจารณา คือ ( ) ( , ) ( , )p N pN c  21 0 1 0  มีพารามิเตอรที่ตองพิจารณาเหลือเพียง 2 คา คือ p  และ c  ซ่ึง

ในงานวิจัยชิ้นน้ี จะใชสัญลักษณแทนดวย ScConN( , )p c  

 ให X  เปนตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงแบบ ScConN( , )p c  จะมีฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน คือ  

( ) ( ) ( ) ( )mix
p xx p x
c c

    1   

  สวนการแจกแจงปกติที่เหมาะสมที่สุดที่ตองการ คือ ( , ( ) )N p pc  20 1  ซ่ึงมีฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน 

  ( )best
xx

p pc p pc
 

 
 
     

2 2

1

1 1
   เม่ือ  ( )

x

x e





2

2
1

2
 

 

ฟงกชันที่ถูกพิจารณา คือ ( , , ) ( ) ( )mix bestf x p c x x   2  ซ่ึงแสดงระยะหางระหวาง 2 การแจกแจง ซ่ึง  
 

Böhning (2002) ไดพิสูจนวา ( ) sup ( , , )c
x

f p f x p c
 

  เม่ือ c  1  จะมีคาสูงสุด เม่ือ  

    
  /( ) /c c

p
c
 




2 3

2

1 2 1

1
 สําหรับ ( , )p 0 1       (1)    

 งานวิจัยหลายชิ้น ตัวอยางเชน Yap et al. (2011)  ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวอยางสุมโดยสมมติให

ตัวอยางสุมมาจาก ScConN( . , )0 2 3  และ ScConN( . , )0 05 3  สวน Gan et al. (1990) สมมติใหตัวอยางสุมมาจาก 

ScConN( . , )0 05 3 ,ScConN( . , )0 05 5 ,ScConN( . , )0 05 7 ,ScConN( . , )0 1 3 ,ScConN( . , )0 1 5 ,

ScConN( . , )0 1 7 , ScConN( . , )0 2 3 , ScConN( . , )0 2 5  และ ScConN( . , )0 2 7   ในงานวิจัยของ Ramão et al. 

(2010) ใช ตัวอย าง สุ มที่ มาจาก ScConN( . , )0 05 2 , ScConN( . , )0 1 2 , ScConN( . , )0 2 2 , ScConN( . , )0 05 4 , 
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ScConN( . , )0 1 4 และ ScConN( . , )0 2 4 จะเห็นวา การกําหนดคาสัดสวนการปลอมปน p  เมื ่อ c  1  สําหรับ       

ScConN( , )p c เพื่อใหไดอํานาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบมีคาสูงที่สุดผูวิจัยจะเปนผูกําหนด p  และ c  เองหรือ

อาจนําคามาจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยกอนหนา ทําใหยังไมสามารถม่ันใจไดวาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติ

ทดสอบเม่ือตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลน้ันใหอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุดหรือไม   

 

2. สถิติทดสอบ 

 

 ให , nY Y1  เปนตัวอยางสุมอยางงายจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ ( , )N   2  และ [ ] [ ]nY Y 1  

เปนสถิติลําดับของ , nY Y1  รวมทั้ง ( )  คือ ฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ตัวสถิติ

ทดสอบที่ใชศึกษาในการวิจัยน้ี ประกอบดวย คือ  
 

1. ตัวสถิติ Kolmogorov-Smirnov (1933) 
 

        [ ] ˆmax ( ) / ( . ) /k Yk n
D Y Y k n

 
    

1
0 5       สําหรับ , ,k n 1        

    เม่ือ /
n

k
k

Y Y n


 
1

 และ  ˆ /
n

Y k
k

Y Y n


 
2

1

 เปนคาประมาณ (Estimates) ของ   และ  ตามลําดับ   

 

2. ตัวสถิติ Michael (1983) 
 

  [ ] ˆmax arcsin ( ) / arcsin ( . ) /m k Yk n
D Y Y k n

  
    

1

2 2
0 5  สําหรับ  , ,k n 1  

 

3. ตัวสถิติ Anderson-Darling (1952) 

                                          ( ) ln ln( )
n

k n k
k

A k Z Z n
n  



 
       

2

1

1

1
2 1 1   

 เม่ือ  [ ] ˆ( ) /k k YZ Y Y     สําหรับ , ,k n 1  
 

4. ตัวสถิติ Shapiro-Wilk (1965) 

                                   

 

[ ]

[ ]

n

k k
k

n

k
k

a Y
W

Y Y





 
 
 







2

1

2

1

  สําหรับ , ,k n 1  

 

เม่ือ /
, ,( ) ' ' / ( ' )na a t V t V V t  

1 1 1 1 2

1 ,  ' , , nt   1  และ V เปน เมตริกซความแปรปรวนรวม (covariance 

matrix) ของสถิติลําดับ [ ] [ ]nX X 1  จากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

           Yap et al. (2011) เปรียบเทียบการทดสอบการแจกแจงแบบปกติจากตัวสถิติทดสอบ 8 ตัว คือ Shapiro-Wilk, 

Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, D’Agostino-Pearson, Jarque-Bera และ

Chi-squared ซ่ึงสรุปวา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของ Shapiro-Wilk เปนตัวสถิติที่ใหอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุด

จาก 8 การทดสอบขางตน และการทดสอบที่มีอํานาจการทดสอบสูงเปนอันดับที่สองคือ Anderson-Darling   เพื่อทดสอบวา

ตัวอยางสุมมาจากการแจกแจงแบบปกติหรือไม เม่ือใหตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  โดยมีสเกลแฟคเตอร ( )c  เปน 
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3, 4 และ 5, สัดสวนการปลอมปน ( )p  เปน 0.05, 0.1, 0.2 และคา p ที่เหมาะสมที่สุด ตามคาในตารางที่ 1 ซ่ึงคํานวณจาก

สมการ (1)  เม่ือขนาดตัวอยาง ( )n  เปน 10,  20, 30, 50, 100, 200 และ 300  เพื่อหาอํานาจการทดสอบของตัวสถิติ

ทดสอบ   

 

ตารางที่ 1 สัดสวนการปลอมปน ( )p ที่เหมาะสมที่สุด เม่ือ , ,c  3 4 5  
 

c  3 4 5 

p  0.287741 0.242773 0.211758 

 

เม่ือตองการหาอํานาจการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวสถิติตัวใดตัวหน่ึงขางตน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ให 
 

จําลองตัวอยางสุมขนาด n  จํานวน R  ชุด จาก ScConN( , )p c คํานวณคาสถิติและเปรียบเทียบกับคาวิกฤตของตัวสถิติ

ทดสอบน้ัน แลวนับจํานวนครั้ง ( )r  ที่ปฏิเสธสมมติฐานวาง จะไดวาอํานาจของการทดสอบของตัวสถิติน้ัน ๆ คือ 
r
R
100  

ซ่ึงในงานวิจัยน้ีกําหนดให ,R  3 000  ชุด 
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ตารางที่ 2 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W เม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  สําหรับ  

p   0.05, 0.1, 0.2, 0.287741 และ c  3  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

     n 0.05 0.1 0.2 0.287741 

 

 

 

D  

10 9.0667 11.3333 15.8667 16.6667 

20 13.1333 18.8333 26.5000 28.2667 

30 16.8333 24.9333 34.0333 37.1667 

50 18.7667 30.9000 48.7000 53.6333 

100 25.3333 46.8000 73.0000 81.3667 

200 41.0667 72.7667 95.2333 98.3333 

300 54.9333 87.9667 99.4333 99.9333 

 

 

 

mD  

10 10.3333 12.9667 18.2000 19.0333 

20 14.9667 21.9000 31.3667 32.0000 

30 20.6667 31.5667 42.2000 43.9667 

50 26.3667 41.9000 59.1000 61.9000 

100 38.1667 61.3667 81.8333 85.2000 

200 55.8000 83.9667 97.2667 98.7667 

300 70.3333 93.7667 99.5000 99.9333 

 

 

 

A2  

10 11.4333 15.8000 21.5667 22.7000 

20 17.3333 25.5667 36.1000 38.0667 

30 21.7333 33.3333 47.2333 50.9000 

50 28.9000 46.6667 66.7000 71.3000 

100 42.2667 68.6333 89.0333 94.1667 

200 62.5333 89.7000 99.1000 99.9000 

300 76.7000 96.8333 99.9667 100 

      

 

 

 

     W  

10 11.6333 16.1000 21.2667 22.1333 

20 19.1000 28.0000 38.0000 37.9333 

30 26.5333 39.6000 51.1333 51.3667 

50 37.6000 56.6667 71.1667 73.0000 

100 59.8333 80.4000 93.0667 95.0333 

200 82.8333 96.6333 99.7333 99.9667 

300 92.0333 99.4000 99.9667 99.9667 

 

p 
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ตารางที่ 3 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W เม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  สําหรับ 

p   0.05, 0.1, 0.2, 0.242773  และ c  4  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

   n 0.05 0.1 0.2 0.242773 

 

10 12.80000 17.7333 25.5667 27.0000 

 

20 20.9333 31.7333 45.7667 48.3000 

 

30 26.9000 42.7667 59.3000 63.5333 

D  
50 35.4667 56.3333 78.1333 82.7333 

 

100 52.1667 78.9333 95.7333 97.9333 

 

200 73.7333 96.0667 99.9333 100 

 

300 87.2333 99.4667 100 100 

 

10 14.0667 19.9000 28.6667 29.9333 

 

20 23.2667 36.1667 51.4333 54.1667 

 

30 33.3000 50.3333 66.9667 70.3667 

mD  50 43.9333 67.4667 85.5000 88.1000 

 

100 63.1000 87.3000 97.8333 98.5000 

 

200 84.1333 98.3667 99.8667 100 

 

300 93.2000 99.7667 100 100 

 

10 15.8333 23.0667 32.5333 34.6000 

 

20 25.5333 39.6667 56.7000 59.7333 

 

30 34.9000 53.5333 72.2667 75.4667 

A2
 50 46.0667 70.4333 88.7000 92.2000 

 

100 67.6667 90.1333 99.3000 98.5000 

 

200 88.3667 99.1333 100 100 

 

300 95.8000 99.8667 100 100 

 

10 16.0000 23.1333 31.7667 33.5667 

 

20 28.1333 42.5667 57.4000 59.3333 

 

30 40.0667 59.1000 74.2667 75.4000 

W  50 54.8000 77.5333 91.4667 93.6000 

 

100 80.3000 94.9000 99.7000 99.8333 

 

200 95.2667 99.8333 100 100 

 

300 98.8333 100 100 100 

 

p 
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ตารางที่ 4  อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W เม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c สําหรับ  

p   0.05, 0.1, 0.2, 0.211758 และ c  5  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

n 0.05 0.1 0.2 0.211758 

 

10 16.5667 24.4000 35.1000 35.8333 

 

20 27.7000 42.9000 60.8000 61.6667 

 

30 37.8667 56.8333 76.0667 77.2667 

D  50 47.8333 72.8667 91.4667 92.4667 

 

100 69.1667 91.5333 99.6000 99.8333 

 

200 89.3333 99.4000 100 100 

 

300 96.3667 99.4000 100 100 

 

10 18.0000 26.8667 37.6333 38.4000 

 

20 32.0000 48.2333 65.9667 67.2000 

 

30 42.9000 63.7000 82.0667 83.0667 

mD  50 56.1667 79.7667 94.9000 95.8000 

 

100 78.4667 95.4000 99.8333 99.9333 

 

200 94.0667 99.8333 100 100 

 

300 98.05333 99.9667 100 100 

 

10 19.9333 29.3000 42.6667 43.3667 

 

20 33.5000 52.1333 71.3000 72.0000 

 

30 44.8333 66.7000 85.9000 86.5333 

A2  50 58.4667 82.5667 96.8333 97.2333 

 

100 81.1667 96.5000 99.9333 99.9667 

 

200 95.8667 99.9333 100 100 

 

300 98.9000 100 100 100 

 

10 20.0000 29.6333 40.6667 41.3000 

 

20 35.8667 54.2000 70.7333 71.3333 

 

30 49.2333 71.0000 87.0000 87.4333 

W  50 65.0333 86.3330 97.3333 97.7333 

 

100 88.0333 98.3000 100 100 

 

200 98.2333 100 100 100 

 

300 99.6000 100 100 100 

 

p 
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3. อํานาจการทดสอบ 

 

 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ  , ,mD D A2  และ W เ ม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  สําหรับ  

p  0.05, 0.1, 0.2, 0.287741 และ c  3  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถูกแสดงดังตารางที่ 2 และเห็นไดชัดเจนวาเม่ือ 

p  0.287741 จะใหอํานาจการทดสอบที่สูงกวา คา p  อ่ืน ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ 

 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W เม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  สําหรับ 

p  0.05, 0.1, 0.2, 0.242773 และ c  4  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถูกแสดงดังตารางที่ 3 และเห็นไดชัดเจนวาเม่ือ 

p  0.242773 จะใหอํานาจการทดสอบของตัวสถิติสูงกวา คา p  อ่ืน ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ 

 อํานาจการทดสอบของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W เม่ือตัวอยางสุมมาจาก ScConN( , )p c  สําหรับ 

p  0.05, 0.1, 0.2, 0.211758 และ c  5  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถูกแสดงดังตารางที่ 4 และเห็นไดชัดเจนวาเม่ือ 

p  0.211758 จะใหอํานาจการทดสอบของตัวสถิติสูงกวา คา p  อ่ืน ๆ ในทุกขนาดตัวอยางและทุกตัวสถิติทดสอบ 

 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

การคํานวณสัดสวนการปลอมปน 
  /( ) /c c

p
c
 




2 3

2

1 2 1

1
 สําหรับ ( , )p 0 1  เม่ือ c  1  น้ันทําใหเกิดอํานาจ

การทดสอบที่สูงที่สุดของตัวสถิติ , ,mD D A2  และ W สําหรับการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวอยางสุม ซ่ึงนับวาเปน

ผลการวิจัยที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับนักสถิติเพื่อกําหนดคาของสัดสวนการปลอมปนสําหรับตัวอยางสุมที่มาจากการ

แจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกล ใหไดอํานาจการทดสอบที่สูงที่สุด เม่ือ c  1  โดยที่ไมจําเปนตองสุมใชคา p  แบบไร

ทิศทาง แตงานวิจัยน้ียังมีขอจํากัดในเรื่องของการใชสูตรการหา p  ซ่ึงจะสามารถใชไดเฉพาะเม่ือ c  1  ดังน้ัน งานวิจัยใน

อนาคตอันใกล คือการหาคา p ที่เหมาะสมที่สุด เม่ือ c 0 1  อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชกับการทดสอบการแจก

แจงของตัวอยางสุมที่มาจากการแจกแจงอ่ืน ๆ เชน เอกซโปเนนเชียล (exponential) กัมเบล (Gumbel) หรือ ไวบูลล 

(Weibull) เปนตน 
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การสรางตัวแบบเชิงคณติศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน 

แบบแมกนิโทเมตรกิจากตัวกลางวิวิธพนัธุซ่ึงอยูใตพื้นผิวดินเอกพนัธุ 

Mathematical Modelling of Magnetometric Resistivity Response from a 

Heterogeneous Medium beneath a Homogeneous Overburden 

 

วรินทร ศรปีญญา 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ศูนยวิจัยคณิตศาสตรบริสุทธ์ิและประยุกต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

w.sripanya@windowslive.com 

 

บทคัดยอ 

 

ผลเฉลยเชิงวิเคราะหของสนามแมเหล็กในสภาวะคงตัวอันเปนผลมาจากแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงไดถูกนําเสนอ

ขึ้นสําหรับปญหาของแหลงจายไฟฟาและตัวรับสัญญาณซ่ึงถูกฝงอยูในพื้นผิวดินวิวิธพันธุ 2 ประเภท ตัวแบบของพื้นโลกที่มี

ลักษณะเปน 2 ชั้นตอเน่ืองกันถูกนํามาพิจารณาในกรณีที่พื้นผิวดินเอกพันธุอยูเหนือตัวกลางที่มีสภาพนําไฟฟาเปล่ียนแปลง

แบบเชิงกําลังและแบบเชิงเสนตามความลึกของพื้นโลก การแปลงฮันเกลแบบทั่วไปถูกนํามาใชในปญหาซ่ึงทําใหไดผลเฉลยเชิง

วิเคราะห ผลลัพทที่เกิดขึ้นถูกนํามาเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของสนามแมเหล็ก แนวเสนโคงของสนามแมเหล็กแสดงถึง

นัยสําคัญบางประการของการแปรผันของสภาพนําไฟฟา 

 

คําสําคัญ: สภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริก  ตัวกลางวิวิธพันธุ  การแปลงฮันเกล 

 

Abstract 

 

Analytical solutions of the steady state magnetic field resulting from a direct current source are 

derived for the problem of a buried current source and a buried receiver within two types of heterogeneous 

earth structures. Two-layered continuously earth models are considered in the cases of a homogeneous 

overburden overlying the host media whose conductivities vary exponentially and linearly with depth. 

The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results are obtained.        

The effects of magnetic fields are plotted to show the behavior of the fields. The curves of magnetic 

fields show some significance to the variation of conductivity. 

 

Keywords: magnetometric resistivity, heterogeneous medium, Hankel transform 
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1. Introduction 
 

Many authors have investigated the nature of the resistivity response resulting from a 

heterogeneous ground whose electrical conductivities vary continuously with depth. Stoyer and Wait 

(1977) firstly considered the electrical conductivity varying exponentially with depth under homogeneous 

overburden. Banerjee et al. (1980), Kim and Lee (1996) discussed the problem of a multilayered earth and 

derived the specific case for a two-layered model. In transitional layers, the electrical conductivity is 

assumed, for simplicity, to be linearly dependent upon depth. The problem was first treated by Mallick 

and Roy (1968) that presented an analysis of the problem of a two-layered earth. Koefoed (1979) solved 

the problem with a linear change of the resistivity with depth, a type of change that seems to be more 

common in nature than the type considered by Mallick and Roy. Banerjee et al. (1980) studied the 

electrical conductivity in a transitional layer which is assumed to be binomially with depth and derived 

some particular cases of a linear change. 

In this paper, we derive analytical solutions of the steady state magnetic field resulting from a 

direct current source buried within two types of two-layered heterogeneous earth structures with a 

homogeneous overburden in which the electrical conductivities in a host medium vary exponentially and 

linearly with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results 

are obtained. 

 

2. Magnetic Field from a DC Source in a 1D Structure 

 

Let us consider a geometric model of the earth’s structure described and discussed by Sato 

(2000). The earth’s structure consists of two conductive half-spaces. The half-space above the ground 

surface  0z   is a region of air, denoted by layer 0. The half-space below the ground surface  0z   is 

a two-layered horizontally stratified earth with depth to the layer h  (the lowermost layer extending to 

infinity) measured from the ground surface. A point source of direct current I  is deliberately located at 

the interface z h  of layer 1 and layer 2 to simplify the mathematics. Each layer has conductivity as a 

function of depth, i.e.,  k z  for layer 0 2k  . The general steady state Maxwell’s equations in the 

frequency domain (Edwards, 1988) can be used to determine the magnetic field for this problem. Since 

the problem is axisymmetric and the vector magnetic field has only the azimuthal component in 

cylindrical coordinates, for simplicity, we use H  to represent the azimuthal component in the following 

derivations (Sripanya, 2016), and we now have 
 

 
2

2
2
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H H
H

z zz
 



          

   , (1) 
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The magnetic field in each layer can be obtained by taking the inverse generalized Hankel transform (Ali 

and Kalla, 1999) to the solution of equation (1). The problem satisfies the physical boundary conditions 

presented by Sripanya (2016). 

 

3. Solution of the Problem 
 

3.1 Exponential Profile 

For an exponentially varying conductivity profile, the variation of conductivity is denoted by 
 

     expz a b z h   , (2) 
 

where a , b  and h  are constants that preserve   0z  . Hence, the magnetic field in an exponentially 

varying conductive ground can be written as 
 

        , exp expH z A z h B z h      , (3) 
 

where   and   are given by 
 

 2 21
4

2
b b 
      

    and    2 21
4

2
b b 
      

. (4) 

 

The unknown coefficients A  and B  are arbitrary constants, which can be determined by using the 

boundary conditions (see Sato, 2000). 
 

3.2 Linear Profile 

For a linearly varying conductivity profile, the variation of conductivity is denoted by 
 

    z a m z h    , (5) 
 

where a , h  and 0m   are constants that preserve   0z  . Hence, the magnetic field in a linearly 

varying conductive ground can be written as 
 

        1 1,H z z CI z DK z
 

   
 

                       
 , (6) 

 

where   and   are given by 
 

 m a      and       1z z h    . (7) 
 

The special functions 1I  and 1K  are the modified Bessel functions of the first and second kinds of order 

one, respectively, and the unknown coefficients C  and D  are arbitrary constants, which can be 

determined by using the boundary conditions. 
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4. 2-layered Earth Model  
 

Consider a 2-layered earth model with a nonconductive layer 0 (representing a region of air). An 

overburden has a constant conductivity a  with thickness h  overlying a host medium having continuously 

varying conductivity  , as given above, with infinite depth. A current electrode is located at the interface 

z h . 
 

4.1 Exponential Profile 

The magnetic field in an exponentially varying conductive medium can be written as 
 

  
    
   

 1
0

cosh exp
,

2 cosh sinh

h z hI
H r z J r d

h h

  
 

    


        

 , (8) 

 

where 1J  is the Bessel function of the first kind of order one. 
 

4.2 Linear Profile 

The magnetic field in a linearly varying conductive medium can be written as 
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 , (9) 

 

where 0K  is the modified Bessel function of the second kind of order zero. 

 

5. Numerical Experiments 
 

In our sample tests, we calculate the magnetic fields resulting from the models of practical 

interest. Both of the example models are 2-layered electrically conductive earth structures with a 

nonconductive layer 0, as shown in Section 4. These models are referred to as Models 1 and 2, which are 

given in equations (8) and (9), respectively. The values of the model parameters are tabulated in Table 1. 

Chave’s algorithm (1983) is used for numerically calculating the inverse Hankel transform of the magnetic 

field solutions. The special functions are computed by using the Numerical Recipes source codes (Press et 

al., 1992). The electric current of 1 ampere is used in our computations. The results of our models are 

plotted and compared to show the behavior of magnetic fields against source-receiver spacing r  at 

different depths 5,5.5, ,15z    metres as shown in Figure 1. We see that the curves of magnetic fields 

obtained from the first model are quite different from the second model. The contrast of electrical 

conductivity gives effect to the magnitude of magnetic field. It can be seen that the magnitude of 

magnetic field from the second model is much higher than the magnetic field from the first model at the 

same depth and source-receiver spacing. We observe that if the conductivity of a host medium is high, it 

will lead to the large sized magnitude of magnetic field. This means that the differences of magnetic 

curves are depended on the variation of conductivity. 
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Table 1 Model parameters used in our sample tests 

Model a  (S/m) b  (m-1) m  (S/m2) h  (m) 

1 0.1 0.25 - 5 

2 0.1 - 0.1 5 

 

 
 

Figure 1 Behavior of magnetic fields from our example models. 

 

6. Conclusions 
 

We have derived analytical solutions of the steady state magnetic field for the problem of source 

and receiver electrodes buried within two types of two-layered heterogeneous earth structures with a 

homogeneous overburden in which the electrical conductivities in a host medium vary exponentially and 

linearly with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical results 

are obtained. The effects of magnetic fields are plotted and compared to show the behavior in response 

to different ground structures at many depths while some parameters are approximately given. The 

curves of magnetic fields show some significance to the variation of conductivity. 
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การลูเขาของกระบวนการทําซํ้าแบบ Ishikawa เพือ่หาผลเฉลยรวมของปญหาดุลยภาพแบบ 

split และปญหาจุดตรึงของการสงแบบหลายคาในปริภูมิฮิลเบิรต 

On the convergence of Ishikawa iteration of common solutions  

for a split equilibrium problem and fixed point problems  

of multi-valued mappings in Hilbert spaces 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ี ไดเสนอและศึกษากระบวนการทําซํ้าแบบ Ishikawa เพื่อที่จะหาผลเฉลยรวมของปญหาดุลยภาพแบบ split 

และปญหาจุดตรึงของการสงหลายคาดัดแปลงสําหรับคา   ในปริภูมิฮิลเบิรตจริง และไดศึกษาการลูเขาแบบออนของลําดับที่

สรางจากกระบวนการทําซํ้าแบบ Ishikawa ไปสูผลเฉลยรวมของทั้งสองปญหาขางตน  

 

คําสําคัญ: กระบวนการทําซํ้าแบบ Ishikawa  ปญหาดุลยภาพแบบ split  ปญหาจุดตรึง 

 

Abstract 

 

In this paper, we introduce and study Ishikawa iteration for solving split equilibrium problems and 

fixed point problems of  -hybrid multivalued mappings in real Hilbert spaces and prove that the proposed 

iterative algorithm converges weakly to a common solution of the considered problems 

 

Keywords: Ishikawa iteration, split equilibrium problems, fixed point problems 

 

1. บทนํา  

 

การศึกษาเก่ียวกับปญหาดุลยภาพ (Equilibrium Problems)  ถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญในดานเศรษฐศาสตร 

วิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งในทางวิศวกรรมศาสตรก็ตาม โดยปญหาดุลยภาพเปนการศึกษาปญหา ดังตอไปน้ี กําหนดให H  

เปนปริภูมิฮิลเบิรตจริง กับ inner product ·,·   และ induced norm ·‖‖ กําหนดให C  เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปด ที่

ไมเปนเซตวาง ของปริภูมิฮิลเบิรตจริง และกําหนดให การสง :F C C   เปนการสงไบฟงกชัน ผลเฉลยของปญหา

ดุลยภาพก็คือการหาสมาชิก x C  ที่สอดคลองกับอสมการตอไปน้ี   

( , ) 0,F x y y C    
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 องคความรูใหมที่ไดจาก ปญหาดังกลาวน้ันเปนแบบจําลองพื้นฐาน และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาเก่ียวกับ

ทั้งปญหาเชิงเสน และไมเชิงเสน (linear and nonlinear problems) อยางเชนทางดาน กลศาสตร (mechanics) ฟสิกส 

(physics) การหาคาเหมาะที่สุด และการควบคุม (optimization and control) การเงิน (finance)  เครือขาย (network) 

ทฤษฎีเกมส (game theory) เศรษฐศาสตรและการเคล่ือนยายเชิงดุลยภาพ (economics and transportation 

equilibrium) วิทยาศาสตรเชิงวิศวกรรมศาสตร (engineering science) เปนตน ( Blum, Oettli, 1994) และ  

(Combettes, Hirstoaga, 2005) 

ในป 2005  Censor และ Elfving (2005) เปนนักวิจัยกลุมแรกที่ไดศึกษาปญหาที่เรียกวา split feasibility 

problem ( )SEP ในปริภูมิฮิลเบิรตที่มีมิติจํากัด โดยกําหนดให C และ  Q  เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปด ที่ไมเปนเซตวาง 

ของปริภูมิฮิลเบิรต 1H  และ 2H  ตามลําดับ  ให 1 2:A H H  เปนการสงเชิงเสนแบบมีขอบเขต แลวผลเฉลยของ

ปญหา split feasibility problem (SEP) คือการหาสมาชิก *x  ที่สอดคลองกับสมบัติตอไปน้ี   
* *,x C Ax Q   

ผลเฉลยของปญหา split feasibility problem สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหา เรื่อง intensity-

modulated radiation therapy, signal processing และ image reconstruction (Censor et al., 2005) 

ตอมาในป 2013 Kazmi  และคณะ (2013) ไดนําปญหาดุลยภาพ และ split feasibility problem นํามาประยุกต

รวมกัน กลายเปนปญหาที่เรียกวา ปญหาดุลยภาพแบบ split (split equilibrium Problem) น่ันคือ: กําหนดให 

1 :F C C   และ 2 :F Q Q   เปนไบฟงกชันแบบไมเชิงเสน  กําหนดให 1 2:A H H  เปนการสงเชิง

เสนที่มีขอบเขต แลวการหาผลเฉลยปญหาดุลยภาพแบบ split คือ การหาสมาชิก *x C  ที่สอดคลองกับสมการตอไปน้ี 
*

1( , ) 0,F x x x C   โดยที่  * *y Ax Q   และ *y สอดคลองกับอสมการ *
2 ( , ) 0,F y y y Q    

ในงานวิจัยเรื่องน้ีจะใชวิธีการสรางกระบวนการทําซํ้าของจุดตรึง สําหรับการสงไมเชิงเสน มาประยุกตในการหาผล

เฉลยของปญหาดุลยภาพแบบ split  ปจจุบันทฤษฎีจุดตรึง (fixed point theory) นับวามีบทบาทสําคัญอยางมาก ตอการ

พัฒนา ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมและนําไปประยุกตเพื่อแกปญหาตาง ๆ เชน ในทางเศรษฐศาสตรก็

นําทฤษฎีจุดตรึงไปใชในการหาจุดที่ทํากําไรสูงที่สุด หรือเพื่อหาจุดคุมทุน 

 โดยการศึกษาปญหาจุดตรึงสําหรับการสงแบบไมเชิงเสนเริ่มตนจาก  Banach (1922)  โดย กําหนดให ( , )X d
เปนปริภูมิเมตริกบริบูรณ  พบวาการสงแบบหดตัว (Contraction mapping) จะมีจุดตรึงเพียงจุดเดียว และ สามารถสราง

กระบวนการทําซํ้า เพื่อหาผลเฉลยของจุดตรึง เรียกวา กระบวนการทําซํ้าแบบ Picard นิยามโดย  

                                                 1 ( ), 1n nx T x n    

ตอมาป 1953  Mann (1953)  เสนอกระบวนการทําซํ้าแบบเฉล่ียคา ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการไมลูเขาของ

กระบวนการทําซํ้าแบบ Picard ได  ซ่ึงสามารถใชสมาชิกตัวใดก็ไดที่อยูในโดเมนของการสงมาเปนคาเริ่มตน ซ่ึงปจจุบันเปนที่

รูจักกันทั่วไป คือ Mann’s iteration ดังตอไปน้ีให C  เซตยอย คอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิ และ 

:T C C  ให { },{ } [0,1]n n    และนิยามลําดับ { }nx  ดังตอไปน้ี 

1

1 (1 ) , 1n n n n n

x C
x x Tx n 


   

 

ตอมาในป 1974 Ishikawa (1974) ไดสรางกระบวนการทําซํ้าที่เปนการวางนัยทั่วไปมากกวาของ Mann (1953) ซ่ึง

รูจักกันดีในชื่อวา Ishikawa’s iteration  ดังตอไปน้ี  

0

1

(1 ) ,
(1 ) , 0,

n n n n n

n n n n n

x C
y x Tx
x x Ty n
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2.วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาการลูเขาอยางออนของลําดับที่สรางจากกระบวนการทําซํ้าแบบ อิชิกาวาบนปริภูมิฮิลเบิรต 

2.2 เพื่อหาผลเฉลยรวมของปญหาจุดตรึงสําหรับการสงแบบหลายคาและปญหาดุลภาพแบบ split บนปริภูมิฮิลเบิรต 

 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

กําหนดให ( )CB C  เปนวงศของเซตยอยมีขอบเขตแบบปดที่ไมเปนเซตวางของ C  และ ( )K C  เปนเซตยอย

กระชับที่ไมเปนเซตวางของ C  และระยะทางของเฮาสดอฟฟ (The Hausdorff metric  ( ) )บนเซต ( )CB C  นิยามโดย  

( , ) : max{sup ( , ),sup ( , )}, , ( )
x A y B

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

    

กําหนดให การสง : 2CS C   เปนการสงหลายคา  จะกลาววา x C  เปนจุดตรึงของเซต S  ถา x Sx   

บทนิยามที่ 3.1 กําหนดให : 2CS C   เปนการสงหลายคา จะกลาววา S  เปน   

(i) การสงแบบไมขยาย ถาสอดคลองกับอสมการตอไปน้ี 

( , ) , ,Sx Sy x y x y C   ‖ ‖  

(ii) การสงแบบก่ึงไมขยาย  ถาสอดคลองกับอสมการตอไปน้ี 

( , ) , , ( )Sx Sp x p x C p F S      ‖ ‖  

(iii)  การสงแบบ nonspreading ถาสอดคลองกับอสมการตอไปน้ี 

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

(iv) การสงแบบดัดแปลงสําหรับคา  (lambda) ถามี   และสอดคลองกับอสมการตอไปน้ี 

2 2 2 2(1 ) ( , ) (1 ) ( , ) ( , ) , ,Sx Sp x y dist y Sx dist x Sy x y C           ‖ ‖  

 จะเห็นวา การสงแบบดัดแปลงสําหรับคา 0  ก็คือการสงแบบไมขยาย และการสงแบบดัดแปลงสําหรับคา 1  คือ 

การสงแบบ  nonspreading เน่ืองจากงานวิจัยทําใหทราบวาถา S เปนการสงแบบดัดแปลง สําหรับคา   แลวเซต ( )F S  

เปนเซตปด นอกจากน้ีถาการสง S  ซ่ึงสอดคลองกับเงื่อนไขวา { }, ( )Sp p p F S    แลว ( )F S  เปนเซตคอนเวกซ 

บทตั้งที่ 3.2 (Takahashi et al., 2005) กําหนดให 1H  เปนปริภูมิฮิลเบิรต แลวจะมีสมบัติตอไปน้ี 

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

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

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

3.2.4   ถาลําดับ 1 1{ }n nx H
   เปนลําดับที่ลูเขาแบบออน ไปสูคา 1,z H  แลวจะไดวา  

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

n n
x y x z z y y H

 
      ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

การสง :T C H  เรียกวาการสงทางเดียวแบบเขมผกผันสําหรับคา   ถามีจํานวนจริงบวก   ที่สอดคลอง

กับอสมการ 
2, , ,x y Tx Ty Tx Ty x y C       

และสําหรับคา (0, 2 ]   จะเห็นวาการสง I T  เปนการสงแบบไมขยายคาเดียว น่ันคือ 

( ) ( ) , ,I T x I T y x y x y C         
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บทตั้งที่ 3.3 (Opial, 1967) ให E  เปนปริภูมิบานาค จะกลาววา E  สอดคลองเงื่อนไข opial ถาลําดับ 

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

บทตั้งที่ 3.4 (Suantai, 2005) ให E เปนปริภูมิบานาคสอดคลองกับเงื่อนไข Opial และลําดับ { }nx E  ให 

, ,u v E  lim nn
x u


‖ ‖ และ lim nn

x v


‖ ‖ หาคาได  ถา { },{ }
k kn mx x  เปนลําดับยอยของ { }nx  ลูเขาอยางออน

สูคา u  และ v  ตามลําดับ แลวจะไดวา u v  

สําหรับการหาผลเฉลยของปญหาดุลยภาพ จําเปนตองตั้งสมมุติฐานโดย ให 1 :F C C   เปนไบฟงกชันที่

สอดคลองกับเงื่อนไขตอไปน้ี 

3.4.1  1( , ) 0F x x   สําหรับ ;x C  

3.4.2 1F  เปนการสงแบบทางเดียว น่ันคือ 1 1( , ) ( , ) 0 , ;F x y F y x x y C      

3.4.3  สําหรับ , , ,x y z C  จะไดวา 1 10
lim ( (1 ) , ) ( , );
t

F tz t x y F x y


    

3.4.4  สําหรับ 1, ( , )x C y F x y   เปนการสงคอนเวกซ และการสงก่ึงตอเน่ืองลาง และ 

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

บทตั้งที่ 3.5 (Suantai et al., 2016) ให C  เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิฮิลเบิรต 

จริง 1H  และ 1 :F C C   เปนไบฟงกชันสอดคลองกับเงื่อนไข 3.4.1-3.4.4 สําหรับ 0r   และ 1x H  จะนิยาม 

1
1:F

rT H C  โดย  1
1 1

1( ) : ( , ) , 0, ,{ }F
rT x z C F z y y z z x y C x H

r
             จึงสรุปไดวา  

3.5.1  สําหรับสมาชิก  1,x H   1F
rT   

3.5.2  1F
rT  ปนการสงแบบคาเดียว 

3.5.3 1F
rT เปนการสงไมขยายแบบ firmly น่ันคือ 1 1 1 12

1, , ,F F F F
r r r rT x T y T x T y x y x y H       ‖ ‖  

3.5.4  1
1( ) ( )F

rF T EP F  

3.5.5 1( )EP F   เปนคอนเวกซแบบปด   

นอกจากน้ีให 2 :F Q Q   สอดคลองกับสมมุติฐานสําหรับ 0s  และ 2w H  นิยามการสง 2
2:F

sT H Q  

โดย  2
1( ) : ( , ) , 0,{ }F

sT v w Q F w d d w w v d Q
r

           จึงสรุปไดวา  

3.5.6 สําหรับสมาชิก  2 ,x H   2
s
FT    

3.5.7  2F
sT  ปนการสงแบบคาเดียว 

3.5.8 2
s
FT เปนการสงไมขยายแบบ firmly น่ันคือ 2 2 2 22

2, , ,s s s s
F F F FT x T y T x T y x y x y H       ‖ ‖  

3.5.9 2
2( ) ( )s

FF T EP F  

3.5.10 2( )EP F   เปนคอนเวกซแบบปด   

ขอสังเกต เงื่อนไข (A) กําหนดใหปริภูมิฮิลเบิรตจริง H  และ C H  การสงหลายคา : ( )S C CB C  จะ

กลาววา การสง S  สอดคลองเงื่อนไข (A) ถา ( , ),x p d x Sp x H  ‖ ‖  และ ( )p F S จะเห็นวา S  สอดคลอง

กับเงื่อนไข (A) ก็ตอเม่ือ { }Sp p  สําหรับ ( )p F S  เปนที่ทราบวาการดําเนินการที่ประมาณคาที่ดีที่สุด SP  โดยที่ 

{ : ( , )}SP x y Sx y x d x Sx   ‖ ‖  และสอดคลองกับเงื่อนไข (A) 

บทตั้งที่ 3.6 (Suantai et al., 2015) กําหนดให C  เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิ  

ฮิลเบิรตจริง H และ : ( )S C K C  เปนการสงหลายคาดัดแปลงสําหรับคา   ถาลําดับ { }nx C  ที่ซ่ึง nx x  

และ n ny Sx  เม่ือ 0n nx y   แลว x Sx  
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4. ผลการวิจัย 

 

ทฤษฎีบทที่ 4.1 กําหนดให C และ  Q  เปนเซตยอยคอนเวกซแบบปดที่ไมเปนเซตวางของปริภูมิฮิลเบิรตจริง 1H  

และ 2H  ตามลําดับ ให 1 2:A H H  เปนการสงเชิงเสนแบบมีขอบเขต และ : ( )S C K C  เปนการสงหลายคา

ดัดแปลงสําหรับคา   กําหนดให 1 :F C C   และ 2 :F Q Q   เปนการสงแบบไบฟงกชันที่สอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ 3.4.1-3.4.4 และ 2F  เปนการสงก่ึงตอเน่ืองบนอารกิวเมนตที่ 1  สมมุติให S  สอดคลองเงื่อนไข (A) และ  

( )F S     เม่ือ 1 2{ : ( ( },) )z C z EP F Az EP F      ให  1x C  และ  
1 2*

1

( ( ) ) ,

(1 )
,

, ,
(1 ) ,

n n

F F
n r r n

n n n n n n n

n n n n n n n

u T I A I T A x

y x w w Su
x x z z Sy n



 
 

  

   
     

           (1) 

เม่ือ (0,1/ )L   ที่ซ่ึง L  คือรัศมีสเปกตรัมของ *A A  โดยที่ *A  ผูกพันของ A  สมมุติใหลําดับ { }nx  ที่สรางขึ้น 

สอดคลองกับเงื่อนไขตอไปน้ี  

   4.1.1  { } (0,1)n   และ lim lim0 inf sup 1;n nn n
 

 
    

   4.1.2 { } (0,1)n   และ lim lim0 inf sup 1;n nn n
 

 
    

   4.1.3 { } (0, ),0 liminfn nn
r r


    

แลวจะไดวา ลําดับ { }nx  ที่สรางขึ้นตามสมการ (1) จะลูเขาอยางออนไปสูคา p โดยที่ p     

พิสูจน  กอนที่จะเริ่มการพิสูจน ตองแสดงวา 2*( )
n

F
rA I T A  เปนการสงแบบทางเดียวแบบเขมผกผันกอน สําหรับคา 

1
L

 

เน่ืองจาก 2

n

F
rT  เปนการสงไมขยายแบบ firmly และ 2

n

F
rI T  เปนการสงทางเดียวแบบเขมผกผัน สําหรับคา 1 จะเห็นไดวา 

2 2 2 2* * 2 * *
1( ) ( ) , ( ) ( ) , ,

n n n n

F F F F
r r r rA I T Ax A I T Ay L x y A I T Ax A I T Ay x y H          ‖ ‖

แลวจะไดวา  2*( )
n

F
rA I T A  เปนการสงแบบทางเดียวแบบเขมผกผัน สําหรับคา 

1
L

 นอกจากน้ี เม่ือ  
1(0, )
L

    

จึงสรุปวา 2*( )
n

F
rI A I T A   เปนการสงแบบไมขยายอีกดวย 

การพิสูจนทั้งหมดจะแบงเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี  

ข้ันตอนที่ 1  ตองการแสดงวา lim nn
x q


‖ ‖ หาคาได 

สมมุติให q  แลว 1

n

F
rq T q และ 2*( ( ) )

n

F
rq I A I T A q    ดังน้ัน 

1 2 1 2* *( ( ) ) ( ( ) )
n n n n

F F F F
n r r n r r nu q T I A I T A x T I A I T A q x q         ‖ ‖‖ ‖‖ ‖   (2) 

เน่ืองจากสมการ (1) จะพิจารณาระยะทางระหวาง ลําดับ { }nw  และ q  ดังน้ี 

dist( , ) ( , )n n n n nw q w Sq H Su Sq u q x q      ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖       (3)            

และตอไปจะพิจารณาระยะทางระหวาง ลําดับ { }ny  กับ q   และ ลําดับ { }nz  กับ q  คือ  

(1 )n nn n n ny x x qq q x q       ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖        

dist( , ) ( , )n n n n nz q z Sq H Sy Sq y q x q      ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖                                                      (4) 

เน่ืองจากสมการ (3) และ (4) จะไดวา   

1 (1 )n n n n n nx q x q x q x q        ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖‖ ‖     (5) 

เน่ืองจากสมการ  (5)  น่ันคือลําดับ  nx q‖ ‖  เปนลําดับลดและมีขอบเขตลางจึงสรุปวา  lim nn
x q


‖ ‖ หาคาได  
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ข้ันตอนที่ 2 แสดงวา คาลิมิต  lim 0n nn
w z


 ‖ ‖  

เน่ืองจากบทตั้งที ่3.2 (3.2.3) และอสมการ (3), (4) และการสง S  สอดคลองกับเงื่อนไข (A)  จะไดวา 
2 2 2 2

1

2 2

(1 ) (1 )

(1 )
n n n n n n n n n

n n n n n

x q x q z q w z

x q w z

   

 
         

    

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

‖ ‖ ‖ ‖
 

น่ันคือ 2 2 2
1(1 )n n n n n nw z x q x q       ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖  

เน่ืองจากเงื่อนไข 4.1.1 และ lim nn
x q


‖ ‖ หาคาได จึงสรุปวา  

lim 0n nn
w z


 ‖ ‖          (6) 

 

ข้ันตอนที่ 3 แสดงวาคาลิมิต  lim 0n nn
u x


 ‖ ‖  และ lim 0n nn

w u


 ‖ ‖  

การพิสูจนในขั้นตอนที่ 3 จะเริ่มพิจารณาจาก 
2

2

2 2 2

2

2 * 2

2 2 2

2 2

( ( ) )

2 ( ) ( ) ( ),

( 1)

n

n
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ข้ันตอนที่ 5 แสดงวาลําดับ { }nx  และ { }nw  ลูเขาอยางออนไปสูคา p โดยที่ p     

มีเงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอที่จะสรุปวา ( )w nx  มีเพียงจุดเดียวเทาน้ัน โดยการพิสูจนน้ันตองสมมุติให 

, ( )w np q x  และ { },{ } { }
k mn n nx x x  ที่ซ่ึง 

knx p , 
mnx q  เน่ืองจากสมการ (8) จะไดวา 

knu p , 

mnu q  โดยบทตั้งที่ 3.6  จึงสรุปวา , ( )p q F S   สุดทายน้ีเน่ืองจากบทตั้งที่ 3.4 จึงสรุปไดวา p q  

 

4. บทสรุป 
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การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที ่21 

21st Century Learning Design  
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บทคัดยอ  

 

ศตวรรษที่ 21 ถือเปนสังคมฐานความรูที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา

ที่ตองการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) 

ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูสอนตองปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ เพื่อใหเกิด

การเรียนรูเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ICT จึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันผูสอนควรออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการ ICT กับกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

ของตนเอง และพัฒนาใหผูเรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับอนาคต ผูเขียนไดเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 

ดังน้ี 1) การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู (Goal Analysis) 2) การวิเคราะหผูเรียน (Define Learners) 3) การเลือกวิธีการจัดการ

เรียนรู (Method Learning Selections) 4) การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology Selection) 5) การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Selections) อีกทั้งการออกแบบการจัดการ

เรียนรูน้ีผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน และทักษะ

แหงศตวรรษที่ 21 ที่ตองการเสริมสรางใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว 
 

คําสําคัญ: การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21  ทักษะแหงศตวรรษที่ 21  ICT   การใช ICT เพื่อการเรียนรู 
 

Abstract 

 

The 21st century is regarded as the era of knowledge-based society which changes rapidly because 

learners can always access information as much as they need. Moreover, learners enable modern information 

technology and communication for effective learning. It makes instructors adapt and develop themselves for 

technology literacy so that they gain new instructional techniques and methods efficiently. ICT is accepted as 

an effective tool for learning management in 21st century. Therefore, instructors should design learning by 

integrating ICT and learning process to increase their efficiency and to reinforce learners for better future. 

In this article, the author proposed the approaches of 21st century learning design as follows: 1) goal analysis 

2) define learners 3) method learning selections 4) information and communication technology selections         

5) evaluation selections. According to 21st century learning design, instructors need to concern about key 

components such as the use of ICT to develop 21st century skills, the ICT competency for instructor and 

21st century skills for students’ enhancement corresponding to learning outcomes based on learning framework. 
 

Keywords: 21st Century Learning Design, 21st century skills, ICT, ICT for learning  
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1. บทนํา 

 

ปจจุบันกระบวนทัศนการจัดการเรียนรูเปล่ียนไปจากเดิม ดวยองคความรูที่เปล่ียนไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) ที่พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณส่ือสารไรสาย 

อาทิ โมบายโฟน สมารทโฟน แทบเลต ผูเรียนอยูในโลกที่เชื่อมตอกันดวยการเขาถึงขอมูลและประสบการณดิจิตอลอัน

มากมาย การใช ICT จะเปล่ียนวิถีชีวิตและวิธีการทํางาน การปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยีใหม ๆ จะเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง

ตลอดชีวิต ดังน้ันคนยุคใหมตองรูเทาทัน และรูจักเลือกใช ICT ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตองมี

ความสามารถในการใช ICT ในการออกแบบและสรางองคความรูใหม  

           การใช ICT จึงจําเปนในสังคมฐานความรูที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง ICT ยังเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน

การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาเพ็ญ ภูหาด (2558: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง    

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดานโดยใชเทคโนโลยีและการส่ือสารสําหรับพัฒนาทักษะการเรียนรู

ที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

มีคุณภาพเหมาะสม สัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเรียนมีผลการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ปกติ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียที่ 

4.77 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ ศรีสกลทรัพย และณมน จีรังสุวรรณ (2558: 12) ไดทําวิจัยเรื่อง          

การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบรวมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.87 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 แสดงวาสามารถนํารูปแบบไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ไดอยางเหมาะสม  

จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา ICT เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ผูสอนจึงควรออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการ ICT กับกระบวนการเรียนจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การสอนของตน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับอนาคต น่ันคือผูเรียนจะตองมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21    

ซ่ึงประกอบดวยทักษะหลัก 3 ประการ ไดแก ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ      

ส่ือ และเทคโนโลยี ดังน้ันผูสอนจะตองออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและซึบซับทักษะเหลาน้ีจากการลงมือปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรูทั้งในรูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุม  

รูปแบบของการนํา ICT ไปใชในการเรียนการสอนสวนมากมักใชเพื่อนําเสนอหรือบริโภคขอมูลแบบทําซํ้า มากกวาใช

ปรับเปล่ียนประสบการณการเรียนรู ดังน้ันบทความน้ีจะมุงเนนการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสใช ICT 

เพื่อสรางองคความรูหรือออกแบบผลิตผลที่ใชความรูเปนฐาน ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดยขอบเขตของ

การศึกษามีดังน้ี ความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 แนวทางการออกแบบ

การเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 และตัวอยางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 

 

2. ความสามารถในการใช ICT 

 

กลุมภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) อางถึงใน ดนุภัค เชาวศรีกุล (2558: 

13 -14) ไดกลาวถึงความหมายของ ความสามารถในการใช ICT คือ ทักษะการใชเครื่องมือแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 3 ดาน ดังน้ี 

2.1 การใช ICT เปนเคร่ืองมือพัฒนาทักษะการคิดและแกไขปญหา เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ และการแกปญหา  
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2.2 การใช ICT เปนเคร่ืองมือพัฒนาทักษะดานขอมูลและการส่ือสาร เชน การเขาถึง การจัดการ การผสมผสาน 

การประเมิน การสรางและการส่ือสารสารสนเทศ 

2.3 การใช ICT เปนเคร่ืองมือพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการช้ีนําตนเอง เชน การแสดง

ความคิดเห็น การแลกเปล่ียนประสบการณ และการเรียนรูดวยตนเอง 

 

3. สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน 

 

รสสุคนธ มกรมณี (2556) ตองการกระตุนใหผูสอนยอมรับวาการใช ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ในการเรียนการสอนยุคน้ี เปนเรื่องของผูสอน “ทุกคน” ไมใชเรื่องของ ผูสอนคอมพิวเตอร ผูสอนสวนใหญและคนสวนมาก

มักจะเขาใจวา ICT เปนเรื่องเก่ียวของกับคอมพิวเตอรที่ซับซอนและมีราคาแพง แตความจริงแลว ICT ยังหมายถึง เทคโนโลยี

ธรรมดาอยาง วิทยุ โทรทัศนและโทรศัพท ชีวิตตั้งแตตื่นมาจนเขานอนในแตละวันแวดลอมไปดวยส่ือตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน และ คอมพิวเตอร น่ีคือภาพรวมของส่ิงที่เรียกวา ICT  และรสสุคนธ มกรมณี (2557) ไดกลาววา การที่ผูสอน

จะบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรูไดน้ัน ในเบื้องตนควรตรวจสอบสมรรถนะดาน ICT ของตนเอง โดยใชแผนแมบทดาน 

ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุสมรรถนะดาน ICT ของผูสอนไว 4 ระดับตามโมเดลของ UNESCO เรียงจากนอยไปหา

มากคือ ระดับเริ่มตน (emerging) ระดับประยุกต (applying) ระดับแพรกระจาย (infusing) ระดับปรับโฉมใหม 

(transforming) มาเปนเกณฑในการประเมิน ตัวอยางเชน 

สมรรถนะระดับเริ่มตน สามารถใชคอมพิวเตอร ใชโทรศัพทมือถือระบบ iOS หรือ Android ไดอยางคลองแคลว    

รูวาเครื่องมือ ICT ตาง ๆ ทําหนาที่อะไร มีวิธีการใชอยางไร มีความรูความเขาใจและมีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการใชเครื่องมือ 

ICT และนําไปสรางผลผลิตไดอาทิใชโปรแกรมประมวลคํา ใชโปรแกรมสรางภาพสําหรับทํางานนําเสนอ ใชฐานขอมูลตาง ๆ 

เพื่อทํางานประจําวัน 

สมรรถนะระดับประยุกตสามารถใช ICT ในการสอนไดอยางหลากหลาย อาทิใชโปรแกรมประยุกตเพิ่มเขาไปในการ

สอนเพื่อชวยการเรียนรูของนักเรียน ใชในวิชาหรือเน้ือหาสาระที่แตกตางกัน 

สมรรถนะระดับแพรกระจาย สามารถใช ICT อํานวยการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย อาทิใชเครื่องมือ

ประเภทมัลติมีเดียเพื่อชวยการเรียนรูของนักเรียน สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และใชเครื่องมืออยางหลากหลาย

เพื่อแกไขปญหาในชีวิตจริงไดรูวาสถานการณแบบใดที่เครื่องมือชนิดน้ัน ๆ จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด 

สมรรถนะระดับปรับโฉมใหมสามารถสอนหรือแนะนําเพื่อนครูใหใช ICT เพื่อสงเสริมการเรียนรูได สรางและจัดการ

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูที่แปลกใหมและเปดกวาง ปรับโฉมใหมแกการเรียนรูในหองเรียน มีการใช ICT เพื่ออํานวยการให

นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และนักเรียนมีความคิดระดับสูงในวิชาตาง ๆ ตลอดหลักสูตร 

 

4. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  

 

กลุมภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2017: 

online) ไดกําหนด ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบดวยทักษะใน 3 กลุม คือ 

4.1 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) กลาวคือ เปนทักษะในการจําแนกผูเรียน

ที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการทํางานที่ซับซอนมากขึ้นออกจากผูเรียนที่ยังไมไดรับการเตรียมความพรอม ซ่ึงทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรมประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

4.1.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เปนความสามารถในการคิดอยาง

สรางสรรค (Think Creatively) การทํางานในลักษณะรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค (Working Creatively with Others) 
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4.1.2 ความคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เปนความสามารถ

ในการใชเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) และสามารถคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) เพื่อการ

แกปญหา 

4.1.3 การส่ือสารและการรวมมือทํางาน (Communication and Collaboration) เปนความสามารถในการ

ส่ือสารที่มีความชัดเจน (Communicate Clearly) และการรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Collaborate with 

Others) 
 

4.2  ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) กลาวคือ โลก

ปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ันผูเรียนควรมีทักษะ 3 ทักษะ ดังตอไปน้ี 

4.2.1 การรูดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เปนการเขาถึงสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ 

(Access and Evaluate Information) สามารถใชและจัดการสารสนเทศไดอยางถูกตองและสรางสรรค จัดการเก่ียวกับการ

รับขอมูลทางสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย มีความเขาใจพื้นฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย เพื่อเขาถึงการใช

ขาวสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 การใชและจัดการสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เปนความสามารถในการวิเคราะหส่ือ (Analyze 

Media) เพื่อเขาใจกระบวนการและวัตถุประสงคของการส่ือสาร เขาใจความแตกตางในการตีความสารของแตละบุคคล เชน 

ผลของคานิยมและมุมมองของบุคคลตอการตีความสารและส่ือที่สงผลตอความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลอยางไร เปนตน มี

ความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเขาถึงการสรางผลผลิตทางส่ือ (Create Media Products) 

4.2.3 การเขาถึงสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เปนการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการ การประเมิน และการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีดิจิตอล เชน คอมพิวเตอร 

เครือขายส่ือสารหรือเครือขายสังคม (Social Network) ไดอยางเหมาะสม เพื่อสามารถเขาถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน 

และสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อการเขาถึงและสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดสูงขึ้น 
 

4.3 ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) กลาวคือ การทํางานและการใชชีวิตในปจจุบันมี

ความสําคัญมากกวาทักษะการคิดและความรูในเน้ือหา เน่ืองจากความสามารถในการใชชีวิตและการทํางานที่ซับซอนมากขึ้น

ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงตองใหความสําคัญกับทักษะชีวิตและการทํางาน  

4.3.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เปนความสามารถใน

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) เชน การปรับตัวตอบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทํางาน และ

บริบทที่หลากหลาย เปนตน สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศแหงความคลุมเครือและเปล่ียนแปลงเปนผู

ยืดหยุน (Be Flexible) และใชขอมูลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ จัดการตอคําชมเชยหรือคําวิจารณในเชิงบวกไดดี และ

สรางความสมดุลระหวางมุมมองและความเชื่อที่หลากหลายเพื่อการทํางานในส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไดด ี

4.3.2 ความคิดริเร่ิมและการช้ีนําตนเอง (Initiative and Self-Direction) เปนความสามารถในการจัดการ

เปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) การทํางานอยางเปนอิสระและเปนผูเรียนที่ชี้นําตนเอง (Be Self-Directed 

Learners) 

4.3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) เปนการมี

ปฏิสัมพันธตอผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ รูโอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟง ใหความเคารพนับถือผูอ่ืน และสามารถทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย (Work Effectively in Diverse Teams) 
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4.3.4 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด (Productivity and Accountability) เปนความสามารถในการ

จัดการโครงการ (Manage Projects) เชน การตั้งเปาหมาย การจัดลําดับความสําคัญ และทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย

ภายใตอุปสรรคและแรงกดดันไดอยางมีคุณภาพ 

4.3.5 ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) เปนความสามารถในการ

ชี้แนะและนําผูอ่ืน (Guide and Lead Others) โดยการใชทักษะระหวางบุคคลและการแกปญหา เพื่อแนะนําหรือชี้นําผูอ่ืนให

บรรลุเปาหมาย เชน การใชประโยชนจากจุดเดนของผูอ่ืน การสรางแรงบันดาลใจ การแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจ การ

แสดงความรับผิดชอบตอความสนใจของตนเองและผูอ่ืนในเชิงกวาง 

 

5. แนวทางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 

 

เน่ืองจาก ICT เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังน้ันผูสอนจึงควร      

บูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู โดยผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปน ความสามารถในการใช ICT 

สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่ตองการเสริมสรางใหแกผูเรียน ดังน้ันผูเขียนจึงขอเสนอ     

แนวทางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนดังน้ี 

5.1 การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู (Goal Analysis) คือ พิจารณาเน้ือหาความรู ทักษะการเรียนรู และ

คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน พรอมทั้งกําหนดทิศทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู 

5.2 การวิเคราะหผูเรียน (Define Learners) จากขอมูลและบริบทพื้นฐานของผูเรียน เพื่อจะไดออกแบบการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ และความสนใจของผูเรียน  

5.3 การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู (Method Learning Selections) ผูสอนตองคํานึงถึงเปาหมายการเรียนรู 

ลักษณะของเน้ือหา และผูเรียน โดยเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ   

ลงมือปฏิบัตเิปนรายบุคคลหรือรายกลุม จนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยหลักการเรียนรูสมัยใหม คือ Teach Less, 

Learn More สอนใหนอย แตใหผูเรียนเรียนไดเยอะ ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก และทําใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตาม

กรอบแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางเต็มที่ ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดแก 

5.3.1 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการ

จัดการเรียนรูน้ีคือ ผูสอนกําหนดสถานการณปญหาซ่ึงเปนจุดเริ่มของกระบวนการเรียนรู โดยปญหาจะตองมีลักษณะที่เกิดจาก

สภาพจริงในชีวิตประจําวัน (Authentic Learning) พบบอย มีความสําคัญตอชีวิตและสังคม หรือเปนที่สนใจ เปนปญหาแบบ

เปด ซับซอน คลุมเครือและกระตุนใหเกิดความสงสัย จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ีคือ ตัวปญหาเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียน

เรียนรู และสามารถสรางความรูจากกระบวนการแกปญหาได 

5.3.2 วิธีการจัดการเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี

คือ เปนวิธีการที่เนนการเรียนรูดวยประสบการณตรงจากสภาพจริงและการแกปญหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเร ียนรูจากการ

กระทํา ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกการคนควา ฝกทักษะดานตาง ๆ ไดแก การคิด การแกปญหาดวยตนเอง การเสาะแสวงหา

ความรูรวมกันเปนกลุม ผูเรียนไดเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตย จุดเดนของวิธีการจัดการ

เรียนรูน้ีคือ ผูเรียนไดรับประสบการณตรงและสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูใหม ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู 

และใชทรัพยากรในการเรียนรู ไดแก เวลา สถานที่ ภูมิปญญา และส่ือ  

5.3.3 วิธีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivism) แนวคิดสําคัญของวิธีการ

จัดการเรียนรูน้ีคือ เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง สามารถแสวงหาความรูและสรางความรูใหมดวยตนเอง 

ดวยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมที่มีอยูกับความรูใหม ผานกระบวนการทํางานเปนกลุม จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี 
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คือ ผูเรียนไดแสดงบทบาทการสรางความรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติที่ผานกระบวนการคิด พัฒนาทักษะการคิด การใช

ทักษะทางสังคมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

5.3.4 วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี 

คือ เปนวิธีการที่มุงเนนใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ทาทายใหเกิดความตองการที่จะสืบคนหรือเสาะแสวงหา

คําตอบ ปญหาหรือสถานการณน้ันตองกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด มีความเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ

สนใจของผูเรียน ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และพยายามกระตุนใหเกิดความขัดแยงหรือ

ความแตกตางทางความคิดขึ้น เม่ือมีความแตกตางทางความคิดเกิดขึ้นจะทําใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอมูลหรือ

หาวิธีการพิสูจนทดสอบความคิดของตน ดังน้ันความรูจึงเปนเปาหมายของกระบวนการสืบสอบและเปนส่ิงที่คนพบผาน

กระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรูและประสบการณ จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ีคือ ผูเรียนสามารถสืบสอบและเสาะ

แสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความใฝรู และมีความม่ันใจในตนเองเพิ่มขึ้น ผูเรียนไดพัฒนาทักษะหลายดาน เชน ทักษะการ

สืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการทํางานกลุม เปนตน 

5.3.5 วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรู

น้ีคือ เปนวิธีการที่มุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจ และเปนผูวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอนไดดวยตนเอง 

โดยมีผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง อีกทั้งเปนวิธีการที่นําความรูจากหลายกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการ 

จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ีคือ เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง  

เปนวิธีการที่ผสมผสานการเรียนรูหลายเทคนิค เชน ฝกทักษะการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกัน ฝกลักษณะนิสัยที่ดีของ

การทํางานใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นําความรู ความคิด หรือแนวทางที่ไดไปใชในการแกปญหา

ในชีวิตจริงได เปนตน 

5.3.6 วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี 

คือ เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน เนนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกทุกคนมีโอกาสชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกัน ดังน้ัน

ผูเรียนตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายการเรียนรูเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูที่ตองการศึกษาใชทักษะในการทํางานรวมกัน

จนสําเร็จ จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี คือ เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันทํางานเปนกลุมและชวยเหลือกัน 

พัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานเปนทีม 

5.3.7 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการ

เรียนรูน้ีคือ เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปน

ฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนควรจัดกิจกรรมที่ใชสมองระหวางผูสอนกับผูเรียน จัดส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนรู ที่สําคัญคือการออกแบบและใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูตาง ๆ โดยเนนวาตองทําใหผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรู 

ความเขาใจ และการจดจําตามมา นําไปสูความสามารถในการใชเหตุผล เขาใจความเชื่อมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต จุดเดน

ของวิธีการจัดการเรียนรูน้ีคือ ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสัมผัส

โดยตรงและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงซ่ึงมีสวนสงเสริมใหสมองสามารถรับรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

5.3.8 วิธีการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการ

เรียนรูน้ีคือ เปนการจัดการเรียนรูซ่ึงเปล่ียนการใชชวงเวลาของการบรรยายเน้ือหาในหองเรียนเปนการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ

สรางความรู และประยุกตใชความรู ใหผูเรียนไดมีเวลาเรียนรูแบบรูจริงและลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สวนการศึกษาเน้ือหา

บทเรียนจะใชเวลาที่บานผานส่ือเทคโนโลยีที่ผูสอนเตรียนไวให หรือใหผูเรียนเปนผูเลือกแหลงการเรียนรูดวยตนเองตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละคน จุดเดนของการจัดการเรียนรูน้ีคือ เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดเวลาจากส่ือการ

เรียนรูไดตามศักยภาพของตน ทําใหครูเขาใจความกาวหนาทางการเรียนรู เห็นจุดแข็ง จุดออนของผูเรียนแตละคน และ
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สามารถใหคําแนะนําตลอดจนใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนวิธีการที่ชวยสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

ดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนจากการทํากิจกรรมภายในชั้นเรียน  

5.3.9 วิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (Induction Learning) แนวคิดสําคัญของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี คือ 

เปนวิธีการที่ใหผูเรียนสรุปหลักการหรือแนวคิดจากตัวอยางตาง ๆ ดวยตนเอง มุงใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห

สามารถสรุปหลักการ หรือประเด็นสําคัญไดดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการ แนวคิด หรือขอความรูตาง ๆ อยางเขาใจ 

จุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูน้ี คือ เปนวิธีการที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเองทําใหเกิดความเขาใจและ

จดจําไดดี เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู อีกทั้งยังเปนวิธีการที่

ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดทั้งเน้ือหาความรูและทักษะกระบวนการ 
 

5.4 การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

Selection) ผูสอนควรเลือกใช ICT ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา เปาหมายการเรียนรู ความสามารถในการใช ICT 

ของผูสอน และระบบสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 

5.5 การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูสอนควรใชการประเมินที่หลากหลายสามารถประเมินผลการเรียนรูได

ทั้งดานเน้ือหาความรู และทักษะกระบวนการ โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การใชแฟมสะสมผลงาน การประเมิน

การทํางานกลุม การประเมินการใช ICT เปนตน โดยใหผูเรียนมีโอกาสประเมินตนเองและประเมินเพื่อนดวย เพื่อเปนการฝก

ใหผูเรียนยอมรับผลการประเมิน และวางแผนในการแกไข ปรับปรุงดวยตนเอง 

 

  ตัวอยางการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 

 ในบทความน้ีผูเขียนจะขอเนนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใช ICT เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูโดย

ผานกิจกรรมที่ผูสอนออกแบบไว ตัวอยางเชน ในรายวิชาวิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร 1 หัวขอการสอน “การจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21” ผูสอนมีขั้นตอนในการออกแบบการเรียนรูดังน้ี 

 1. การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

  1.1 ดานเนื้อหาความรู ผูเรียนจะตองเกิดองคความรูเก่ียวกับ กระบวนทัศนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธในการจัดเรียนรูที่เสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และวิธีการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหัวขอ

ที่มอบหมายใหผูเรียนคนควาน้ีตองอาศัยการระดมความคิด และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อชวยกันสรุปองคความรูที่

ถูกตอง 

 1.2 ดานทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ผูสอนตองการเสริมสรางทักษะทั้ง 3 ดานแกผูเรียน ไดแก ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน 
 

 1.3 ดานคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและมีทักษะในการแกปญหา/ ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม/ ทักษะความรวมมือและการทํางานเปน

ทีม ภาวะผูนํา/ ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร/ ทักษะดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร/ ทักษะอาชีพและการเรียนรู/ 
 

2. การวิเคราะหผูเรียน จากการวิเคราะหผูเรียน ผูสอนพบวาผูเรียนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน ผูเรียน  

ทุกคนคุนเคย และมีความรูพื้นฐานสําหรับการใช ICT เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู 

 

3. การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู หลังจากที่ผูสอนไดทําการวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู วิเคราะหผูเรียนแลว 

ผูสอนจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เพราะเปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนได
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เรียนรูตลอดเวลาจากส่ือการเรียนรูไดตามศักยภาพของตน ทําใหครูเขาใจความกาวหนาทางการเรียนรู เห็นจุดแข็ง จุดออน

ของผูเรียนแตละคน และสามารถใหคําแนะนําตลอดจนใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนวิธีการที่ช วยสราง

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนจากการทํากิจกรรมภายในชั้นเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังน้ี 

 3.1 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 

   3.1.1 ผูสอนใหผูเรียนแตละคนไปศีกษาคนควาหัวขอ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่

ผูสอนกําหนด โดยใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู (ในกรณีที่ผูสอนไมเนนการเสรมิทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

ผูสอนอาจจะกําหนดใหผูเรียนศึกษาคนควาจากส่ือการเรียนรูอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ICT ก็ได)  
 

   3.1.2 ใหผูเรียนแตละคนวางแผนการเรียนรูและคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ พรอมทั้ง

สรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง 
 

  3.2 กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน  

   3.2.1 ใหผูเรียนแบงกลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะใหครบทั้ง 3 

ดาน (การกําหนดลักษณะการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุมขึ้นอยูกับเปาหมายในการเรียนรู) 
 

   3.2.2 ใหสมาชิกแตละคนนําเสนอผลการเรียนรูของตนเองใหสมาชิกคนอ่ืนในกลุมฟง พรอมทั้งใหทุกคนใน

กลุมรวมกันอภิปรายผลและรวมกันสรุปเปนความคิดรวบยอดของกลุม พรอมทั้งเขียนรายงานผลการเรียนรู ในระหวางที่แตละ

กลุมรวมกันทํางาน ผูสอนควรกํากับดูแล และใหคําปรึกษาชี้แจงแกผูเรียนที่เกิดปญหาในการเรียนรู 
 

   3.2.3 ใหแตละกลุมนําเสนอผลการทํางานของกลุมตนเอง 
 

   3.2.4 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรูรวมกัน 
 

   3.2.5 ผูสอนมอบหมายงานกลุมในสัปดาหตอไป คือ ใหสมาชิงทุกคนในกลุมชวยกันออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไดศึกษาในวันน้ี โดยใหเลือกเน้ือหาวิชาในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมากลุมละ 1 เรื่อง และนํามาเสนอผลงานในสัปดาหหนา 

สําหรับวัตถุประสงคของงานชิ้นน้ี คือ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมจนสามารถสรางเปน

นวัตกรรมได ซ่ึงเปนการสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืนตามแนวทางการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

  

 4. การเลือกสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองจากผูเรียนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน ผูเรียนทุกคน

คุนเคยและมีความรูพื้นฐานสําหรับการใช ICT เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู ดังน้ันผูสอนจึงกําหนดใหผูเรียนคนควา

หาความรูโดยใช ICT ไมวาจะเปนฮารตแวรอยางคอมพิวเตอร แทปเล็ต โนตบุค สมารทโฟน และซอฟตแวรอยางอินเทอรเนต 

โปรแกรมตางๆ โซเชียลมีเดีย เพลตฟอรมตาง ๆ เปนตน ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกใชตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  

 5. การเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูสอนใชแบบประเมินการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบดวย 

3 สวน คือ สวนที่ 1 ประเมินดานการแสวงหาสารสนเทศและการเขียนรายงาน สวนที่ 2 ประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

และสวนที่ 3 ประเมินการนําเสนอ โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนดวย 
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 จากตัวอยางขางตน การออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ผูสอนควรกําหนดเปาหมายการเรียนรูใหชัดเจน มี

การวิเคราะหผูเรียน เพื่อสามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนรู สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก

แนวคิดและจุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูแตละวิธี เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 

6. บทสรุป 

 

การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูของผูสอนน้ัน ผูสอนจําเปนตองปรับเปล่ียน

กระบวนทัศนที่ถูกตอง คือ ไมเนนการสอนแตเนนการจัดการเรียนรูทักษะและความรูที่จําเปน ใชกลยุทธการเรียนรูที่

หลากหลายเพื่อเสริมสรางผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใหผูเรียนเปนผูเรียนรูโดยการลงมือทํา (Learning by doing) 

รวมกับการเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (Team-based Learning) พรอมกับใช ICT เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู นอกจากน้ี

ตองสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมจนสามารถสรางเปนนวัตกรรมได กระบวนทัศนดังกลาวเปน

การสรางใหเด็กไทยเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืน ซ่ึงเปนแนวทางการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21  

ดังน้ันการออกแบบการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ผูสอนควรบูรณาการ ICT กับกระบวนการจัดการเรียนรูของตน โดย

คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปน ความสามารถในการใช ICT สมรรถนะดาน ICT ของผูสอน และทักษะแหงศตวรรษที่ 

21 ที่ตองการเสริมสรางใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว  

 

7. เอกสารอางอิง 

 

ดนุภัค เชาวศรีกุล. (2558). การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
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การปรับความสวางของภาพโดยใชคณุสมบัติของฮสิโตแกรม 

Adjust the Brightness of a Picture by Using Histogram’s Features 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอการศึกษาและวิธีการปรับความสวางของภาพโดยใชคุณสมบัติของดวยฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน 

เพื่อปรับปรุงใหทําการชดเชยแสงใหกับภาพเพื่อความเหมาะสมในการนําภาพมาใชงาน ซ่ึงจะทําใหเห็นรายละเอียดของภาพ 

ไดชดัเจนขึ้นและรักษาคุณสมบัติของภาพตนฉบับไว  โดยเริ่มจากการปรับภาพใหอยูระดับสีเทา แลวทําการกระจายคาความสวาง

ใหอยูในชวง 0-255 ระดับอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากผลการทดลองผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคาฮิสโต-แกรมกอนการปรับและหลัง

การปรับการกระจายความสวาง พบการกระจายคาอยางสมํ่าเสมอมากขึ้นในกราฟแสดงคาฮิสโต-แกรมของภาพที่นํามาประมวลผล 

ซ่ึงสงผลใหภาพมีความสวางขึ้นและแสดงขอมูลในภาพออกมาไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

คําสําคัญ: ความสวาง  ฮิสโตแกรม  ความถี่ของพิกเซล 

 

Abstract 

 

This research presents a study of adjusting the brightness method of images by using the features 

of histogram equalization to improve the exposure compensation of the image which will make the 

details of the image clearer and maintain the properties of the original image. Start by converting the 

image to gray level and then distribute the intensity of all pixels in 0-255 level consistently. From our 

experimental results, we examined the histogram before and after adjusting the brightness distribution 

and found that the distribution of intensity is more consistent as shown in the processed images’ histogram. 

These results came in a brighter image and clearer picture details. 

 

Keywords: intensity, histogram, pixel frequency 

 

1. บทนํา 

 

ปจจุบันขอมูลทางภาพมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจําวันและเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการประกอบอาชีพ

ธุรกิจ ซ่ึงการประมวลผลภาพมีการพัฒนาและการใชงานกันอยางแพรหลาย และในบางครั้งการนําขอมูลทางภาพมาใช

ประมวลผลการทํางานจะพบวารายละเอียดของภาพไมเหมาะสมในการประมวลผล เชน ภาพมืดเกินไป หรือภาพสวางเกินไป 

ทําใหไมสามารถแสดงรายละเอียดที่สําคัญได การทํางานกับภาพน้ันในเบื้องตนจําเปนตองมีการเตรียมขอมูลภาพใหเหมาะสม
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สําหรับการนําไปใช วัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของภาพและทําการชดเชยแสงใหกับภาพ ซ่ึงวิธีฮิส-

โตแกรมเปนวิธีหน่ึงที่สามารถนํามาชวยในการประมวลผลภาพโดยภาพผลลัพธที่ผานการชดเชยแสง จะมีคุณสมบัติที่คมชัด

มากขึ้นกวาหรือภาพสามารถแสดงรายละเอียดของภาพชัดเจนแตยังคงรักษาคุณสมบัติของภาพตนฉบับไดเชนเดิม  ฮิสโตแกรม 

(histogram (จะแสดงในรูปของกราฟแทงแบบเฉพาะที่แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลเปนหมวดหมูที่เรียกวาชั้นขอมูลกับ

ความถี่ของขอมูล เพื่อดูการกระจายของขอมูล ลักษณะของขอมูลที่เปนเหมาะสม โดยแกนตั้งจะเปนตัวเลขแสดงความถี่  และ

แกนนอนจะเปนขอมูลคุณสมบัติของส่ิงที่เราสนใจ แทงกราฟแตละแทงจะมีความกวางเทากันซ่ึงเทากับกวางของชั้นขอมูล 

สวนความสูงของกราฟแตละแทงน้ันจะสูงเทากับจํานวนความถี่ของแตละชั้นขอมูล (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2559)  ซ่ึงกระบวนการปรับเทาฮิสโตแกรมมีหลายวิธีที่จะสงผลใหภาพที่ไดมี

ความคมชัดมากขึ้น เชน การปรับเทาฮิสโตแกรมสามารถชดเชยแสงไดโดยการแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอย จากน้ันทําการปรับ

เทาฮิสโตแกรมในพื้นที่ยอย จะพบไดวาคาเฉล่ียความสวางผิดพลาดจะมีคาลดลง ยิ่งไปกวาน้ันการลดคาความสวางผิดพลาด

ของภาพผลลัพธสามารถทําการแกไขไดโดยการแบงฮิสโตแกรมออกเปนฮิสโตแกรมยอย ซ่ึงจํานวนชวงของการแบงสงผลตอคา

ผิดพลาดที่นอยลง อีกทั้งภาพผลลัพธยังคงรักษาความเปนธรรมชาติของภาพเอาไวไดดีอีกดวย (ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล ณัฐพงศ 

พันธุนะ และพิชัย สีดา, 2556) วิธีการปรับความคมชัดของภาพดิจิตอลดวยวิธีการปรับเทาฮิสโตแกรมออกเปนสองสวนโดยใช

ตัวถวงนํ้าหนักแยกสวน  จากน้ันทําการปรับเทาฮิสโตแกรมตนฉบับออกอยางอิสระซ่ึงกัน โดยภาพผลลัพธที่ไดจะสงผลใหมี

ความสวางคมชัดมากขึ้นกวาภาพตนฉบับ และรักษาคาความผิดพลาดสัมบูรณของภาพผลลัพธไวได ดีกวาวิธีการปรับเทาฮิสโต

แกรมทั้งภาพ (ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล และนุชนาฏ ผองพุฒ,ิ 2556)   การปรับเทาฮิสโตแกรมในแตละชวงอยางอิสระซ่ึงกันและกัน 

และทําการแปลงกลับโดยใชเวฟเล็ตสองมิติผกผันแบบไมตอเน่ือง ทําใหภาพผลลัพธที่ไดมีความชัดเจน สงผลใหคาเฉล่ียความ

สวางผิดพลาดสัมบูรณของภาพมีคาใกลเคียงกับตนฉบับ และมีความสมํ่าเสมอในทุกชวงระดับสีเทาดวย(ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล 

และณัฐพงศ พันธุนะ, 2557) 

 

   
Dark image Normal brightness Bright image 

ภาพที่1  การแสดงคาความสวางของแสง 
 

2. วิธีการดําเนินงาน  

 

 การถายภาพในบางครั้ง หากมีอุปกรณ สภาพแวดลอม หรือเทคนิคการถายที่ไมดีพอ อาจสงผลใหภาพที่ไดมีระดับ

ความเขมของสีที่มากเกินไปทําใหภาพที่ถายน้ันไมสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยจึงนํา

คุณสมบัติของฮิสโตแกรมมาชวยในการปรับภาพเหลาน้ันใหมีคาความสวางที่มากขึ้น เพื่อที่จะทําใหสามารถเห็นรายละเอียด

ตางๆ ของภาพไดอยางชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงในขั้นตอนแรกของการปรับภาพน้ัน จะตองนําภาพที่เปนตนฉบับซ่ึงมีคาสี RGB มาทํา

การปรับใหมีคาสีอยูในระดับสีเทาดวยสมการที่ (1)  

 

   X(x, y) = 0.299*R(x, y) + 0.587*G(x, y) + 0.114*B(x, y)                                      (1) 
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โดยกําหนดให X(x, y) แทนคาระดับสีเทา ณ จุดพิกเซลที่ตองการหา, R(x, y) หมายถึง คาสีแดง ณ จุดที่ตองการหา, 

G(x, y) หมายถึง คาสีเขียว ณ จุดที่ตองการหา, และ B(x, y) หมายถึง จุดสีฟา ณ จุดที่ตองการหา (สุพรรณี ศิริมาก, 2557)         

 หลังจากปรับภาพใหเปนภาพในระดับสีเทาแลว จึงทําการปรับคาฮิสโตแกรม ดวยการใชการกระจายของคา

ระดับสีเทา โดยกําหนด X = {xij} เปนภาพในระดับสีเทา L ระดับ  และ xij เปนคาระดับสีเทาของจุดภาพตําแหนง (i,j)  

โดยที่ x(i, j) ϵ {0, 1, …, 255}  
  

ขั้นตอนการปรับเทาฮิสโตแกรมมีดังน้ี 

1) คํานวณหาคาความนาจะเปนของคาระดับความเขมของจุดภาพ ซ่ึงแทนดวยตัวแปร k ดังแสดงในสมการที่ (2) 

             (2) 
 

 โดย nk เปนจํานวนจุดภาพทั้งหมดของภาพในระดับสีเทา, k = 0, 1, …, L-1 และ N เปนจํานวนจุดภาพทั้งหมดที่จะ

ทําการปรับเทาฮิสโตแกรม 

2) คํานวณหาความหนาแนนสะสมของภาพ ดังแสดงในสมการที่ (3) 

                   (3) 
 

3) คํานวณหาคาระดับสีเทาใหม ดังแสดงในสมการที่ (4) 

                   (4) 
 

 โดยที่ X0 เปนคาระดับสีเทาต่ําสุด และ XL-1 เปนคาระดับสีเทาสูงสุด 
 

3. ผลการศึกษา 

  

ภาพที่ 3 ภาพที่นํามาใชในการทดสอบและผลลัพธการปรับคาฮิสโตแกรม 

 

    

    

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 
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การวิจัยน้ีเปนการประมวลผลภาพเพื่อเพิ่มความคมชัดและปรับการกระจายจํานวนจุดความสวางของภาพให

ใกลเคียงกัน โดยขอมูลภาพที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีใชภาพที่ไดจากการถายผานโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนภาพสีแบบ RGB จากน้ัน

จึงนํามาประมวลผลใหเปนภาพระดับสีเทา ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 3 (ก) ซ่ึงเปนภาพตนฉบับจากการถายดวยกลอง

โทรศัพทมือถือจํานวน 3 ภาพ สวนภาพที่ 3 (ข) เปนกราฟฮิสโตแกรมของภาพระดับสีเทาของภาพตนฉบับดังกลาว โดยแสดง

คาความถี่ของความเขม (Intensity) ในขอมูลภาพระดับสีเทา ซ่ึงมีคาระหวาง 0-255 ระดับ จากน้ัน ในภาพที่ 3 (ค) เปนผล

การนําภาพตนฉบับทั้งสามภาพมาประมวลผลปรับความสวางดวยวิธีฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน โดยมีวัตถุประสงคเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหขอมูลที่แปลงแลวจะมีการกระจายความสวางอยางสมํ่าเสมอกัน ไมมีจุดภาพที่มืดมากหรือสวางมากเกินไป 

สุดทาย ในภาพที่ 3 (ง) แสดงกราฟฮิสโตแกรมของภาพทั้งสามที่ผานการปรับความสวางดวยวิธีฮีสโตแกรมอิควอไลเซชัน

มาแลว ซ่ึงจะพบวามีการกระจายของความสวางในภาพ สงผลใหมีความสวางและมีความคมชัดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

บางภาพตนฉบับที่แทบมองไมเห็นหนาคนในภาพ ก็กลายมาเปนภาพที่เห็นรายละเอียดในใบหนาไดอยางชัดเจน 

 

4. สรุปผลการศึกษา 

 

 งานวิจัยน้ีไดเสนอการวิจัยดานการประมวลผลภาพดวยวิธีฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน เพื่อเพิ่มความคมชัดและปรับ

การกระจายจํานวนจุดความสวางของภาพใหใกลเคียงกัน โดยผลการทดลองแสดงใหเห็นวาภาพที่ได เม่ือเปรียบเทียบกัน

ระหวางภาพตนฉบับที่ถายไดจากกลองโทรศัพทมือถือ และภาพหลังการปรับความสวางดวยฮิสโตแกรมอิควอไลเซชันแลวน้ัน 

พบวาภาพมีความสวางที่เหมาะสมและมีความคมชัดขึ้น  

ทั้งน้ี โดยทั่วไปแลว ภาพที่ไดจากกลองโทรศัพทมือถือมักมีการกระจายตัวของความสวางที่ไมดีนัก เน่ืองจากกลอง

โทรศัพทมือถือโดยทั่วไปมักมีขอจํากัดในเรื่องของเลนส แสดงสวาง การส่ันไหว และคุณภาพของตัวรับแสง ดังน้ันจึงควรตองมี

การปรับปรุงภาพกอนนํามาใช ดังภาพที่นํามาผานการประมวลผลภาพดวยวิธีฮิสโตแกรมอิควอไลเซชันจึงมีคุณภาพที่ดีขึ้น ดัง

แสดงจากความหนาแนนของสีในแตละชวงขอมูลมีคากระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ โดยจะเห็นไดจากกราฟฮิสโตแกรมของภาพ

กอนและหลังการปรับความสวางภาพ จากเดิมที่มีชวงคาการกระจายความสวางของแสงที่ความหนาแนนของกราฟเบี่ยงเบน

ทางซาย และภายหลังการปรับฮสิโตแกรมจะมีกราฟฮิสโตแกรมที่แสดงคาความสวางของพิกเซลอยางกระจายสมํ่าเสมอมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาและพัฒนาใหคอมพิวเตอรสามารถแบงแยกวัตถุของภาพ โดยใหสามารถแยกวัตถุจากพื้นหลัง

ของภาพจากภาพถายที่ไดจากโทรศัพทมือถือใหไดเทียบเทากับที่สายตามนุษยมองเห็น ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรใหสามารถแบงแยกความตางของขอมูลในภาพน้ันเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยโปรแกรมน้ี

จะทําการประมวลผลภาพดวยวิธีการ Otsu’s Thresholding Method ในการแบงสวนภาพ และนําภาพเฉลยมาเปรียบเทียบ

ดวยการสรางเงื่อนไขในการทําตัวกรอง 3*3 พิกเซล เพี่อนําไปหาคาเฉล่ียของภาพ จากน้ันจึงนํามาหาคาเกณฑกลางของทั้งภาพ 

เพื่อนําไปหาวัตถุของภาพและพื้นหลังของภาพที่ไดทําการแบงออกเปน 2 สวน คือ หากคาที่ไดเปน 0 จะเปนสวนของวัตถุของภาพ 

แตหากคาที่ไดเปน 1 จะเปนสวนของพื้นหลังของภาพ ทั้งน้ีโปรแกรมสามารถแสดงภาพความแตกตางและคาความผิดพลาด

จากการประมวลผลของโปรแกรมดวย 

 

คําสําคัญ: การแยกภาพ  วัตถุ  พื้นหลัง  ตัวกรอง 3*3 พิกเซล  

 

Abstract 

 

This research is to study and develop a computer application to separate the object in the image 

from the background of the photo from the smart phone’s camera to be the same as the human eye. 

We studied and developed the computer program to separate the difference in the image so that it can 

be used for a variety of purposes. This program can do image processing with Otsu's Thresholding Method 

and compare the results by creating a filter of 3 * 3 pixels to find the mean of the image. Then, from 

finding the threshold value of the whole image, the object and the background in the image are divided 

into two parts. If the value is 0, it is the part of the image object. But if the value is 1, it is part of the 

image background. The program can display the difference and the error value of the process.  

 

Keywords: image segmentation, object, background, filter 3 * 3 pixel  
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันการประมวลผลภาพเปนศาสตรหน่ึงที่ใชในการวิเคราะหภาพ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับเทคนิคหรือ

ขั้นตอนตางๆ เพื่อใหไดผลการทํางานที่ดีขึ้น ปญหาในขั้นตอนการแยกสวนภาพน้ันมีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองในหลายปที่

ผานมา ดังจะพบวามีการนํามาใชงานกับขอมูลที่หลากหลาย เชน ขอมูลภาพถายดาวเทียม ขอมูลภาพหนาคน ขอมูลภาพ

ทางดานเอ็กซเรย ขอมูลทางดานภาพวิว และอ่ืนๆ โดยแตละวิธีมีความแตกตางกันไปและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การแบง

สวนภาพเปนปญหาหน่ึงที่นิยมนํามาใชในการแบงหรือจําแนกความแตกตางของภาพใหแสดงองคประกอบตางๆ ของภาพ 

เทคนิคการแบงสัดสวนภาพเปนกระบวนการในการแยกกลุมของพิกเซลในภาพ ภาพจะถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ ของพิกเซล

ในแตละกลุม ซ่ึงเปนขั้นตอนที่มนุษยจะสามารถทําการจําแนกไดดวยสายตา แตการแบงพื้นที่สวนของวัตถุภาพและพื้นที่สนใจ

ของภาพในการถายภาพน้ันยังจําเปนตองใหคอมพิวเตอรเรียนรูและทําการแยกขอมูลภาพใหมีความถูกตองน้ันยังมีการศึกษา

กันอยางตอเน่ือง และเปนปญหาที่ยังควรไดรับการพัฒนาตอไป 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การประมวลผลภาพดิจิทัลคือ เทคนิค กระบวนการ หรืออัลกอริทึมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ ดําเนินการกับภาพ

ดิจิทัล โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อทําใหภาพมีคุณภาพดีขึ้น โดยสวนใหญกระบวนการตาง ๆจะเริ่มตนจากกระบวนการรับภาพ 

กระบวนการทําใหภาพมีความคมชัดมากขึ้นหรือการกําจัดสัญญาณรบกวน ภายในภาพ หากตองการวิเคราะหวัตถุในภาพ การ

แยกสวนภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหน่ึงของการประมวลผลภาพ คือการแยกสวนตาง ๆ ของรูปภาพออกจากกันตาม

ลักษณะสําคัญ เพื่อลดจํานวนขอมูลในรูปภาพที่ไมจําเปนในการวิเคราะหจัดระเบียบขอมูลในรูปภาพใหเปนกลุมและแสดง

ขอมูลในรูปที่เขาใจงาย หลักการในการแยกสวนภาพคือการแยกสวนภาพจากความไมตอเน่ือง (discontinuity) ของ

องคประกอบภาพ โดยดูจากความเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนของความเขมขององคประกอบภาพ และการแยกสวนภาพตาม

ความคลายกัน (similarity) ของ องคประกอบภาพ โดยแยกสวนภาพตามคุณสมบัติของจุดภาพ (Pixel) ภายในพื้นที่เดียวกันที่

มีความเหมือนกัน โดยเทคนิคที่ใชในการแยกสวนภาพน้ีคือการหาขีดเริ่มเปล่ียน (thresholding) ของภาพ เปนกระบวนการใน

การสรางพื้นที่ที่มีความเปนเอกรูป (uniformity) ในรูปภาพออกเปนสวนๆ (เทิดศิลป โสมูล, 2555) ซ่ึงแตละสวนก็จะเห็นได

อยางชัดเจนโดยการใชสีขาวหรือดํา นอกจากน้ีการแยกภาพใหมีประสิทธิภาพน้ันยังสามารถนําเทคนิคการกรองภาพในแบบ

ตาง ๆ มาใชดวย เชน เทคนิคเรสโครไซตเบอรที่สามารถใชแทนเทคนิคเกาสเซียนเบอรได และกระบวนการในการคํานวณน้ันก็

ไมซับซอน คาความตางที่ไดก็ใกลเคียงกันมาก เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับการประมวลผลภาพแบบหาขอบของภาพ (ทรงพล 

นคเรศเรืองศักดิ์, 2557) หรืออาจจะใชเทคนิคการกรองแบบการจับภาพเคล่ือนไหว, แบบคาเฉล่ีย และแบบลาปาเชียนมาใช

เพื่อลดสัญญาณรบกวน เม่ือนําเทคนิคเหลาน้ีมาใชนับจํานวนวัตถุอาจไมถูกตอง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะโฟกัสของวัตถุน้ัน ๆ ดวย

(นพดลย อิษฎาธิคม, 2557) การแบงสวนภาพอีกวิธีหน่ึงที่เปนที่นิยม คือ การคนหาขอบของวัตถุ (edge detection) เปนการ

คนหาเสนรอบวัตถุที่อยูในภาพ การดําเนินการน้ีจะตองกําหนดเทมเพลต (template) สําหรับใชในการพิจารณาหาขอบ ซ่ึง

เทมเพลตที่นิยมใชงานมีขนาดตาง ๆ กัน เชน 2x2, 3x3, 5x5 เปนตน ซ่ึงภาพผลลัพธที่ไดจากกระบวนการน้ีประกอบดวย

พิกเซลตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนขอบของวัตถุในภาพ โดยทั่วไประบบที่ใชงานการดําเนินการประมวลผลภาพมีทั้งแบบระบบ

อัตโนมัติ (automatic system) น่ันคือการดําเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยระบบเองและไมตองใหผูใชงานเขาไปเก่ียวของ 

ดังน้ันระบบน้ีจึงตองมีกระบวนการและมีอัลกอริทึมการประมวลผลภาพหรือการวิเคราะหภาพที่คอนขางซับซอน แตสําหรับ

ระบบก่ึงอัตโนมัติ (semiautomatic system) จะอนุญาตใหผูใชงานสามารถระบุขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมไดระหวางประมวลผล 

เชน จํานวนวัตถุในภาพ และตําแหนงของวัตถุแตละชิ้น เปนตน ดังน้ันโปรแกรมก็จะสามารถดําเนินการในสวนที่เหลือไดอยาง

ถูกตอง (สัตถาภูมิ ไทยพานิช, 2553) 
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3. เคร่ืองมือที่ใช 
 

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานมีดังตอไปน้ี 

1) กลองถายภาพจากโทรศัพทเคล่ือนที ่

2) ภาพถายที่ใชภาพมีวัตถุประสงคโดยภาพในองคประกอบของภาพที่เปนจุดโฟกัสตองมีวัตถุที่โดดเดน สวนรอบขาง

หรือพื้นหลังของภาพจะเปนสวนภาพเบลอที่มีสีในโทนเดียวกัน 

3) แหลงกําเนิดแสง แสงที่เกิดจากธรรมชาติหรือแสงที่เกิดจากหลอดไฟฟาเพื่อใหความสวางในการถายภาพ 

 

4. การดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการพัฒนาระบบในการวิจัยน้ี เริ่มตนจากการออกแบบหนาจออินพุตและเอาตพุต ใหสามารถนํารูปเขา

ประมวลผล และแสดงผลของรูปในแตละขั้นตอนจนเสร็จส้ินกระบวนการ ซ่ึงมีการออกแบบหนาจอเปนไปดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบหนาจอของระบบ 

 

โดยระบบจําเริ่มทํางานโดยการนําภาพมาปรับใหอยูในระดับสีเทา ในอยูในชวงความสวางระหวาง 0 – 255 

เน่ืองจากการแยกภาพน้ีไดทําการทําการสรางภาพขอมูลเองจึงทําการแยกภาพดวยการใช วิธีการ Otsu’s Thresholding 

Method ในการแยกภาพออกเปน 2 สวน คือสวนของวัตถุของ ภาพและสวนพื้นหลังของภาพ จากน้ันจึงนําภาพที่ไดจากการ

ใชวิธีการ Otsu’s Thresholding Method มาเทียบกับภาพเฉลยที่หาไดจากเทคนิคการหาตัวกรองและนําไปหาคาเฉล่ีย 
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5. กระบวนวิธีในการประมวลผล 

 

5.1 สมการภาพเฉลย  

การสรางตัวกรอง สรางไดโดยการบวกคาพิกเซลตามขนาดตัวกรองดวย 9 = x1y1 + x2y2  + … + xmnymn เม่ือทํา

การบวกคาพิกเซลภายในตัวกรองแลว นําคามาหาเฉล่ียดังสมการ (1) 

 

       (1) 

 

โดย   คือ ภาพผลลัพธที่ไดจากการสรางตัวกรอง 

x, y  คือ พิกเซลแกน x, พิกเซลแกน y 

 

คาเฉล่ียทั้งภาพ หาไดจากการนําตัวกรองที่ได มาหาผลรวมแลวหารดวยขนาดของภาพ ดังสมการ (2) 

 

                      (2) 

 

โดย  A คือ ความเขมแสงของจุด ณ ตําแหนง (x, y) ในภาพผลลัพธ 

 (x, y)คือ ความเขมแสงของจุด ณ ตําแหนง (x, y) ในภาพ  

K   คือ จํานวนขอมูลคาเฉล่ียที่ไดจากตัวกรอง 

 แยกสวนภาพ ทําการเทียบคาระหวางคาเฉล่ียของแตละตัวกรองกับคาเฉล่ียทั้งภาพ โดยภาพที่ไดจะถูกแบงเปน  

2 สวนคือ 0 จะแสดงภาพในสวนวัตถุของภาพและ 1 จะแสดงภาพในสวนพื้นหลังของภาพ ดังสมการ (3) 

 

                    (3) 

 

  โดย  คือ ภาพที่ไดหลังการแยกสวนภาพ 

 

5.2 สมการภาพที่ทําได 

 ใชวิธีของ Otsu ซ่ึงเปนวิธีการแบงสวนภาพ จะเปนการจัดกลุมขอมูลแบบออกเปนสองชั้น โดยใชเกณฑ คาความ

แปรปรวนในชั้นที่มีขนาดเล็กมาก ดวยการแทนที่ระหวางพิกเซลที่มีคาพิกเซลที่เหมือนกัน ใหอยูในตําแหนงที่ตางกันทั้งหมดใน

ภาพจะถูกรวมเขาดวยกันจะลดความแปรปรวนภายในระดับที่ถวงนํ้าหนัก 2
w  ซ่ึงกําหนดในสมการ (4) ตัวแปร t  คือ เกณฑ

ซ่ึงโดยปกติจะเปนคาระหวาง 0 ถึง 255 (Juan Pablo Balarini, Sergio Nesmachnow, 2559) 

 

)()()()()( 2
22

2
11

2 ttqttqtw                 (4) 

 

กระบวนการคํานวณ 2
w ( t ) ใชฟงกชันความนาจะเปน P จะรับคาสําหรับทุกๆ คาพิกเซล ขั้นแรกใหคํานวณฮิสโต

แกรมสําหรับภาพและคํานวณคาเปนมาตรฐาน หลังจากน้ันคาพิกเซลจะถูกแบงออกเปนสองสวน C1 และ C2 โดยคาเริ่มตน 

t  โดยใชฟงกชัน )(1 tq และ )(2 tq ที่กําหนดไวในสมการ (5) และ (6)  
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หลังจากน้ันความแปรปรวนของคลาส C1, )(2
1 t   และคลาส C2, )(2

2 t  ถูกคํานวณ 
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จากสมการ (5) และสมการ (6) กําหนดความแปรปรวนภายในที่ถวงนํ้าหนักของ C1 และ C2 ตามลําดับ คาเหลาน้ี

เปนคาที่อัลกอริทมึของ Otsu พยายามลด คาความแปรปรวนน้ี เปนตัววัดการรวมตัวของแตละชั้น มีความหมายวา ถาวิธีการ

เลือกเกณฑโดยใชสมการ (4) (7) และ (8) Otsu อาจจะไมสามารถหาเกณฑที่ถูกตองในการแบงกลุม การใช Otsu สามารถทํา

การลดสัญญารบกวนไดอยางชัดเจน 

 

6. ผลการเปรียบเทียบภาพที่ไดจากวิธีการ Otsu’s Thresholding Method และภาพเฉลยที่ไดจากการสรางตัวกรอง 

 

 จากการทดลอง ผูวิจัยไดนําภาพตนฉบับจํานวน 5 ภาพ ซ่ึงเปนภาพของวัตถุที่แตกตางกัน  มาทําการแยกวัตถุออก

จากพื้นหลัง จากน้ันจึงทําการเปรียบเทียบคาความผิดพลาดโดยเทียบจากภาพเฉลยที่มีการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังแลวไดผล

พบวามีคาความผิดพลาดอยูในชวง 0.35 – 0.56 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ภาพตนฉบับ ภาพเฉลย ภาพท่ีทําได คาความผิดพลาด (%) 

1 

 

 

 

0.49 

2 

 

  

0.50 

3 

 

  

0.54 

4 

 
 

 

0.35 

5 

 

  

0.56 
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7. บทสรุป 
 

การประมวลผลภาพดิจิทัลเปนเทคนิคที่ มี ประสิทธิภาพสามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะห ภาพได

หลากหลายประเภท ทั้งภาพทางดานการเกษตร การแพทย อุตสาหกรรม และดานวิทยาศาสตร เปนตน จากการศึกษาใน

งานวิจัยน้ีพบวาการประยุกตใชงานเทคนิคการประมวลผลภาพสามารถใชในการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังในภาพถาย ซ่ึง

สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการทํา Pre-Processing ภาพใหเหลือเฉพาะส่ิงที่ตองการ และเอาไปใช

ประโยชนตอไป ซ่ึงสามารถชวยใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้นได ในปจจุบันยังคงมีชองทางในการพัฒนาเทคนิค

ประมวลผลภาพใหใชงานไดกับภาพที่มีความคมชัดต่ํา ซ่ึงการลดขอจํากัดตาง ๆ เหลาน้ีจะนําไปสูการประยุกตใชงานที่

หลากหลายและแพรหลายมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน  

สําหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 รวมกบัการใชเทคนคิเพือ่นคูคดิ 

เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

The Development of the CAI entitled “The Basic of Computer Maintenance”  

for the 2nd Year of Undergraduate cooperates with Think Pair Share          

Technique to develop Learning Achievement 

 

ภานุภาค นาคลําภา1* และมนัสนิต ใจดี2 

 
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* palmimpact@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

เบื้องตน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) เพื่อหา

ความพึงพอใจของผูเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา ดานเทคนิค

และวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา 

ดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 71.46/77.08 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเทคนิคเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “the basic of computer 

maintenance”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement, and 

4) to evaluate the satisfaction of the students. The research tools were the CAI, quality evaluation form 

in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample 

group was 32 students in the 2nd year of undergraduate in major of computer education by purposive 

sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research results found that a 
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quality of content, technique and methodology of the CAI were at the highest level. The effectiveness of 

the CAI was 71.46/77.08 that higher than the criteria 70/70. The learning achievement after studied was 

higher than before studied at significance level of 0.05. And the students satisfied with the CAI and think 

pair share technique at a high level. 

 

Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement 

 

1. บทนํา  
  

 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน เปนเน้ือหาสวนหน่ึงของรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุง  

ไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงวิชาน้ีมีจุดมุงหมายที่ตองการใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับระบบวงจรของเครื่อง 

ไมโครคอมพิวเตอร เขาใจหลักการตรวจเช็คและวิเคราะหอาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือในการซอม   

การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ในไมโครคอมพิวเตอร (วินัย เพ็งภิญโญ, 2558) จาก

ประสบการณการเรียนของผูวิจัยในวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรในสวนของเน้ือหา เรื่อง การ

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พบวา เพื่อนนักศึกษาบางคนไมมีความรูดานฮารดแวร ไมมีประสบการณในการติดตั้ง

วินโดวและโปรแกรมตาง ๆ  เม่ือมาเรียนในรายวิชาน้ีจึงปฏิบัติตามที่อาจารยสอนไมทัน ไมกลาถาม  และไมมีการจดบันทึก 

ประกอบกับอาจารยผูสอนก็ไมมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายซํ้าหลาย ๆ ครั้ง หรือรอคอยนักศึกษาที่มีปญหา    

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมเพื่อถายทอด 

เน้ือหาบทเรียนโดยมีเปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู เน่ืองจากมีการโตตอบ

และมีผลปอนกลับ (feedback) มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตัวเองและเรียนรูไดตามความสามารถ 

ของตนเอง (กรรณิกา แชมประเสริฐ, 2557)  

          เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคู 

กัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา  หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อนรวมชั้น 

เรียนไดรับฟง (ทิศนา แขมมณี, 2558)  

 จากปญหาในการเรียนวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อน

คูคิด ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ซ่ึงเปนส่ือการสอนใน

ลักษณะมัลติมีเดีย ผูเรียนไดโตตอบ มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ

สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรในเบื้องตนดวยตนเองได ไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปรานคอมพิวเตอร ไมเสียเวลา

ในการรอคอยและเปนการประหยัดคาใชจาย และในระหวางการเรียนผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ซ่ึงเปนการเรียนรู

แบบรวมมือที่จะชวยสรางเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดชวยเหลือกันเปนการ

สงเสริมทักษะทางสังคม อันจะทําใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.4  เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก 

 3.2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 อยูในระดับดีมาก 

 3.3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70 

 3.4  คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 3.5  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

เบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก  

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

  4.1 ขอบเขตการวิจัย 

   4.1.1 ดานเนื้อหา 

   วิชาที่นํามาใชในงานวิจัยน้ีคือ วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงนํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ

ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น 
  

   4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง   

    4.1.2.1 ประชากร    

    ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 

2/2559 จํานวน 2 หมูเรียน จํานวน 93 คน 
 

  4.1.2.2 กลุมตัวอยาง    

  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 หมูเรียน 58/7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรียนรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
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ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 32 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลเน่ืองจากนักศึกษา  

ทุกคนในหมูเรียนน้ีมีชวงเวลาวางที่ตรงกันและตรงกับวันที่หองเรียนวาง 
 

 4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน พัฒนาตาม ADDIE Model ดังน้ี    

 4.2.1 ข้ันการวิเคราะห     

 เปนการวิเคราะหเน้ือหาและจุดมุงหมายของรายวิชา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรของ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ในเรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน จากมคอ. 3 ของผูสอนรายวิชา 

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร   
 

 4.2.2 ข้ันการออกแบบ   

 เปนการออกแบบแผนการสอน นําเน้ือหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ 

วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 

 4.2.3 ข้ันการพัฒนา   

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และ 

ขอความ ใชโปรแกรม Adobe Flash Pro Cs6 สรางการตูนและภาพเคล่ือนไหว และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6 ในการ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 4.2.4 ข้ันการนําไปใช    

 ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผลของบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยได 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
 

 4.2.5 ข้ันการประเมิน   

 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวนทั้งหมด 3 คน ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเมินความเหมาะสมของเน้ือหา และประเมินความเหมาะสมของการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา แบบประเมิน

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนในการสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทํา

วิจัยตรวจสอบภาษาและความถูกตอง จากน้ันปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของใบ

งาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน   
 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group 

Pretest Posttest Design  โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทํากิจกรรม

การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาใหผูเรียนทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ขั้นเตรียม 

1.1 ครูอธิบายจุดประสงคในการเรียนของเน้ือหาที่จะเรียนและเกณฑในการประเมินผล 

1.2 ครูใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนในหอง คละกันตามความสามารถโดยใชผลการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรของ

ภาคเรียนที่ผานมา 

1.3 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีนซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 ครูถามคําถามนํา เชน นักศึกษาคิดวา การลง Windows คืออะไร การลง Windows ใหมมีขอดีอยางไร 

3. ขั้นสอนดวยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด 

 3.1 ขั้นคิด (Think)  

  3.1.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคนทําใบงาน  

 3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair) 

  3.2.1 ครูมอบหมายใหนักศึกษาแตละคูศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากน้ัน

ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง 

 3.2.2 นักศึกษาแตละคูแลกเปล่ียนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของใบงานของเพื่อน จากน้ันรวมกันหา

คําตอบที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักศึกษาคูใดสงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการชมเชย  

 4. ขั้นสรุป 

 4.1 ขั้นแบงปน (Share)  

.  ครูสุมนักศึกษาบางคูนําเสนอความรู  

 4.2 ครูใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีนซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

  

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา 

 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ประกอบดวย

เน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการ

ปรับแตง Windows 7 ใหเร็วขึ้น ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน               ภาพที่ 2 หนาเมนูหลักของบทเรียน 
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             ภาพที่ 3 หนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 3 บท          ภาพที่ 4 หนาเน้ือหาบทเรียนบทที่ 1  

 

 5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา และผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน   x  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา  4.71 0.15 ดีมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.75 0.23 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก ( x= 4.71,   

S.D. = 0.15) และมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.75, S.D. = 0.23)  
 

 5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน จํานวน 3 เรื่อง  30 686 E1 = 71.46 

แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง 30 740 E2 = 77.08 
  

 จากตารางที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 71.46/77.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่

กําหนดคือ 70/70 โดยที่คะแนนรวม 686 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน 

32 คน  และคะแนนรวม 740 คะแนน ไดมาจากผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง ของนักเรียน จํานวน 32 คน 
 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค

เพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน จํานวนผูเรียน (คน) คาเฉล่ีย tคํานวณ tตาราง Sig. 

กอนเรียน (30) 32 12.88 
9.31 1.69 .00* 

หลังเรียน (30) 32 23.13 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( x = 23.13, S.D. = 5.15) สูงกวากอนเรียน ( x = 12.88, S.D. = 

4.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1. นักศึกษาพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  4.44 0.67 มาก 

2. นักศึกษาพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.41 0.67 มาก 

3. นักศึกษาพอใจตอวิธีการนําเสนอเน้ือหา 4.41 0.61 มาก 

4. นักศึกษาพอใจในคําอธิบายเน้ือหา 4.34 0.60 มาก 

5. นักศึกษาพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.25 0.51 มาก 

6. นักศึกษาพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.19 0.47 มาก 

7. นักศึกษาพอใจกับปุมในแตละหนาจอ   4.09 0.53 มาก 

8. นักศึกษาพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.09 0.47 มาก 

9. นักศึกษาพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.09 0.47 มาก 

10. นักศึกษาพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี  4.09 0.69 มาก 

  โดยรวม 4.24 0.37 มาก 
  

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

อยูในระดับมาก ( x  = 4.24, S.D. = 0.37) 

 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 6.1 สรุปผลและอภิปรายผล  

 6.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง 

คือ วิธีการลง Windows ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมที่ควรติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร และการปรับแตง Windows 7 ให

เร็วขึ้น เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินพบวา มีคุณภาพดานเน้ือหา ดานเทคนิคและ

วิธีการในการจัดทําอยูในระดับดีมาก  
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 6.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 71.46/77.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 70/70  

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามหลักการ

ออกแบบของ ADDIE Model ซ่ึงเปนวิธีการที่ระบุรายละเอียดการทํางานในแตละขั้นตอนไวชัดเจน พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ออกแบบไวและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ทําใหทราบจุดบกพรองและไดปรับปรุงแกไขจึงทํา

ใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาไปใชสอนได 

 6.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 รวมกับการใชเทคนิคเพื่อนคูคิด ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ 

กรณแกว (2556) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง 

เครื่องมือและวิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังพุกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง เครื่องมือและวิธีการ

ซอมบํารุงคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรมัย รังษีธรรม (2555) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชา 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรีปที่ 1 พบวา ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนรอยละ 20.89   

 6.1.4 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นและเรียนดวย

เทคนิคเพื่อนคูคิดอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ผูเรียนไดเรียนดวยวิธีการใหมที่แตกตางจากวิธีเรียนปกติ การเรียน

แบบเพื่อนคูคิดจะทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ไดชวยเหลือกันเรียนรู เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน 
  

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  

 6.2.1 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชครูควรอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ  

 6.2.2 ครูควรอธิบายวิธีการเรียนดวยเทคนิคแบบเพื่อนคูคิดและอธิบายใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการ

ชวยเหลือกันเพื่อใหตนเองและคูประสบความสําเร็จในการเรียน 
 

 6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

 6.3.1 ควรที่จะมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง

เรียนสูงขึ้น 

 6.3.2 ควรมีการศึกษาวาการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิดจะชวยพัฒนาผูเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือ

ในการทํางาน มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ  2) หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช คือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยเน้ือหา 

จํานวน 3 บท  คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 86.56/83.00 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ 

เพื่อนคูคิดอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

 The objectives of this research were 1) to develop the CAI entitled “addition subtraction and 

multiplication”, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI, 3) to compare the learning achievement of 

students before and after studied with the CAI and used cooperative learning in think pair share, and          

4) to evaluate the satisfaction of students on the CAI and used cooperative learning in think pair share. 

The sample group was 30 students of prathomsuksa 3/1 of Anuban Kamphaengsaen School by purposive 

sampling.  The research tools were the CAI, quality evaluation form of the CAI, learning achievement test, 
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and satisfaction questionnaire. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this research. The research 

results found that the CAI has 3 lessons, the quality of the content was at the high level, the quality of 

the technique and methodology was at the highest level, the effectiveness of the CAI was 86.56/83.00. 

The learning achievement after studied was higher than before studied at significance level of 0.05. The 

students satisfied with the CAI and used cooperative learning in think pair share at the highest level. 

 

Keywords: CAI, think pair share technique, learning achievement 

 

1. บทนํา  

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดการศึกษาตอง

ใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตร ฝกใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและการ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาได (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการ

พัฒนาความคิด ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม (วิมลรัตน ศรีสุข, 2553) สอดคลองกับภัทรา สุวรรณบัตร (2552) ซ่ึงไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีประโยชน

ตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

และอารมณ ชวยใหคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

ปญหาของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนแตละคนมีทักษะในการเรียนรูที่แตกตางกัน นักเรียนที่

ออนคณิตศาสตรมักจะไมตั้งใจเรียน การสอนโดยใชหนังสือและกระดานดํา ทําใหนักเรียนเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร จากผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 พบวา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 40.47 (admission premium, 2560) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน โดยมี

เปาหมายที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน โดยใหจับคูกันคละ

ความสามารถ แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากที่รวมกันคิดเปนคูแลว จึงนําความรูที่ไดไปเสนอใหเพื่อน

รวมชั้นเรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหวิจารณผลรวมกัน 

จากปญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ผูวิจัยจึงพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อให

ตนเองและเพื่อนประสบความสําเร็จ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร          

ชวยสอน และการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 
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 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการ

คูณอยูในระดับดี 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ 

และการคูณอยูในระดับดี 

 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ที่สรางขึ้นมีคามากกวา 

80/80 

 3.4 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบ

เพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณอยูในระดับมาก 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

  4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 

   4.1.1 ดานเนื้อหา 

   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยน้ีคือวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงนําเน้ือหา

มาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง คือ การบวกจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000  การลบ

จํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 และการคูณ   
  

   4.1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
 

    4.1.2.1 ประชากร    

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 228 คน 
 

  4.1.2.2 กลุมตัวอยาง    

  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

 4.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และ การคูณพัฒนาตาม ADDIE Model ดังน้ี    
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 4.2.1 ข้ันการวิเคราะห     

 เปนการวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อนํามา

กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเน้ือหาที่จะสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 4.2.2 ข้ันการออกแบบ   

 เปนการออกแบบแผนการสอน นําเน้ือหาที่กําหนดมาออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ

วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 4.2.3 ข้ันการพัฒนา   

   สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน 
 

 4.2.4 ข้ันการนําไปใช    

 ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบการควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาและผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 
 

 4.2.5 ข้ันการประเมิน   

 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผู เชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงเปนอาจารยในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเน้ือหา และประเมินคุณภาพในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน 
 

 4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group 

Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก 

การลบ และการคูณ  ทํากิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนครบ

ทุกเน้ือหาใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

1.1 ครูอธิบายขั้นตอนการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) 

1.2 ครูใหนักเรียนที่น่ังติดกันจับคูกัน 

1.3 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูพรอมเงื่อนไขตาง ๆ และเกณฑการประเมินผล 

 2.2 ครูถามคําถามนําที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะสอน 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 315 

3. ขั้นสอนดวยการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 

 3.1 ขั้นคิด (Think)  

  3.1.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําใบงาน  

 3.2 ขั้นศึกษาเปนคู (Pair) 

  3.2.1 ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคูศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ครูจัดทําไว จากน้ัน

ชวยกันสรุปเปนความรูที่ถูกตอง 

 3.2.2 นักเรียนแตละคูแลกเปล่ียนใบงานและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบในใบงานของเพื่อน จากน้ัน

รวมกันหาคําที่ถูกตองและเขียนคําตอบที่ถูกตองสงครู นักเรียนคูใดที่สงใบงานเปนคูแรกและตอบไดถูกตองทุกขอจะไดรับการ

ชมเชย 

 4. ขั้นสรุป 

 4.1 ขั้นแบงปน (Share)  

. ครูสุมนักเรียน 1 คู สรุปความรู จากน้ันใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

  

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนการวิจัย โดยนําขอมูลจากการศึกษา และ

วิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ แสดงดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4 

 

                
 

 

 

 
 

          ภาพที่ 1  หนาแรกของบทเรียน      ภาพที่ 2  รายการเลือกบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 3 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการบวก                ภาพที่ 4 ตัวอยางบทเรียนเรื่องการลบ  

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

316 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเน้ือหา 3 บท ไดแก การบวกจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไม

เกิน 100,000  การลบจํานวนซ่ึงมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100,000 และการคูณ ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  
รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ดานเน้ือหา 4.48 0.28 ดี 

2. ดานเทคนิค 4.83 0.08 ดีมาก 
  

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาบทเรียนชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูใน

ระดับดี ( x  = 4.48, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาดานเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.83, S.D. = 0.08) 
 

 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด เพื่อการเรียนรู เรื่อง การ

บวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 

คน แสดงดังภาพที่ 5 และผลการหาประสิทธิภาพแสดงดังตารางที่ 2 
 

                  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย รอยละ 

คะแนนใบงานจํานวน 3 เรื่อง (E1) 30 30 25.97 86.56 

คะแนนสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง (E2) 30 30 24.90 83.00 
  

 จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 

25.97 คิดเปนรอยละ 86.56 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

(80/80) 
 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใช

การเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ จํานวนนักเรียน (คน) x  t 

คํานวณ 

t 

ตาราง 

Sig 

กอนเรียน  30 16.47 
11.26 1.69 .00* 

หลังเรียน 30 24.90 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 16.47 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.90 

แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อน

คูคิด แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเน้ือหาเขาใจงาย 4.67 0.55 มากที่สุด 

2. หนาจอมีสีสันสวยงาม 4.80 0.48 มากที่สุด 

3. ขนาดตัวอักษร ภาพ เสียง มีความชัดเจน 4.70 0.53 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจทีใ่ชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน 4.73 0.52 มากที่สุด 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสําหรับนักเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น 4.73 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.71 0.06 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x=4.71, S.D.= 0.06) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุดทุกดาน 
 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 6.1 สรุปผลและอภิปรายผล  
 

 6.1.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ได

ดําเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบ โดยการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา กําหนด

วัตถุประสงค และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน พบวา ผลการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑดี และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและ

วิธีการ จํานวน 3 คน พบวา อยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการ

สอนได  

 6.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ และการคูณ ที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.56/83.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว เน่ืองมาจากผูวิจัยไดปรับแกเน้ือหาและ
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แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอ

เน้ือหาไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนการสอนและทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

มีคาประสิทธิภาพสอดคลองกับมนตชัย เทียนทอง (2545) ที่ไดกลาวไววา โดยปกติ E2 จะมีคาต่ํากวาคา ของ E1 เน่ืองจาก 

E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด หรือคําถามระหวางบทเรียน ซ่ึงเปนการวัดผลในระหวางการ

นําเสนอเน้ือหาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเน้ือหาจบในแตละเรื่อง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 และ  สอดคลองกับงานวิจัย

ของบุศรา สวนสําราญ (2554) ไดวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียนบานหนองตา

แพง ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 88.58/88.13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  

 6.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับกอนเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบ

หลังเรียน (24.90) ของกลุมตัวอยางมีคาสูงกวากอนเรียน (16.47) อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหสรุปไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่องการบวก การลบ และการคูณ ชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรู มีพัฒนาการ มีวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพัฒนาการทางดานสติปญญา ทําให

เปนคนชางสังเกต ชางสงสัยรูจักวิเคราะห รูจักตั้งคําถาม  สามารถนําไปตอยอดเพื่อเปนความรูขั้นสูงตอไป และเปนความรู

พื้นฐานสําหรับวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศรา มอทิพย (2553) ไดวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมการเรียนรูรวมมือ

แบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สําหรับกลุมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 6.1.4 ดานความพึงพอใจของนักเรียนจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนจํานวน 30 คน นักเรียนมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียทุกดานเทากับ 4.71 มีผลเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน

ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ

เขาใจ การที่ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดชวยใหผูเรียนและเพื่อนไดชวยเหลือกัน สรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ผูเรียนจึงมีความสุข มีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียน

แบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 
 

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช  
 

 6.2.1 จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป  

 6.2.2 ควรสนับสนุนใหมีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู เพื่อใชทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยแบงเบาภาระของครู 
 

 6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 

 6.3.1 ควรมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรู 

เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ไปทดลองกับนักเรียนในกลุมอ่ืน ๆ เชน ในจังหวัดที่อยูใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  

 6.3.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบ

เพื่อนคูคิดเพื่อการเรียนรูเรื่อง การบวก การลบ และการคูณโดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

เรื่อง คําศพัทภาษาองักฤษ โดยใชเกมการศกึษา 

The Development of Learning Achievement of Grade 2 Students 

entitled “Vocabulary” using Educational Game 
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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ และ 3) ประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช คือ เกมการศึกษา เรื่อง คําศัพท

ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาล

กําแพงแสน ที่เรียนเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช

ในการวิจัย คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอเกมการศึกษา

วามีคุณภาพอยูในระดับดี ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอเกมการศึกษาวามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที ่เรียนดวยเกมการศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เกมการศึกษา 

 

Abstract 

 

 The objectives of this research were 1) to develop the educational game entitled “vocabulary”, 

2) to compare the learning achievement of students before and after studied with the educational game 

entitled “vocabulary”, and 3) to evaluate the satisfaction of students on the educational game entitled 

“vocabulary”. The research tools were the educational game entitled “vocabulary”, quality evaluation 

form in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample 

group of this research was 29 students of prathomsuksa 2/3 of Anuban Kamphaengsaen School who studied 

the vocabulary in semester 2/2559 by purposive sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this 

research. The research results found that the opinion of the content experts on the educational game 
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was at the high level. The opinion of the technique and methodology experts on the educational game 

was at the highest level. The average of post-test scores of the students who studied with the educational 

game was higher than pre-test scores at significance level of 0.05. And the students satisfied with the 

educational game at the high level. 

 

Keywords: learning achievement, educational game 

 

1. บทนํา  

   

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษโดยมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการส่ือสาร 

ดวยภาษาอังกฤษ คือ สามารถนําไปใชในการเขาสูสังคม และเขาใจวัฒนธรรมของภาษา (social cultural functions) แลวส่ือ 

ความหมายไดถูกตองตามหลักภาษา (cognitive linguistic functions) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประกอบดวย 4  

ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสังคมไทย ดวยความสําคัญดังกลาว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหผูเรียนตองบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดวยมาตรฐานทางดานตาง ๆ ดาน

ภาษาเพื่อการส่ือสารผูเรียนตองเขาใจกระบวนการการฟง พูด อาน เขียน และมีทักษะทางการส่ือสาร ดานภาษากับวัฒนธรรม

ตองเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมและความเหมือนกับความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูสาระอ่ืนตองสามารถใชภาษาอังกฤษในการ

เชื่อมโยงความรูระหวางวิชาตาง ๆ ดานภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก ตองสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณ

ตาง ๆ และใชเปนพื้นฐานในการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการรวมมือกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแตการสอนคําศัพท แลวจึงสอนการอาน สอนโครงสรางของ

ประโยค คําศัพทจึงเปนองคประกอบสําคัญของภาษาเพราะจะชวยใหเขาใจความหมายของคําที่อาน อันจะนําไปสูการพูด การ

ฟง การอานและการเขียนอยางมีความหมายและถูกตอง (ไพโรจน คะเชนทร, ม.ป.ป.)  

ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของปการศึกษา 2559  พบวาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 มีคาเทากับ 34.59 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 31.80 (admission premium, 2560) แสดงใหเห็นวา

การสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จ 

เกมการสอน (academic game) เปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน

การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร ศรีพิทักษ

และรุงทิพย ดําจาง, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎีปรัชญาคอนสตรัคติ วิสท 

(constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นจากบุคคลแตละคนโดยผานปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  

จากการศึกษาปญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดังที่ไดกลาวมาขางตน การศึกษาเทคนิควิธีการสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ และการที่ผูวิจัยไดสังเกตและสอบถามครูผูสอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนจดจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษไมคอยได อาจเน่ืองมาจากส่ือการสอนที่ครูใช หรือการที่นักเรียนไมสนใจเรียน ไมมีแรงกระตุนที่จะทําใหเกิด

ความสนใจ ผูวิจัยจึงพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อใชสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งเพื่อกระตุนและเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรู อยากเรียน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ 

 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ  

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับด ี  

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 

 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

  4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 

   4.1.1 ประชากร    

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 202 คน 

 4.1.2 กลุมตัวอยาง    

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

 4.2 การพัฒนาเกมการศึกษา     

 การพัฒนาเกมการศึกษา ไดพัฒนาตาม ADDIE MODEL  
 

 4.2.1 ข้ันการวิเคราะห     

 เปนการวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น

ประถมศึกษาปที ่2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู

และเน้ือหาในเกมการศึกษา 

 

 4.2.2 ข้ันการออกแบบ   

 เปนการออกแบบแผนการสอน เกมการศึกษา แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 4.2.3 ข้ันการพัฒนา   

   ใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6 

ในการสรางเกมการศึกษา  
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 4.2.4 ข้ันการนําไปใช     

 ผูวิจัยไดทดลองใชเกมการศึกษาดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน จากน้ันนําเกม

การศึกษาไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณา และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
 

 4.2.5 ข้ันการประเมิน    

 นําเกมการศึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงเปนอาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 

3 คน ประเมินคุณภาพของเน้ือหาและรูปแบบของเกมที่ใช และประเมินคุณภาพในการจัดทําเกมการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญดาน

เทคนิคและวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน 
 

 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี แบบประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเน้ือหา แบบประเมินคุณภาพของเกม

การศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนใน

การสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบภาษาและความถูกตอง จากน้ัน

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไป

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน  
 

  4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group 

Pretest Posttest Design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันศึกษาคําศัพทโดยใชเกมการศึกษา ทําแบบทดสอบหลัง

เรียน และเม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรู

มีขั้นตอนดังน้ี  

1. ขั้นเตรียม  

เตรียมส่ือการสอนพรอมกับอธิบายวิธีการเลนเกมบนส่ือมัลติมีเดีย  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

2.1 ครูถามคําถามนําที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะสอน เชน นักเรียนเคยไดยินเพลง PPAP หรือไม ในเพลงมีคําศัพท

ภาษาอังกฤษอะไรบาง  

 2.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

3. ขั้นสอน  

 นักเรียนศึกษาเน้ือหาและทบทวนคําศัพทดวยเกมในส่ือมัลติมีเดียที่ครูไดจัดทําไว  

 4. ขั้นสรุป  

 4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู  

 4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

5. ผลการวิจัย  
 

 5.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษา  
 

  5.1.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษาดานเนื้อหา  

 ผลการพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง คือ คํานาม 

(noun) การใช a, an และคําสรรพนาม (pronoun) ตัวอยางเกมการศึกษา แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4 
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                      ภาพที่ 1 หนาจอเน้ือหาทั้ง 3 หนวย                    ภาพที่ 2 หนาเมนูเน้ือหาคํานาม           

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3 เน้ือหาเรื่องคํานาม           ภาพที่ 4 เกมจับคูภาพคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 

 5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา 

 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ซ่ึงเปนอาจารยสอนในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเน้ือหา 

รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานที่ 1 ดานเน้ือหา 4.22 0.69 มาก 

ดานที่ 2 ดานรูปแบบการสอนโดยใชเกมการศึกษา 4.17 0.63 มาก 

ดานที่ 3 ดานแบบทดสอบ 3.96 0.61 มาก 

โดยรวม 4.12 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

( x  = 4.12, S.D. = 0.63) 
  

 5.1.3 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนคิและวิธีการ 

 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานที่ 1 ดานภาพและภาษา 4.60 0.20 ดีมาก 

ดานที่ 2 ดานตัวอักษรและสี 4.53 0.50 ดีมาก 

ดานที่ 3 ดานเกมการศึกษา 4.53 0.42 ดีมาก 

ดานที่ 4 ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.67 0.17 ดีมาก 

โดยรวม 4.58 0.28 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเทคนิคและ

วิธีการอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.58, S.D. = 0.28) 
 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ จํานวนนักเรียน x  t คํานวณ t ตาราง Sig 

กอนเรียน  29 19.90 
6.96 1.70 .00* 

หลังเรียน 29 23.41 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 19.90 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 23.41 

แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชเกมการศึกษา 2.76 0.44 มาก 

2.นักเรียนพอใจในความงายของการใชเกมการศึกษา 2.72 0.45 มาก 

3.นักเรียนมีความพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 2.83 0.38 มาก 

4.นักเรียนพอใจในสีของเกมการศึกษา 2.76 0.44 มาก 

5.นักเรียนพอใจในแตละปุมในแตละหนาจอ 2.69 0.47 มาก 

6.นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ 2.76 0.44 มาก 

7.นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบการเรียนในเกมการศึกษา 2.69 0.47 มาก 

8.นักเรียนพอใจเกมในแตละเน้ือหา 2.66 0.48 มาก 

9.นักเรียนพอใจที่ไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรู 2.69 0.47 มาก 

10.นักเรียนพอใจและสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี 2.76 0.44 มาก 

โดยรวม 2.73 0.16 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( x=2.73, SD.= 0.16) เม่ือ

กําหนดเกณฑใหคะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 หมายถึง 

นักเรียนพึงพอใจในระดับปานกลาง และคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย 

 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 6.1 สรุปผลและอภิปรายผล  
 

  6.1.1 การพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดคัดเลือกหมวดหมูของคําศัพทและคําศัพท

ที่เหมาะสมกับวัยและความรูที่นักเรียนควรจะไดรับซ่ึงผานการเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ในสวนของการจัดทําเกม

การศึกษาในแตละเน้ือหาประกอบดวยเกมหลากหลาย เชน การจับคู การลากคําศัพทไปวางในตําแหนงที่ตรงกับภาพ การโยง

เสนจับคูคําศัพท ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอ ปุมควบคุม สี และรูปแบบตัวอักษรใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนจึงทําให เกม

การศึกษามีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีและมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําอยูในระดับดีมากสามารถ

นําไปใชสอนได 

  6.1.2 การเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษดวยเกมการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนไดรับประสบการณใหมในการเรียน ผูเรียนไมรูสึกวากําลังเรียนแตรูสึกวากําลังเลนเกมจึงตั้งใจ

และสนใจที่จะเรียนรูทําใหจดจําคําศัพทตาง ๆ ไดจํานวนมากสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐวราพร เปล่ียนปราณ และสุทัศน นาคจ่ัน (2558) ที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกม

ประกอบการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  6.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจาก

นักเรียนไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรูและสนุกที่ไดเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษผานการเลนเกม ทําใหนักเรียนไมรูสึกเครียดใน

ระหวางการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวราพร เปล่ียนปราณ และสุทัศน นาคจ่ัน (2558)  
 

 6.2 ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยพบวา เกมการศึกษาทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาเกมการศึกษาใน

รายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป และควรออกแบบตัวอักษรและการตูนหรือวิดีโอใหนาสนใจมากขึ้น ใหมีการโตตอบ มีผลปอนกลับใหกับ

ผูเรียน และควรเพิ่มลักษณะของแบบฝกกิจกรรมการเรียนหรือเกมใหนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที ่

สํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร  

Information System Development for The Naming Royal Name for The Place 

Literature and History Office of The Finearts Department 
 

ภัทรณรินทร รวิชนพรัตน1* จิรพันธุ ศรีสมพันธุ2 และธีราทร ซนีเย็ง3 
 

1นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. และ 3อาจารย ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*s5602041846190@email.kmutnb.ac.th 

 

บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ 

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักวิชาการของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร คัดเลือกเปนกลุมเปาหมาย

โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี 1) ระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

2) แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ดวยวิธีการทดสอบแบบ Black-box Testing  3) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สถิติทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ี คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.15, S.D = 0.61) และ 2) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจจากผูใชงานโดยรวมอยูในระดบัดี (= 4.34, S.D = 0.47) 
 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ  การขอพระราชทานนามสถานที ่  ระบบจัดการเน้ือหาเว็บไซต  โอเพนซีเอ็มเอส 
 

Abstract 
 

The objectives of this experimental research were 1) to develop Information System for The Naming 

Royal Name for The Place, Literature and History Office of The Finearts Department, 2) to estimate the 

complacency of the developing Information System by User. The target group of the research is The staff 

of Literature and History Office of The Finearts Department to estimate the complacency of the developing 

Information System 30 person who selected by a specific sample from Literature and History Office of 

The Finearts Department. The tools used in this research are: 1) Information System Development for 

The Naming Royal Name for The Place Literature and History Office of The Finearts Department, 2) Quality 

evaluation form 3) Complacency evaluation form. The statistics used in this study is the mean and 

standard deviation. The results showed that: 1) The quality evaluation of the technical expert (  = 4.15, 

S.D = 0.61), which was good. And The Complacency evaluation of user (  = 4.34, S.D = 0.47), which was good. 
 

Keywords: information system, content management system, openCMS  
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

 องคกรตองมีการถายโอนความรูไปมาระหวางองคกรกับบุคลากรทั้งเกาและใหม  เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถ

นําไปใชปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี ในขณะเดียวกันองคกรก็ตองมีการถายโอนความรูจากบุคลากรและผูเชี่ยวชาญใหกลับมาเปน

ฐานความรูขององคกร  เพื่อไมใหความรูน้ันหายไปจากองคกร  การถายโอนความรูระหวางบุคคลกับองคกรไมใชเรื่องที่สามารถ

ทําไดโดยงายและปญหาการลาออกหรือเกษียณอายุของบุคลากรที่มีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ทําใหความรูขององคกร

น้ันก็หายไปพรอมกับบุคลากรผูน้ัน (สมชาย, 2552) ดังคํากลาวที่วา “พลวัตของความรูหนุนและเสริมตนเองเปนพลังภายใน

ของระบบความรูที่ใดอยูน่ิง ความรูจะถดถอยไปโดยเร็ว ที่ใดมีพลังจะขยายตัวเปนทวีคูณ” (นรินทร, 2552) 

 กรมศิลปากร เปนองคกรหลักที่มีภารกิจประการหน่ึง คือ ทําหนาที่เปนศูนยกลางองคความรูดานภาษาวรรณกรรม 

ประวัติศาสตร จารีตประเพณี เพื่อการศึกษาและเผยแพร และใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย ปญหาที่สําคัญทางวิชาการดาน

ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร และจารีตประเพณีของชาติ รวมไปถึงการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอัญเชิญ

พระนามของพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศ มาขอพระราชทานตั้งชื่ออาคาร ส่ิงปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ รวมถึงการ

ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ พระบรมฉายาลักษณ และการสรางพระบรมรูปเพื่อประดิษฐานเปน

พระบรมราชานุสาวรีย หรือเพื่อจําหนายจายแจก ลวนตองขอพระบรมราชานุญาต ทั้งส้ิน  

 สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร เปนหนวยงานของกรมศิลปากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ

ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นตามแนวทางปฏิบัติของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยบุคลากรที่ผูพิจารณาจําเปนตอง

วิเคราะหวินิจฉัยจากขอมูลความเหมาะสมทางประวัติศาสตร สถานที่ รวมทั้งจุดประสงคในการขอพระราชทานนามประกอบ

เขาดวยกัน ซ่ึงจะตองมีเหตุผลที่สอดคลองกัน เพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอสรุปที่ถูกตองวามีความเหมาะสมหรือไม ดวยภารกิจน้ี 

จําเปนตองอาศัยองคความรูจากบุคลากรและผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานสาขาวิชาน้ันๆ ทั้งที่เปนความรู

โดยนัย (Tacit Knowledge) คือความรูอยางไมเปนทางการ เปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่มาจาก

ประสบการณและความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนความรูที่มีการบักทึกไวเปนลาย

ลักษณอักษรและใชงานรวมกันโดยอยูในรูปแบบตางๆ เชน ส่ิงพิมพ (พรรณี, 2552)  เน่ืองจากองคความรูดังที่กลาว มีอยู

เฉพาะตัวของผูเชี่ยวชาญแตละทานและมีการจัดเก็บอยูในรูปแบบเอกสารหนังสือราชการและหนังสือสิ่งตีพิมพในบางสวน 

ทําใหการสืบคนและเผยแพรองคความรูที่มีอยูไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใหขอมูลแกผูมาขอรับการพิจารณาที่มีจํานวน

มาก ในแตละครั้งตองใชเวลานานในการสืบคนรวมถึงวิเคราะหขอมูลประกอบการวินิจฉัย ใหไดขอสรุปที่เปนขอเท็จจริงอยาง

ถูกตอง ทําใหไมสามารถใหบริการแกผูมาขอรับการพิจารณาไดอยางทั่วถึง ดวยเหตุที่บุคลากรมีอยูอยางจํากัดและมีภารกิจใน

ดานอ่ืนๆ อีกดวย กอปรกับการเกษียณอายุราชการของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหการพิจารณาเสนอความเห็นการขอ

พระราชทานนามสถานที่เกิดความลาชาได และในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่ง

ที่นํามาใชในบริหารจัดการจัดการความรู ดังคํากลาวของ โอภาส (2555: 14) ซ่ึงกลาวไววา 

 โลกแหงยุคดิจิตอล ผูคนลวนมีความเก่ียวของกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตาง ๆ ไมมากก็นอย ทําใหการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของผูคนในยุคน้ีลวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมทางใดก็ทางหน่ึง โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่องคกร

ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ฉับไว... ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบันยังไดผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการตามเปาหมายของแผนรัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

“...จะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ให

เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสู

การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว...”  



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

330 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 ดังน้ันผูวิจัยไดพิจารณาถึงแนวทางการวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําแนวทางการวิจัยเชิงทดลองดาน

ระบบสารสนเทศ มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร โดยการนํากรณีศึกษาการพิจารณาเสนอความเห็นและขอมูลประกอบการพิจารณา ที่ดําเนินการไปแลวในอดีต

มาใชเปนทรัพยากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือขาย ตามหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชวิธีการ

พัฒนาระบบเชิงวัตถุ 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

 2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร 
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 
  

การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

สามารถแบงขอบเขตการทํางานของระบบในดานตางๆ  

3.1 ขอบเขตผูใชงาน ประกอบดัวย ผูใชงานทั่วไป (Guest), ผูเขียนบทความ (Author), บรรณาธิการ (Editor) และ

ผูดูแลระบบ 

3.2 ขอบเขตดานซอฟแวรและทางดานฮารดแวร ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการวินโดวส Windows , Apache 

Tomcat 8.4.4.3 , Web Browser, JDK (Java Development Kit), JSP,โปรแกรม OpenCMS, Retional Rose, CPU 

Intel Core I3 ขึ้นไป, RAM ไมต่ํากวา 4 เมกะไบต และ Hard Disk มีความจุไมต่ํากวา 500 กิกะไบต 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก บุคลากรของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

จํานวน 40 คน และกลุมตวัอยาง (กลุมเปาหมาย) ไดแก นักวิชาการดานอักษรศาสตรของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร คัดเลือกเปนกลุมเปาหมายโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) (มนตชัย, 2555) ไดจํานวน 30 คน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร  ไดพัฒนาขึ้น

ตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ดวยการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุตามระเบียบวิธี Object – 

Oriented Analysis and Design (OOAD) เพื่อใหระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานออกเปน 

5 ขั้นตอน ไดแก การศึกษาและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผล

ระบบ 

4.1 ข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

การศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือราชการที่มีการรับ-สงระหวางหนวยงานราชการ เรื่อง การขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระนามของพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศมา มาตั้งชื่ออาคาร ส่ิงปลูกสรางและสถานที่สําคัญ

ตางๆ น้ัน พบวามีขั้นตอนที่จะตองนําความรูทั้งที่เปนความรูโดยนัย และความรูชัดแจง มาใชในการพิจารณาเสนอความเห็น

เก่ียวกับการขอพระราชทานพระนามมาตั้งชื่ออาคาร ส่ิงปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนผู

พิจารณาเสนอความเห็น จะตองพิจารณาจากขอมูลทางประวัติศาสตรและความเปนมาของสถานที่น้ันๆ รวมถึงจุดประสงคใน

การขอตั้งชื่อประกอบเขาดวยกัน ซ่ึงจะตองเปนเหตุผลที่สอดคลองกัน  เพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอสรุปวามีความเหมาะสม

หรือไม จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล สามารถสรุปเปนกระบวนงานในการขอพระราชทานนามสถานฯ โดยเริ่มจากขั้นตอน
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เจาของเรื่อง (หนวยงานหรือบุคคลที่ตองการขอพระราชทานนามฯ)  สงหนังสือราชการไปยังสํานักราชเลขาธิการ เพื่อขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากน้ันสํานักราชเลขาธิการสงตอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสงตอมายังกรม

ศิลปากรเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนาม กรมศิลปากรรับเรื่องโดยกลุมงานสารบรรณกรมศิลปากร สง

ตอไปเสนอตออธิบดีกรมศิลปากร จากน้ันเรื่องจะถูกสงตอไปยังฝายบริหารงานทั่วไปของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

เพื่อเสนอตอผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณามอบหมายงานไปยังผูเชี่ยวชาญ คนควาหาขอมูล เชน ขอเท็จจริง ขอมูลดาน

ประวัติศาสตร ขอกําหนดตางๆ รวมไปถึงสภาพแวดลอมของสถานที่จริง เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาเสนอความคิดเห็น

การขอพระราชทานนามตั้งชื่ออาคาร ส่ิงปลูกสรางและสถานที่สําคัญตางๆ จากน้ันสงไปยังผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณาอีก

ครั้ง แลวสงเรื่องตอไปยังฝายบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ เสนอตอไปยังอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อลงนาม แลวสงตอไปยังกลุม

งานสารบรรณกรมศิลปากร เพื่อสงเรื่องกลับไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบ

บังคมทูลพระกรุณาฯ ตอไป รวมระยะเวลาโดยประมาณ 45 วัน 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ 

จากขั้นตอนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ  

โดยใชเทคโนโลยี Web Application เพื่อใหบริการแกผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผูใชงานเขาใช

ผาน Web Browser ก็สามารถใชงานได  มีการกําหนดสิทธ์ิใหกับผูเขาใชงาน และสามารถเรียกดู แกไข บันทึกขอมูลผลการ

พิจารณาได  ผูใชงานทั่วไปสามารถคนหาขอมูลการขอพระราชทานนามตั้งชื่อสถาน เพื่อใชตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนกอนได  

เครื่องมือหลักที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ โปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS)  ซ่ึงเปนระบบจัดการเน้ือหาบน

เว็บไซต (Content Management System : CMS) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทํางานของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ฯ   

 

จากภาพที่ 1 อธิบายกรอบแนวคิดการทํางานของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานทีฯ่ เริ่มจากผูดูแลระบบ

พัฒนาโมเดลระบบสารสนเทศฯ ผาน Web Browser ซ่ึงสวนประสานการทํางานของ Web Application ไดแก OpenCMS 

Framework ที่ตองอาศัยการดําเนินการจาก Database Server, Web Server และJAVA Servlet โดยที่ OpenCMS ทําหนาที่

ใหบริการดานประมวลผลขอมูลและเปนสวนติดตอกับผูใชงาน ผาน Web Browser เชนกัน การวิเคราะหความตองการของผูใชงาน   
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ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและกําหนดลักษณะการทํางานของระบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชงาน สามารถกําหนดขอบเขตการเขาถึงขอมูลและสิทธ์ิการเขาใชงานได ดังน้ี 

 4.2.1 ผูใชงานทั่วไป (Guest) สามารถเขาดูขอมูลการพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนามที่ผาน

การพิจารณาใหความเห็นแลวได สามารถสงขอมูลผานทางแบบฟอรมของระบบฯ เพือ่ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลในเบื้องตน 

 4.2.2 ผูเขียนบทความ (Author) สามารถลงชื่อเขาใชงานระบบฯ ดวยการ login โดยใช username และ 

password, เพิ่ม แกไข ปรับปรุงและเผยแพรขอมูลการพิจารณาใหความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่ในระบบฯ ได 

 4.2.3 บรรณาธิการ (Editor) มีสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลไดเทียบเทากับผูเขียนบทความ (Author)  และสามารถ

กําหนดหมวดหมูการขอพระราชทานนามสถานที่ ขึ้นในระบบฯ ได สามารถกําหนดการเผยแพรหรือไมเผยแพรขอมูลการ

พิจารณาใหความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่ในระบบฯ ได 

 4.2.4 ผูดูแลระบบ (Administrator) มีสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลไดเทียบเทากับบรรณาธิการ (Editor) และสามารถ

กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลใหแกผูเขาใชงานระบบฯ ได สามารถสรางหมวดหมูการขอพระราชทานนามสถานที่ ขึ้นในระบบฯ 

ได สามารถสรางหนาเว็บเพจในระบบฯ ขึ้นใหมได สามารถสรางแมแบบหนาเว็บเพจในระบบฯ ได สามารถเขาถึงระบบจัดเก็บ

ไฟลได   

การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ใชระเบียบวิธี Object – Oriented Analysis and Design (OOAD) เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ดังน้ันในขั้นตอนการวิเคราะหจึงใชแบบจําลองเชิงวัตถุ (Object - Oriented Model) ที่เปนมาตรฐาน คือ 

UML (Unified Model Language) เปนเครื่องมือในการอธิบายกระบวนการ โดยใชโปรแกรมรชีันนอลโรส (Retional Rose) ใน

การสราง Use Case Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบภายนอกและผูใชงานกับระบบที่พัฒนาขึ้น (ธีรวัฒน, 

2552) ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram ความสัมพันธระหวางองคประกอบภายนอกและผูใชงานกับระบบที่พัฒนาขึ้น 
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4.3 ข้ันตอนการออกแบบระบบสารสนเทศ 

4.3.1 การจัดหาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ฯ ออกแบบมาเพื่อใชงาน

บนระบบเครือขาย WWW ดวยเทคโนโลย ีWeb Application ไดนําโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS)  ที่มีโครงสรางหลักมา

จากภาษา JAVA ที่มีการแยกสวนการทํางานออกเปนสวนๆ  ตามหลักการของการออกแบบเชิงวัตถุ (Object – Oriened Design) 

อยางเห็นไดชัด ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 สถาปตยกรรมของโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) (Dan, 2008) 

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมของโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส ที่มีลักษณะการแยกสวนของการทํางาน

ออกเปนสวนๆ ไดแก Virtual File System (VFS) คือ แฟมขอมูลที่ใชในการทํางานของเว็บไซตอยูในรูปแบบระบบแฟมขอมูล

เสมือน, Module Management คือระบบการทํางานยอยภายในที่ทําหนาที่ในการจัดการสวนเสริมของระบบ และ Module 

คือ สวนการทํางานยอยของระบบเพือ่หนาที่แตกตางกันไปเปนไลบาร ี (Library) ที่เรียกใชงานผานภาษา JAVA 

4.3.2 การออกแบบสถาปตยกรรม นําสถาปตยกรรมเครือขายแบบไคลเอนตเซิรฟเวอรเทียร (Client - Server 

Tiers)  แบบ Three-Tiered (โอภาส, 2555: 287) ซ่ึงมีการแบงงานทํางานออกเปน 3 หนาที่ ไดแก Presentation Logic, Business 

Logic และ Data Access Logic และออกแบบการทํางานแบบ Thin-Client ซ่ึงการประมวลโปรแกรมสวนใหญอยูฝงเซิรฟเวอร  

 4.3.3 การออกแบบขอมูลนําเขาและการแสดงผลขอมูล เริ่มตนโดยการนําเขาแฟมขอมูลมายังระบบผาน

ระบบแฟมขอมูลเสมือน (VFS) ทําการบันทึกการเปล่ียนแปลง และสามารถดูตัวอยางหนาเว็บเพจที่ทําการเปล่ียนแปลงแลว

ผานเบราเซอร จากขั้นตอนน้ีหนาเว็บเพจยังไมแสดงใหผูใชทั่วไปมองเห็น 

 4.3.4  การออกแบบหนาจอ (Screen Design) ผูวิจัยไดออกแบบใหหนาจอของระบบสารสนเทศการขอ

พระราชทานนามสถานที่ฯ สวนติดตอระหวางผูใชกับระบบ (User Interface) มีลักษณะการโตตอบดวยกราฟก (Graphics User 

Interfaces: GUI) ใชเทคโนโลยี Inline Editing ที่จะชวยใหการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตไดสะดวกและรวดเร็ว โดยหนาเว็บ 

(Front-end) และหลังบาน (Back-end) แสดงผลเหมือนหนาบาน ตองการแกขอมูลที่จุดใด สามารถกดเพื่อแกไขขอมูลไดทันที

  

4.4 ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ใชโปรแกรมโอเพนซีเอ็มเอส (OpenCMS) version 10.5.1 เปนเครื่องมือหลักในการ

พัฒนา  โดยมุงเนนไปที่การจัดการเน้ือหาของเว็บ (Web Content Management : WCM) (Matt, 2004) โปรแกรมโอเพน

ซีเอ็มเอสเปนซอฟตแวรประเภทเปดเผยรหัส (Open Source Initiative : OSI) ที่พัฒนาโดย บริษัท Alkacon Software 

GmbH เปดใหดาวนโหลดใชไดฟรี ภายใต Lesser GNU General Public License (LGPL) (Matt, 2006) เปนโปรแกรม

ประเภท Web–based Application ที่ประมวลผลการทํางานไดดวยเทคโนโลยี Java Servlet ที่เปนตัวดําเนินการใน 

Tomcat ซ่ึงหนาที่เปน Web Container โดยโครงสรางพื้นฐานมาจากภาษา JAVA และ XML การพัฒนามีการผสมผสาน

ระหวาง JSP, XML, JSON, AJAX และ CSS ทําใหโปรแกรมมีความยืดหยุนสูง รองรับการทํางานไดบนอุปกรณทุกแพรตฟอรม 
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นอกจากน้ีไดนํา SOLR มาทําหนาทีเ่ปนดัชนีในการคนหาขอมูลอีกดวย ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปดวยหนาจอ

ตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 หนาจอของระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

 

จากภาพที่ 4 แสดงตัวอยางหนาจอตาง ๆ ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยภาพหมายเลข 1 คือ หนาจอหลัก

ของระบบที่พัฒนาขึ้น เม่ือเรียกผาน URL จะแสดงเปนหนาแรก ภาพหมายเลข 2 คือ หนาจอลงทะเบียนเขาใชงานระบบฯ 

สําหรับผูดูแลระบบและผูใชงาน ภาพหมายเลข 3 คือ หนาจอแสดงสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชงานที่สามารถใชงานได ภาพ

หมายเลข 4 คือ หนาจอที่ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลของระบบไดในลักษณะ Inline Editing  
 

        4.5 ข้ันตอนการประเมินผลระบบ 

   4.5.1  การออกแบบการประเมินผล ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคและเน้ือหาสําหรับการประเมินผล

ประสิทธิภาพของระบบ ตามวิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ประกอบดวยฟงกชันการทํางานตามความตองการ 

(Requirement) 4 ดาน ไดแก ระบบทํางานไดตรงตามความตองการของผูใชงาน (Functional Requirement Test) ความ

ถูกตองในการทํางานของระบบ (Functional Test) ดานสะดวกและงายตอการใชงานของระบบ (Usability Test)และดาน

ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)   

   4.5.2  การทดสอบระบบ เพื่อเปนการตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบ กอนนําไปใชงานจริงใหเปนที่

ยอมรับซ่ึงในการทดสอบระบบ โดยจะทําการทดสอบฟงกชันการทํางานของระบบ เม่ือมีการอินพุตขอมูลเขาสูระบบแลวได

ผลลัพธออกมาไดอยางถูกตอง ฟงกชันการทํางานถูกตองครบถวน โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก การทดสอบ

ระบบขั้นแอลฟา (Alpha Testing) เปนการทดสอบระบบโดยผูวิจัยเอง โดยการจําลองสภาพแวดลอมขึ้นมา มีการจําลอง

ผูใชงานและขอมูลขึ้นมาปอนเขาสูระบบเพื่อประมวลผล ซ่ึงจะทําการทดสอบซํ้าหลาย ๆ ครั้งเพื่อคนหาขอผิดพลาด และการ

ทดสอบระบบขั้นเบตา (Beta Testing)  เปนการทดสอบระบบโดยใหผูใชงานจริงทําการทดสอบระบบบนสภาพแวดลอมจริง

และใชขอมูลจริงในการทดสอบ 

   4.5.3  การสรางแบบทดสอบ  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิค โดยแบบสอบถามประกอบดวยฟงกชันการทํางานตามความตองการ 4 ดานตามขั้นตอนการออกแบบประเมินผล  

ในสวนของผูใชงานใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ในการกําหนดคําถามที่จะนํามาใชในการ
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ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  โดยใชประเภทมาตราสวนประเมินคาของ

ลิเคอรท (Likert Scale) ซ่ึงจะจัดแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยกําหนดนํ้าหนัก

คะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1  สวนมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับดวยกัน  โดยจะใหคะแนนในแตละขอตามความเหมาะสม

ซ่ึงมีลําดับตามความหมายของคะแนน 

   4.5.4  การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่ มีตอระบบ ผูวิจัยนําแบบประเมินที่ไดรับทั้งหมดมา

ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบประเมิน บันทึกขอมูลเพื่อนําขอมูลมาสรุปเพื่อหาคาสถิติ  โดยหาคาเฉล่ีย

หรือคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : )  และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) เพื่อ

สรุปผลการประเมินวาโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานตางๆ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
  

 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ เม่ือนําระบบที่ไดพัฒนาน้ีไปทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ 

สามารถสรุปผลการประเมินในแตละดาน แสดงถึงการยอมรับคุณภาพในการใชงานอยูในระดับดี โดยคาเฉล่ีย ( ) อยูที่ 4.15 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูที่ 0.61 สวนผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงาน เม่ือนําระบบที่ได

พัฒนาน้ีไปทดสอบเพื่อความพึงพอใจของระบบ สามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉล่ีย ( ) อยูที่ 4.34

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูที ่0.47 

  ในการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญและการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงานจากสมมติฐานการวิจัย

สรุปไดวา คุณภาพของระบบอยูในเกณฑระดับดีและความพึงพอใจของระบบอยูในเกณฑระดับดี สรุปไดวาผลการประเมินของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร มีประสิทธิภาพ

อยูในระดับดี ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยและสามารถนําไปใชงานได 
 
6. อภิปรายผลงานวิจัย 
  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศการขอพระราชทานนามสถานที่ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร นําไป

ทดลองโดยใหผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทดลองใชงานจริง ผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการ

ประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงานทดลองใชงานจริง ที่มีตอระบบมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี สวนปญหาที่พบในจากการทดสอบใช

งานระบบ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี คือ แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานนามสถานที่

สําหรับผูใชงานทั่วไป ควรมีการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนดวย เชน การ Login ผานส่ือสังคมออนไลน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 
 7.1 ควรจัดทําขั้นตอนการยืนยันตัวตนดวย เชน การ Login ผานส่ือสังคมออนไลน เพิ่มเติมสําหรับผูใชงานทั่วไป 

 7.2 หากระบบสารสนเทศนํามาใชในการใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต ควรตั้งชื่อระบบสารสนเทศน้ีให

ครอบคลุมตามบทบาทหนาที่กลุมงานภายในสํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร เชน ระบบสารสนเทศประมวล

ความคิดเห็นดานประวัติศาสตร ภาษาวรรณกรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
  

8. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยที่จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) โดยออกแบบ

คลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีกของ Power BI บนคลาวดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบคลังขอมูลสําหรับการสนับสนุน

การตัดสินใจโดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด เพื่อใชในการวิเคราะหสรุปการแสดงผล (Dashboard) ของธุรกิจคาปลีก

โดยใชขอมูล Retail Analysis Sample เปรียบเทียบขอมูลการขายและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Drill Down) 

อธิบายขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นในรายงานผลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจไดดีขึ้น จากผลการศึกษาโดยซอฟตแวร Power BI         

บนคลาวดทําใหพบวา การออกแบบพัฒนาระบบคลังขอมูลและรายงานการวิเคราะหธุรกิจอัจฉริยะผลการประเมินความพึงพอใจ

จากผูเชี่ยวชาญ 30 คนมีดังน้ี คาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 ซ่ึงความพึงพอใจอยูใน

ระดับดี มีประสิทธิภาพในการใชงาน 

 

คําสําคัญ: คลังขอมูล  สนับสนุนการตัดสินใจ  ธุรกิจอัจฉริยะ  คลาวด 

 

Abstract 

 

The research was designed to study of Business Intelligence for  the retail business using the Power 

BI on the cloud service. The Dashboard Analysis of retail business compare all relevant sales data and 

display the results of drill down analysis. Performance testing of the data provided enables reporting for 

decision support system. The results from the 30 user expert survey found means is 4.01 and standard 

deviations of 0.19 concluding this data warehouse system for retail decision support with business 

intelligence on cloud, that is developed for this research, can be well applied for sale planning in the 

organization 

 

Keywords: data warehouse, decision support, business intelligence, cloud  
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1. บทนํา  

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา การบริหารงานภายในองคกร จําเปนตองจัดหาเครื่องมือเพื่อชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแสดงรายงานผล ส่ิงเหลาน้ีจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินกระบวนการ

ทํางานใหไดอยางเปนระบบในการนําเครื่องมือ Business Intelligence เขามาใชในองคกร จะสามารถชวยลดระยะเวลา ลด

คาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและไดขอมูลทีมี่ความเปนปจจุบัน เปนประโยชนตอการชวยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 ในการออกแบบคลังขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีกจะทําใหสามารถสรางระบบจัดการคลังขอมูล โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บ

น้ันจะถูกนํามาใชงานตามวัตถุประสงคของระบบงานในองคกร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารงานโดยขอมูลสวนใหญ

จะเปนขอมูลในอดีต ขอมูลอางอิงหรือขอมูลปจจุบัน ขอมูลจะถูกดึงเขาสูคลังขอมูลบนคลาวดและนํามาสรุปผลใหตรงตาม

ความตองการของผูใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ใชวิเคราะหในรูปแบบหลายมิติ (Multidimension Model) จึงเปนทางเลือกที่ชวย

ลดระยะเวลาในการคนหาขอมูลจํานวนมาก ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดรวดเร็ว หากนําขอมูลที่ไดมาตัดสินใจอยาง

มีประสิทธิภาพ จะสามารถสรางขอไดเปรียบใหอยูเหนือคูแขงและทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1. เพื่อออกแบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีก สําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชระบบธุรกิจ

อัจฉริยะบนคลาวด 

 1.2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีก สําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ

โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ปภาดา  โพธ์ิคําอภิชัย  และมณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ, (2557) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 

ประกอบไปดวยการสรางคลังขอมูลขนาดเล็ก (Data Mart) และนําสารสนเทศที่มีอยูมาสรางรายงานอัจฉริยะ (Dashboard) 

สามารถปรับเปล่ียนมุมมองในการวิเคราะห และตรงตามความตองการของผูบริหารและผูใชงาน จากผลการประเมินคุณภาพ

ของระบบที่จัดทํา สรุปวาระบบธุรกิจอัจฉริยะเม่ือนํามาประยุกตใชในการวางแผน สามารถใชไดจริง 

 เสกสรรค วิลัยลักษณ และวิภา เจริญภัณฑารักษ, (2558) กลาววา ระบบการศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการ

เจริญเติบโตและพัฒนาของประเทศ ระยะหลังพบวานักเรียนมีผลการเรียนไมผานเกณฑในการวัดและประเมินผลการศึกษา

มากขึ้นเรียนไมประสบความสําเร็จ การสรางคลังขอมูลชวยในการสรางรายงานและการทําเหมืองขอมูลเปนการวิเคราะหขอมูล

ในการทํานายผลการเรียนของนักเรียนในการพยากรณเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนของนักเรียน 

 ณัฐวรรธน รัชโรจนเมธีกุล และพิมรินทร คีรินทร, (2560) กลาววา การนําสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานจะ

ชวยใหผูประกอบธุรกิจเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วเพื่อใชประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงไดนําระบบธุรกิจอัจฉริยะสราง

ความสัมพันธของขอมูลที่ตองการ การนําเขา (Extract Transform Load : ETL) และใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลหลายมิติ 

(Multidimension Model) ประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน (Online Analytical Processing : OLAP) 

 พิพัฒน เกียรติ์กมลรัตน, (2560) กลาววา นักการตลาดตองอาศัยระบบขอมูลที่ทันสมัย และระบบการวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองผูบริหารระดับสูงขององคกรจึงไดใชระบบธุรกิจอัจฉริยะวิเคราะหงานขาย 

ออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชยูเอ็มแอล และระบบจัดการฐานขอมูลดวย SQL Server 2012 เพื่อสนับสนุนงานขายของ

ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Corentin et al., (2016) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะถือเปนกิจกรรมสําคัญสําหรับองคกรและเปนส่ิงที่วิศวกรตองการ

เปนอยางมาก วิศวกรสามารถสรางการดําเนินงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะโดยระบุความตองการและวิเคราะหจากความ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 339 

ตองการในระบบโดยจะตั้งคําถามของการใชธุรกิจอัจฉริยะคือระบบธุรกิจอัจฉริยะจะสามารถแปลงขอมูลไดถูกตองการความ

ตองการของขอมูล และเราจะดําเนินงานอยางไรจากความตองการในระบบ ในผลตอบรับ 

 Mumtaz and Ashraf, (2017) กลาววา ธุรกิจอัจฉริยะคือนวัตกรรมที่รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเพื่อใชในการ

ตัดสินใจ แสดงใหเห็นความชัดเจนในการแสดงและเปดเผยขอมูลที่อยูในลักษณะพิเศษ การวิจัยน้ีจะสรางใหเห็นชัดในเรื่องของ

ธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการองคความรู โดยใชธุรกิจอัจฉริยะเขามาเพิ่มระดับของขอมูลจากสภาพการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่ม

มากขึ้นทางดานการลงทุนอุตสาหกรรม 

 สุธิรา  ปานนาค และมารีรัตน โสดานิล, (2557) กลาววา การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห (OLAP) คือ การใช

คําคน (QUERY) เพื่อคนหาขอมูลในคลังขอมูลเหมือนในฐานขอมูล คลังขอมูลมีความครอบคลุมขอมูลทั้งบริษัท บริษัท

อุตสาหกรรมสวนใหญตองการขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในรูปของสเปรดชิส (Spreadsheeds) รายงาน (Report) และ

เครื่องมือวิเคราะห (Analytical tools) เครื่องมือที่นําเสนอขอมูลและวิเคราะหดังกลาวคือ Online Analytical Processing 

(OLAP) โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆจากระบบคลังขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลความเร็วสูง และขอมูลที่มีความซับซอน 

 สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ (2557) กลาววา ปจจัยขับเคล่ือนที่เปนสาเหตุของการใชระบบคลาวด สําหรับองคกรธุรกิจ

ประกอบดวย 4 ดาน 1.ดานเทคโนโลยี 2.ดานส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร 3.ดานส่ิงแวดลอมภายในองคกร 4.คุณลักษณะของ

ผูบริหาร ระบบคลาวดเปนอีกหน่ึงเทคโนโลยีที่ไดยอมรับอยางกวางขวาง เปนการใชทรัพยากรดานโครงสรางพื้นฐาน แพลท

ฟอรม และซอฟตแวรผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อใหองคกรดําเนินงานธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพ และการใชระบบคลาวดสําหรับ

ธุรกิจในไทยยังเปนเรื่องใหม 

 

 
ภาพที่ 1 การใหบริการในระบบคลาวด 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 

 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 3.1 การรวบรวมและการศึกษาขอมูล ไดศึกษาแนวคิดในการจัดทําระบบคลังขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาการทํา

รายงานแสดงผลในรูปแบบตางๆ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Drill Down) และนํารายงานที่ไดมาใชในการตัดสินใจ 

 3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ ไดมีการแสดงการทํางานของธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด การนําขอมูลเขาสู

ระบบโดยใชขอมูลธุรกิจคาปลีก Retail Analysis Sample และวิเคราะหขอมูลในรูปแบบหลายมิติ (Multidimension Cube) 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการทํางานของระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงการทํางานของระบบธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวดโดยผูทําการศึกษาจะใชโปรแกรม Power BI 

Cloud ในการทํารายงานแสดงผล (Dashboard) โดยเลือกขอมูลที่อยูในคลังขอมูลที่จัดเก็บไว วิเคราะหขอมูลดวยการทํา 

OLAP ใหไดขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอรายงานรูปแบบตางๆ (วิจิตรา พัชรกําจายกุล และ นิเวศ จิระวิชิตชัย) 

 3.3 การพัฒนาระบบ ในสวนของคลังขอมูลจะใช Microsoft SQL Server 2014 พัฒนารูปแบบคลังขอมูลเชื่อม

ความสัมพันธและใช Power BI บนคลาวดในการวิเคราะหขอมูลหลายมิต ิ

 
ภาพที่ 3 รูปภาพความสัมพันธขอมูล Star Schema 

 

 3.4 การวัดประสิทธิภาพ ในการวิจัยน้ีมีการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ขององคกรจํานวน 30 คนที่ใหความสนใจในการใชวิเคราะหขอมูล ใชการทดสอบทางสถิติวิเคราะหขอมูลการวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดังสมการ (1) และการวัดการ

กระจาย (Measure of Dispersion) โดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังสมการ (2) 
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       =                                   (1) 

 

 S.D. =                           (2) 

 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ผลจากการพัฒนาระบบ ในสวนของการสรางและแสดงผลขอมูลหลายมิติที่อยูบนระบบคลาวดของโปรแกรม 

Power BI ไดนําขอมูลจากคลังขอมูล มาวิเคราะหแสดงรายงานผลอัจฉริยะ (Dashboard) ในมุมมองที่มีความสัมพันธของ

ธุรกิจคาปลีกไดดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 4 รายงานผลอัตรากําไรขั้นตนเม่ือส้ินป 

 

 
ภาพที่ 5 รายงานผลลูกคาที่มีรายการยอดซ้ือสูงสุด 8 อันดับเม่ือส้ินปในแตละเดือน 
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ภาพที่ 6 รายงานผลการเปรียบเทียบระหวางยอดขายประจําปกับยอดขายที่ตั้งเปาไวของสินคา 

 

 
ภาพที่ 7 รายงานผลยอดขายโดยเฉล่ียแตละพื้นที่ในแตละเมือง 

 

 
ภาพที่ 8 รายงานผลยอดขายในแตละตําบลโดยแบงเปนแตละเดือน 
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ภาพที่ 9 รายงานผลยอดขายในแตละเมืองโดยแบงเปนแตละเดือน 

 

 จากภาพที ่4 ถึงภาพที่ 9 การแสดงรายงานผลอัจฉริยะของธุรกิจคาปลีก โดยแบงขอมูลในแตละมุมมองที่ชวยในการ

วิเคราะหในดานที่หลากหลาย ไดแก ดานยอดขาย ดานลูกคา ดานการเปรียบเทียบสินคา และดานผลกําไร เปนตน 

 4.2 การประเมินความพึงพอใจการใชงานโดยรวมของระบบประกอบไปดวย ความสนใจดานระบบ ดานการ

สนับสนุน ดานการแกปญหาและดานทักษะ จากผูเชี่ยวชาญระบบธุรกิจอัจฉริยะการวิเคราะหขอมูลทางสถิติประกอบไปดวย

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนํามาหาผลสรุปและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหขอมูล

หาคาเฉล่ียกําหนดเกณฑการใหคาดังน้ี 

  คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ระดับดีมากที่สุด 

  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ระดับดี 

  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 0.00-1.50 ระดับนอยที่สุด 

 จากการตอบแบบสอบถามการประเมินจํานวน 30 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ไดสรุปวา ผล

คาเฉล่ียได 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได 0.19 ซ่ึงระดับความพึงพอใจอยูในระดับด ี

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 5.1 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบคลังขอมูลสําหรับงานธุรกิจคาปลีกและทดสอบประสิทธิภาพ

ของระบบคลังขอมูลสําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวด ในการออกแบบคลังขอมูลผูวิจัยไดใช

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 ออกแบบโครงสรางความสัมพันธแบบสตารสคีมา (Star Schema) ทําใหเห็น

ความสัมพันธขอมูลของทุกตารางและใชโปรแกรม Power BI บนคลาวดวิเคราะหรายงานผล (Dashboard) โดยใชขอมูลของ

ธุรกิจคาปลีก Retail Analysis Sample ในการวิจัย ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 30 คน ผลคาเฉล่ีย

ได 4.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได 0.19 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 จึงสรุปไดวา การใชธุรกิจอัจฉริยะบนคลาวดมีระบบวิเคราะหยอดขายที่สามารถรองรับความซับซอนของขอมูล ชวย

ลดความเส่ียงในการตัดสินใจธุรกิจคาปลีกที่อาจเกิดขอผิดพลาดของขอมูลขนาดใหญ ลดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 

คนหาขอมูลตลอดจนสรุปรายงานแสดงผล สามารถนํารายงานผลที่ไดใชพยากรณในการแขงขันทางธุรกิจเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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 5.2 ขอเสนอแนะ จากการวิเคราะหธุรกิจคาปลีกโดยใชโปรแกรม Power BI บนคลาวดควรมีการศึกษาการใช

เครื่องมือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

 5.2.1 ควรเพิ่มเครื่องมือในการแสดงขอมูล ศึกษาการทํางานของโปรแกรมเพื่อความหลากหลายในการทํา

รายงานแสดงผล 

 5.2.2 ควรเพิ่มความสามารถในการโอนถายดานขอมูล ประเภทไฟลของขอมูลใหมีหลายรูปแบบในการโอนเขาสู

ระบบเพื่อความสะดวกตอผูใชงาน 
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บทคัดยอ 

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและออกแบบระบบคลังขอมูลของรานจําหนายสินคากรณีศึกษา นอทวินด

โดยมีขั้นตอนการออกแบบและสกัดขอมูลใหอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง เพื่อใหขอมูลทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันและ  

ใชเทคนิคการประมวลผลแบบออนไลน (Online.Analytical.Processing) ในการสรางรูปแบบของขอมูลแบบหลากหลายมิติ 

พรอมทั้งมีการใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ในการชวยวิเคราะหขอมูลและสรางรายงานการนําเสนอ

ขอมูลสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในรูปแบบของกราฟตาง ๆ ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลผานทาง Dashboard ดวย

โปรแกรม Tableau ไดอยางถูกตอง แมนยําและมีประสิทธิภาพ.จากผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูใชงานระบบคลังขอมูลของ

รานจําหนายสินคาที่พัฒนาขึ้น จํานวน.30.คน พบวาโดยภาพรวมมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 และคาเฉล่ียทั้งหมด

เทากับ 4.29  อยูในเกณฑระดับมาก 

 

คําสําคัญ: คลังขอมูล  การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  

 

Abstract 

 

The objectives of this research paper were to study and design database system under a case 

study on Northwind. There was a data designing and extracting process of into a valid archive format to 

make all the information go in the same direction and online analytical processing was used to create  

a multidimensional data format and with the use of business intelligence to analyze data and generate 

reports to be presented for the data to support the decision-making process in the form of graphs that 

can be displayed on the dashboard with Tableau program correctly, accurately and efficiently. From the 

results of the performance evaluation conducted by 30 users of the developed shop system, it was found 

that the mean was 4.29 and the overall standard deviation was 0.17, which was at a high level. 

 

Keywords: data warehouse, online analytical processing, business intelligence 

 

1. บทนํา  

 ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเขามามีบทบาท ในการชวยบริหารจัดการและชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริหารภายในองคกรมากขึ้น สงผลใหตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา การที่ไดรับขอมูลที่รวดเร็วและถูกตองน้ันเปนส่ิงสําคัญ                    
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โดยปจจุบันขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวมีขอมูลขนาดใหญและเปนจํานวนมาก เน่ืองจากขอมูลมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทําใหยากตอการนําขอมูลออกมาวิเคราะหไปใชประโยชนและอาจใชระยะเวลานานในการสกัดขอมูล                

ออกจากในคลังขอมูล.(Data.Warehouse).สงผลใหการทํางานเกิดความลาชา ระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence) 

เปนปจจัยหลักที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูล เพื่อสนับสนุนความตองการขอมูลทางธุรกิจ ที่มีขนาดใหญไดอยางรวดเร็วและ

สามารถชวยสรางรายงานธุรกิจอัจฉริยะใหผูบริหารทุกระดับไดรับขอมูลสารสนเทศที่มีไดอยางถูกตอง แมนยําและเพิ่มศักยภาพ                 

ในการตัดสินใจในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบคลังขอมูลรานจําหนายสินคา โดยใชธุรกิจอัจฉริยะ 

 2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจรานจําหนายสินคา นอรทวินด 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 คลังขอมูล (Data Warehouse)  

  คลังขอมูลคือ ขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมขอมูลมาจากหลายๆ แหลงภายในองคกรและภายนอกองคกรที่ถูกบันทึก

กระบวนการทํางานและกิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลานาน จนมีขนาดใหญพอที่สามารถตอบปญหาของผูบริหารในองคกรได 

แตขอมูลที่อยูในคลังขอมูลยังไมสามารถนําไปใชงานได โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบคลังขอมูลตองผานกระบวนการ

สกัดขอมูล.ETL.(Extract.Transform.Load).เพื่อใหขอมูลทีร่วบรวมมาจากหลายๆ แหลงเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดและ

จัดเก็บอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง ขอมูลที่อยูในระบบคลังขอมูล คือขอมูลที่พรอมใชงาน ไมมีการคลาดเคล่ือนและ               

ใชระยะเวลานานในการอัพเดตขอมูลภายใน โดยสามารถวิเคราะหขอมูลแบบประมวลผลขอมูลเชิงออนไลน .(OLAP).และ    

สรางรายงาน.(Report).แสดงผลขอมูลในรูปแบบของกราฟตางๆ ได (พงศธร มหัทธนะสิน, 2558)  
 

 3.2 การประมวลผลขอมูลเชิงวิเคราะห (OLAP) 

  เปนเทคโนโลยีประเภทหน่ึงที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในระบบคลังขอมูลที่มีขอมูลขนาดใหญเปนจํานวนมาก 

ใหสามารถเขาถึงขอมูลภายในที่มีความซับซอนสูงไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งชวยวิเคราะหขอมูลใหแสดงผลไดหลากหลายมิติ   

โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวภายในจะมีลักษณะคลายกับลูกบาศก.(Cube).ที่ประกอบดวยขอมูล.Dimension.และ.Fact.Table                          

พรอมทั้งสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลแบบลําดับชั้น.(Hierarchy).ในการชวยแสดงผลขอมูลในเชิงลึกแบบละเอียด                  

ไดตามความตองการในลักษณะของกราฟตาง ๆ (สุธีรา ปานนาค, 2557)  
 

 3.3 ทฤษฎี Microsoft SQL Server 2014 

  Microsoft.SQL.Server.2014.คือแพลตฟอรมการจัดการระบบฐานขอมูลทางดานสารสนเทศและเซิรฟเวอร 

ในการชวยจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่มีขนาดใหญ โดยมีเทคโนโลยีที่ใชทํางานรวมกันกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ        

และมีระบบการจัดการขอมูลแบบศูนยกลาง ที่สามารถกําหนดสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ ที่มีความปลอดภัยของขอมูลสูง

พรอมทั้งมีเครื่องมือในการออกแบบและวางแผนโครงสรางภายในฐานขอมูลใหสามารถทํางานรวมกันกับ.ระบบคลังขอมูล     

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน.ETL.(Extract.Transform.Load).และ การใหบริการวิเคราะหขอมูล .Microsoft.SQL.Server     

ใชในการสราง.OLAP.(Online.Analytical.Processing) และลูกบาศก.(Cube).เปนตน (วิจิตรา พัชรกําจายกุล, 2558) 

 3.4 โปรแกรม Tableau 

  โปรแกรม Tableau.เปนโปรแกรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence).และการวิเคราะหขอมูล 

(Data.Analytics).ที่ชวยใหองคกรสามารถนําเอาขอมูลทั้งหมดออกมาและวิเคราะหขอมูลไดหลากหลายระบบฐานขอมูล                   
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ที่มาจากหลายๆ แหลงขององคกรไดอยางรวดเร็ว ขอมูลที่ผานการวิเคราะหออกมา ชวยทําใหองคกรไดรับขอมูลสารสนเทศ     

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งชวยในการดําเนินงานภายในองคกรใหมีความคลองตัวสูง โปรแกรม.Tableau.สามารถนํา

ขอมูลที่ผานการวิเคราะหในระบบคลังขอมูลแสดงผลรูปแบบของกราฟเชน กราฟวงกลม, กราฟแทง, กราฟแผนที่, กราฟเสน

และกราฟเคล่ือนไหว เปนตน พรอมทั้งสามารถชวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจวางแผนกลยุทธการดําเนินงานใหกับองคกร 

วิเคราะหขอมูลทางธุรกิจและพยากรณความนาจะเปนของขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางแมนยําผานทาง.Dashboard 

จนสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว  

 

4. วิธีการดําเนินการศึกษา 

 4.1 การดําเนินการศึกษา 

  โดยศึกษาและเก็บรวบรวมรายละเอียดขอมูลเอกสาร ที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพื่อทําความเขาใจและ

วิเคราะหออกแบบโครงสรางของระบบคลังขอมูล.Northwind.ของรานจําหนายสินคาและศึกษาการวิเคราะหขอมูลของ        

ระบบธุรกิจอัจฉริยะในการสรางรายงาน โดยพบวา ระบบคลังขอมูล.Northwind.มีรูปแบบขอมูลเปนฐานขอมูล.(Database)   

และไมสามารถวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะได เน่ืองจากขอมูลไมไดถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง 
 

 4.2 การออกแบบระบบคลังขอมูล 

  เพื่อสรางระบบคลังขอมูล.Northwind.ในรูปแบบใหมที่ถูกตอง โดยเริ่มกระบวนการสกัดขอมูล.ETL.(Extract 

Transform.Lord).ดวย.SSIS.(SQL.Server.Integration.Service) ในการเลือกขอมูลที่ตองการมาสราง.Dimension.และ.

สราง.Fact.Table.ใหกลับขอมูลและออกแบบโครงสรางของระบบคลังขอมูลแบบดาว.(Star.Schema).เพื่อชวยในการแสดง

ความสัมพันธการเชื่อมตอของขอมูลในแตละ.Dimension.เขากับ.Fact.Table 
 

 4.3 สรางรูปแบบรายงาน (Report)  

  เปนการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรายงาน เพื่อแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard  

ในลักษณะของกราฟ ดวย Software Tableau โดยใชในสวน Tableau Desktop สามารถชวยแสดงผลการวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกไดตามความการผานทางจอแสดงผลขอมูล ดังตอไปน้ี 

  - รายงานสรุปรายละเอียดผลิตภัณฑของผูผลิต 

  - รายงานสรุปประสิทธิภาพของผูสงสินคา 

  - รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามผลิตภัณฑ  

  - รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามลูกคา  

  - รายงานสรุปยอดขายจําแนกตามประเทศ 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 5.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

 โดยจากวัตถุประสงคขอที่ 1.คือ.“เพื่อศึกษาและออกแบบระบบคลังขอมูลรานจําหนายสินคา โดยการใชระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ” โดยผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence) 

ตองทําการสกัดขอมูลจากฐานขอมูลเดิมทั้งหมดของ.Northwind ใหอยูในรูปแบบของคลังขอมูลที่ถูกตองกอนถึงจะสามารถ

วิเคราะหขอมูลได โดยใชกระบวนการ ETL.(Extract.Transform.Load).ในการเลือกขอมูลจากระบบปฏิบัติการฐานขอมูล 

แกไขและโหลดขอมูลที่ออกแบบใหมเขาสูคลังขอมูลดวยเครื่องมือ.SSIS.(SQL.Server.Integration.Service).ใหขอมูลทั้งหมด

ไปในทิศทางเดียวกัน และออกแบบความสัมพันธในรูปแบบของ Star Schema ดวยโปรแกรม.Microsoft.SQL.Server.2014 
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เม่ือขอมูลอยูในรูปแบบคลังขอมูลที่ถูกตอง สามารถสรางขอมูลใหมีมุมมองหลากหลายมิติ โดยใชเทคนิคการประมวลผล   

แบบออนไลน.OLAP.(Online.Analytical.Processing)และวิเคราะหขอมูลดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ.(Business.Intelligence) 

ในการสรางรายงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดวยโปรแกรม Tableau 
 

 5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยในครั้งน้ี ไดทําการอธิบายหลักการทํางานและแสดงผลลัพธของการวิเคราะหขอมูล การออกแบบของ                    

ระบบคลังขอมูลและการสรางรายงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business.Intelligence).เพื่อชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ                       

โดยใชขอมูลเชน.ขอมูลสินคา,.คาขนสง,.สินคาคงคลัง,.ผูผลิตสินคาแตละประเทศและการส่ังซ้ือสินคาของผูบริโภค เปนตน  

ดวยโปรแกรม.Tableau.ในสวนของ.Tableau.Desktop ดังตอไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 สกัดรูปแบบขอมูลจาก Northwind ดวย SSIS 

 

 
ภาพที่ 2 สรางความสัมพันธขอมูลในรูปแบบ Star Schema   
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ภาพที่ 3 รายงานการขนสงสินคาแตละไตรมาส 

 

 
ภาพที่ 4 รายงานยอดขายแบงตามภูมิภาค 

 

 
ภาพที่ 5 รายงานสรุปยอดขายสินคา 
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ภาพที่ 6 รายงานสรุปยอดการผลิตสินคาของผูผลิต 

 

 
ภาพที่ 7 รายงานสรุปยอดคลังสินคา 

 

 
ภาพที่ 8 รายงานสรุปยอดผูบริโภคแตละไตรมาส 
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5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 รายการประเมิน  Mean S.D. ระดับ 

1. รูปแบบการแสดงความเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 

2. รายงานมีรูปแบบการวิเคราะหขอมูลหลากหลายมิต ิ 4.27 0.69 มาก 

3. ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 4.33 0.66 มาก 

4. ความถูกตองครบถวนของการแสดงผล 4.13 0.90 มาก 

5. ความหนาสนใจของรูปแบบรายงาน 4.63 0.49 มากที่สุด 

6. ขอมูลมีการแบงแยงประเภทขอมูลที่ใชในการวิเคราะหผลชัดเจน 3.60 0.56 มาก 

7. ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลตามความตองการของผูใช 3.90 0.92 มาก 

8. ความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห 4.63 0.49 มากที่สุด 

9. โปรแกรมใชงานงายและไมซับซอน 4.23 0.73 มาก 

10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงาน  4.60 0.50 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.29 0.17 มาก 

 

จากตารางที่ 1 คือผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ            

โดยภาพรวมของระบบโดยผูใชงานจํานวน 30 คน พบวาคาเฉล่ีย (Mean) เทากับ 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 0.17 โดยสรุปไดวาอยูในเกณฑระดับ มาก 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบคลังขอมูล พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลโดยระบบธุรกิจอัจฉริยะและ   

ใชขอมูลของ Northwind เปนกรณีศึกษา โดยกระบวนการสกัดขอมูลในรูปแบบ.ETL.(Extract.Transform.Load) ใหขอมูล

อยูในคลังขอมูลที่ถูกตองและสรางความสัมพันธของขอมูลแบบ Star Schema โดยเครื่องมือ.Microsoft.SQL.Server.2014 

โดยจุดเดนของงานวิจัยน้ี ไดรูปแบบระบบคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพ พรอมนําขอมูลออกมาวิเคราะหดวยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

และออกแบบรายงานอัจฉริยะแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard ในรูปแบบกราฟตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบรหิารและผูใชงาน ในการวิเคราะหขอมูลของรานจําหนายสินคาไดตามความตองการ ดวยโปรแกรม Tableau สรุปผล

การวัดประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยผลการประเมินคาความพึงพอใจจากประชากรกลุมตัวอยาง                      

โดยผูใชงานจํานวนทั้งหมด.30.คน.พบวามีคาความพึงพอใจโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ.4.29.และสวนเบี่ยงเบนมาตรเทากับ.

0.17.ซ่ึงอยูในเกณฑระดับ.มาก.สรุปไดวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจไดเปนอยางดี 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินในของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ดวย เพาเวอร บีไอ การนําระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เขามาสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในลักษณะ

ตาง ๆ โดยนําสารสนเทศที่มีอยูมาสรางรายงานอัจฉริยะ (Dashboard) โดยระบบสามารถปรับเปล่ียนมุมมองในการวิเคราะห 

และตรงตามความตองการของผูบริหาร โดยใชโปรแกรม Power BI เขามาใชเพื่อใชในการตัดสินใจอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูใชงานไดคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.14 ซ่ึงสรุปไดวาระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาในงานวิจัยชิ้นน้ี ใชในการสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหารไดเปนอยางดี 

  

คําสําคัญ: ธุรกิจอัจฉริยะ  คลังขอมูล  ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to develop the board of chairman’s decision supporting operation 

using business intelligence by power BI program. Business intelligence is the system that supports the 

operations for the board of chairman in various methods by managing the existing information to be a 

dashboard. The system can modify the view of analysis and meet the needs of the board of chairman 

by using power BI program to make a quick and accurate decision efficiently. The evaluation of average 

user rating of the system was 4.30 and the standard deviation was 0.14. In conclusion, the business 

intelligence developed in this research support management decisions of the board of chairman very well. 

 

Keywords: business intelligence, data warehouse, database management system 

 

1. บทนํา  

ในยุคปจจุบัน เปนยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา 

เชนเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง องคกรตางตองปรับตัวใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจใน
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โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดานตาง ๆ ไดถูกนํามาประยุกตใหสามารถทํางานรวมกับองคกรได เพื่อนําไปใชประมวลผลขอมูลใน

งานดานตาง ๆ ทั้งน้ี ก็เพื่อตองการใหการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสารสนเทศหรือผลลัพธที่ไดน้ันยังมี

ความถูกตอง นาเชื่อถือ สามารถแลกเปล่ียนหรือคนหาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวย เทคโนโลยีที่นํามาใชประมวลผลหรือจัดการกับ

ขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการน้ัน ในปจจุบันถูกนําไปใชงานในดานตาง ๆ มากมาย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา

มาจัดการกับขอมูลทีอ่งคน้ันมีอยู ก็เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรน้ันมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากขึ้น  

สําหรับงานดานบริหาร ซ่ึงเปนงานที่ผูบริหารสวนใหญตองอาศัยระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 

การกําหนดนโยบายตาง ๆ ซ่ึงนับวาเปนสวนที่มีความสําคัญตอองคกรธุรกิจเปนอยางมาก จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในลักษณะตาง ๆ เพื่อปรับตัวในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดตนทุนและเพื่อกําไร ใหกับ

องคกร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ แบบประมวลผลทันทีที่ปอนขอมูลเขาไปเพื่อตอบสนองการเรียกใชขอมูล

เพื่อประกอบการสินใจของผูบริหาร จุดเดนของงานวิจัยประยุกตน้ีอยูที่ ระบบสามารถนําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานใน

รูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองการวิเคราะห แสดงความสัมพันธและทํานายผลลัพธของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตาม

ความตองการขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ของธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการและหลักการนําระบบธุรกิจอัจฉริยะเขามาใชสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร โดยใช Microsoft Power BI โดยการนําขอมูลมากล่ันกรองและตรวจสอบเพื่อสังเคราะหรูปแบบขอมูล

ขึ้นมาใหม ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลไดตามความตองการที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลและลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลการขายสินคา มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา เพื่อ

นํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการและหลักการนําระบบธุรกิจอัจฉริยะเขามาใชสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร โดยใช Microsoft Power BI 

1.1.2 เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลระบบการขายสินคา มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา 

เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

 1.2 สมมุติฐานงาวิจัย 

โปรแกรม Microsoft Power BI สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคาและ

พยากรณยอดขายจากฐานขอมูลขนาดใหญ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผูบริหารในรูปแบบตางๆ 

ไดหรือไม 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดธุรกิจธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 

ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) หรือ BI หมายถึง “ชุดของแนวคิดและกระบวนทัศนที่จะพัฒนา

กระบวนการ ตัดสินใจของธุรกิจโดยอาศัยขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากฐานขอมูล” ซ่ึงในยุคน้ันเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชสําหรับ

พัฒนา BI คือ คลัง ขอมูล จึงทําใหเกิดเทคโนโลยีที่ทําใหองคกรสามารถตอบคําถาม ตัดสินใจ และจัดการไดอยางถูกตอง

แมนยํา มีการจัดทํารายงาน ในรูปแบบตางๆ จากการดึงขอมูลในฐานขอมูลและคลังขอมูล จํานวนมากเพื่อชวยในการวางแผน 

บริหารงานในองคกรไดอยาง มีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของผูใชเชน วิเคราะห และวางแผนการขายเพื่อ

ประเมินชองทางการจัดจําหนาย วิเคราะห สินคาที่ทํากําไรสูงสุดหรือขาดทุนต่ําสุดเพื่อวางแผนการตลาดและการผลิต

วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอยอดขายสินคา ในอดีตระบบธุรกิจอัจฉริยะถูกนํามาประยุกตใชกับองคกร ธุรกิจขนาดใหญ
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เทาน้ัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการลงทุนและ ดําเนินการที่สูงมาก แตในปจจุบันระบบดังกลาวถูกนํามาประยุกต ใชงานใน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น เน่ืองจากมีคาใช จายที่ลดลงมาก ประกอบกับระบบดังกลาวมีจุดเดนที่ทําใหธุรกิจ 

สามารถวางแผนการดําเนินการตางๆ ไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ (Howard Dresner, 2012) 

 

2.2 แนวคิดคลังขอมูล (Data Warehouse) 

Data Warehouse หมายถึง ฐานขอมูลขนาดใหญขององคกรหรือหนวยงานหน่ึงๆ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ฐานขอมูลระบบงานประจําวัน หรือเรียกอีกอยางวา Operational database และฐานขอมูลอ่ืนภายนอกองคกร หรือเรียกวา 

External database โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังขอมูลน้ัน มีวัตถุประสงคในการนํามาใชงาน และมีลักษณะของการจัดเก็บ

แตกตางไปจากขอมูลในฐานขอมูลระบบงานอ่ืน การยายขอมูลจากฐานขอมูลปกติ เขาไปไวใน Data Warehouse  มีขอดี

หลายอยาง เชน ทําใหองคกรหรือเจาของขอมูล  มีโอกาสไดออกแบบรูปแบบการเก็บขอมูลใหมใหเหมาะสมกับการเรียกใช

มากยิ่งขึ้นในงานเฉพาะดาน  และทําใหเหมาะสําหรับการนําไปใชชวยในการตัดสินใจ หรือใชในงานวิเคราะห นอกจากน้ัน

ระบบ Data Warehouse  ยังรวมเอาขอมูลที่ใชอยูในปจจุบันเขากับขอมูลในอดีตเปนฐานขอมูลเดียวกัน สามารถเรียกใชงาน

ไดจากอินเตอรเฟสแบบ กราฟกไดโดยตรง (GUI) พรอมสําหรับการจัดการขอมูลและนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห ขอดีอีกขอก็คือ 

ระบบ Data Warehouse ทําใหผูใชที่เปนผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือเจาหนาที่ทั่วไปสามารถเขาถึงและเรียกใชฐานขอมูลได

ดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากเจาหนาที่ทางเทคนิคอีกตอไป (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ, 2556) 

 

2.3 Microsoft Access 2016 

Microsoft Access เปนโปรแกรมในการจัดการระบบฐานขอมูล (Database Management System) ที่สามารถ

จัดเก็บขอมูลจํานวนมากๆ เขามาและยังสามารถพัฒนาแบบฟอรม (Form) และสรางรายงาน (Report) ไดอีกดวย โดยสามารถ

ใชพัฒนาระบบงานงายๆ จนถึงซับซอน ได และยังสามารถใชงานพรอมกันหลายๆ คน Microsoft Access ถูกนําไปใชงานใน

ระบบฐานขอมูลไดในหลากหลายธุรกิจ รองรับการทํางานพรอมๆ กัน (Concurrent Usage) รองรับการพัฒนาปรับแตง และ

นําไปใชกับระบบอ่ืนๆ ได สามารถ Import/Export Data ไปยังระบบตางๆ เชน Excel, SQL Server, Text File เปนตน 

ฐานขอมูลคือเครื่องมือที่ใชรวมรวมและจัดระเบียบขอมูล ฐานขอมูลสามารถเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคล ผลิตภัณฑ คําส่ังตางๆ ไม

วาจะเปนส่ิงใดก็ตาม ฐานขอมูลจํานวนมากเริ่มตนโดยเปนรายการในโปรแกรมประมวลผลคําหรือสเปรดชีต เม่ือรายการมี

ขนาดใหญขึ้น ก็จะเริ่มมีคําซํ้าหรือขอมูลที่ไมสมํ่าเสมอเกิดขึ้น เม่ือขอมูลอยูในรูปแบบรายการ จะทําใหเขาใจไดยากขึ้น และมี

วิธีการคนหาหรือดึงเซตยอยของขอมูลเพื่อนํามาตรวจสอบนอย เม่ือเริ่มเกิดปญหาเหลาน้ี การโอนขอมูลไปยังฐานขอมูลที่สราง

ขึ้นโดยระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) เชน Access ถือเปนความคิดที่ดี (Microsoft,2016) 

 

 2.4 Microsoft Power BI 

Microsoft Power BIเปนชุดของเครื่องมือวิเคราะหทางธุรกิจในการวิเคราะหขอมูลและแบงปนขอมูลเชิงลึก 

เพาเวอรแดชบอรด ใหมุมมอง 360 องศาสําหรับผูใชทางธุรกิจกับตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดของพวกเขาในสถานที่หน่ึงปรับปรุงใน

เวลาจริงและใหบริการในทุกอุปกรณของพวกเขา ไดดวยคลิกเดียวผูใชสามารถสํารวจขอมูลที่อยูเบื้องหลังแดชบอรดของพวก

เขาโดยใชเครื่องมือที่ใชงานงายที่ทําใหการคนหาคําตอบที่งาย สรางแดชบอรดขอบคุณงายตอการ กวา 50 การเชื่อมตอ การใช

งานทางธุรกิจที่เปนที่นิยมที่สมบูรณแบบดวยแดชบอรดที่สรางไวลวงหนาที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญที่ชวยใหคุณไดรับการขึ้น

และทํางานไดอยางรวดเร็ว และคุณสามารถเขาถึงขอมูลและการรายงานของคุณไดจากทุกที่ที่มี Power BI มือถือแอฟพลิเคชัน

ซ่ึงปรับปรุงโดยอัตโนมัติดวยการเปล่ียนแปลงใด ๆ กับขอมูลของคุณ(David Iseminger,Microsoft,2015) 
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3. วิธีการดําเนินการศึกษา 

จากที่นักศึกษาไดศึกษา ระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการนําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับ

มุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร 

เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ผูจัดทําจะตองสํารวจความตองการขอมูลการขายเพื่อวิเคราะหยอดขาย เพื่อให

เปนไปตามความตองการในการวิเคราะหขอมูลตามมิติและมุมมองของขอมูล และศึกษาวิธีการใชระบบธุรกิจอัจฉริยะดวย

โปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อใหทราบถึงการใชเครื่องมือ ขั้นตอนการทํางาน และการแสดงผล เพื่อวิเคราะหธุรกิจของ

องคกร และออกแบบและสรางรายงานการวิเคราะหหลายมิติ เพื่อใหผูใชงานหรือผูบริหาร ทราบถึงผลของการวิเคราะหในแบบ

ที่เขาใจงาย รวดเร็ว มีความถูกตองและแมนยํา 
 

 
ภาพที่ 2 สถาปตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

ที่มา : http://www.paulhodge.com/architecture 
 

 3.1 วิธีการดําเนินการ 

3.1.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการ

นําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธ

ของแนวโนมที่อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร 

3.1.2 วิเคราะห (Analysis) หลังจากการศึกษาโปรแกรมที่ตองใชและรวบรวมขอมูล ขั้นตอนตอไปเปนการ

ดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธของขอมูลที่นํามาวิเคราะห และใชโปรแกรม Power BI เพื่อวิเคราะห

หาคาสถิติตาง ๆ 

3.1.3 ออกแบบ (Design) การพัฒนาระบบ ในสวนของคลังขอมูลใช Microsoft Access Database 

พัฒนารูปแบบคลังขอมูลเชื่อมความสัมพันธ และใช Microsoft Power BI Desktop ในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบหลายมิต ิ

3.1.4 ประเมินระบบ (Evaluation) การทดสอบระบบ ไดทําการทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบความ

สมบรูณของระบบโดยทดสอบกับผูใชงานจํานวน 30 คน และนําขอมูลแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหความสมบูรณของระบบ 
 

3.2 การออกแบบระบบคลังขอมูล 

  การสรางระบบคลังขอมูล ระบบคลังสินคาและการขายสินคาระหวางประเทศ โดยเริ่มกระบวนการสกัด

ขอมูล ETL (Extract Transform Lord) ดวย Microsoft Access Database ในการเลือกขอมูลที่ตองการมาสราง 
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Dimension และสราง Fact Table เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล และจัดกลุมขอมูลสําหรับการจัดเก็บ และพิจารณา

ความสัมพันธ ในดานการประมวลผล เพื่อแสดงผลที่ตองการได อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 สรางรูปแบบรายงาน (Report)  

  เปนการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรายงาน โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลการขายสินคา 

มาวิเคราะห และสรางรายงานการวิเคราะหสินคา และแสดงผลขอมูลทั้งหมดผานทาง Dashboard  โดยโปรแกรม Microsoft  

Power BI Desktop เปนเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคาและพยากรณยอดขาย 

และสามารถสรุปผลขอมูลจํานวนไมจํากัด จากขอมูลจํานวนมากๆ สามารถแสดงผลไดทั้งรูปแบบ ตารางสรุปผล กราฟใน

รูปแบบตางๆ และแสดงผลแบบแผนที่ จากฐานขอมูลขนาดใหญ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถชวย

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดตามความการผานทางจอแสดงผลขอมูล ดังตอไปน้ี 

  - รายงาน Top 10: สินคาที่ขายดีที่สุดในป 2016 

  - รายงานยอดการผลิตแยกตามผูผลิต  

  - รายงาน Top 3: เดือนที่ทํารายไดมากที่สุดของป 2016 

  - รายงานรายไดของการขายสินคาแยกตามไตรมาสของป 2013-2015 

  - รายงาน Top 10: สินคาที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศ แคนนาดา ฝรั่งเศส และเม็กซิโก 

 

4. ผลการวิจัย 

 การนําระบบ Business Intelligence โดยการใชโปรแกรม Power BI Desktop มาวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล 

ระบบคลังสินคาและการขายสินคา ออกมาเปนระบบการแสดงผลขอมูลที่เปนลักษณะรายงานทางธุรกิจสําหรับผูบริหารออกมา

เปน Dashboard ไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

โปรแกรม Power BI Desktop เปนเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหขอมูลยอดขาย พฤติกรรมของลูกคาที่มีตอสินคา

และพยากรณยอดขาย และสามารถสรุปผลขอมูลจํานวนไมจํากัด จากขอมูลจํานวนมากๆ นําเขาจากฐานขอมูล Microsoft 

Access Database ทําไดอยางรวดเร็ว แสดงผลไดทั้งรูปแบบ ตารางสรุปผล กราฟในรูปแบบตางๆ และแสดงผลแบบแผนที่ 

จากฐานขอมูลขนาดใหญ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดบั ดังภาพ 

 

       
ภาพที่ 1 Fact Table ระบบคลังสินคาและการขายสินคาระหวางประเทศ 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

358 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

  
     ภาพที่ 3 Top 10: สินคาที่ขายดีที่สุดในป 2016 

        

               
ภาพที่ 4 ยอดการผลิตแยกตามผูผลิต 

 

             
      ภาพที่ 5 Top 3 : เดือนที่ทํารายไดมากที่สุดของป 2016 
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                      ภาพที่ 6 รายไดของการขายสินคาแยกตามไตรมาสของป 2013-2015 

 

                  
           ภาพที่ 7 Top 10: สินคาที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศ แคนนาดา ฝรั่งเศส และเม็กซิโก 

 

4. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

การทดสอบระบบ ผูจัดทําไดทําการทดสอบโดยนําไปทดสอบความสมบูรณของระบบ โดยทดลองกับผูใชจํานวน 30 

ทาน ซ่ึงไดผลการประเมินสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

เร่ืองที่ประเมิน คา ( x ) คา S.D.   ระดับ 

ทานมีความสนใจในระบบ Business Intelligence 4.17 6.52 ดี 

ความเหมาะสมของโปรแกรม ขอมูลตอบสนองตอความตองการของผูใช 4.10 5.61 ดี 

รายงานการวิเคราะหมีรูปแบบหลายมิติ 4.33 6.63 ดี 

ระบบมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา ในการประมวลผล 4.00 5.48 ดี 

ความครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหขอมูลขอมูล 4.60 8.49 ดี 
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รูปแบบรายงานการวิเคราะหมีความเขาใจงาย 4.27 6.16 ดี 

ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 4.30 6.60 ดี 

ทานมีความรูความสามารถในระบบ Business Intelligence 4.20 5.87 ดี 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ 4.70 9.25 ดี 

ระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได 4.33 6.52 ดี 

ผลสรุปการประเมินความพึ่งพอใจเฉล่ีย 4.30 0.14 ดี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหความสมบูรณของระบบโดยผูใชงาน 

  

ผลการทดสอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ดวย เพาเวอร บีไอ ไดทําการ

ทดสอบการใชงานจริงจํานวน 30 คน จากแบบประเมินและแบบสอบถามเรื่อง ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม ขอมูล

ตอบสนองตอความตองการของผูใช รายงานการวิเคราะหมีรูปแบบหลายมิติ ระบบมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา ในการ

ประมวลผล ความครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหขอมูลขอมูล ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ความพึง

พอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ โดยผูใชงานดังที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบซ่ึง

ไดผลคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 ซ่ึงแสดงวาผูใชงานระบบมีการยอมรับและมีความพึง

พอใจในการใชงานระบบในทุกดานอยูในระดับด ี

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยประยุกต โดยศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบความพึ่งพอใจของผูใชงานระบบระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ ดวย เพาเวอร บีไอ จากทีไ่ดศึกษาระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนการนําขอมูลที่มีอยู

มาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธของแนวโนมที่

อาจเกิดขึ้นได ตรงตามความตองการขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ โดยตองวิเคราะหจากขอมูลที่

ผูบริหารตองการจะทราบสํารวจความตองการขอมูลการขายเพื่อวิเคราะหยอดขาย เพื่อใหเปนไปตามความตองการในการ

วิเคราะหขอมูลตามมิติและมุมมองของขอมูล และศึกษาวิธีการใชระบบธุรกิจอัจฉริยะดวยโปรแกรม Microsoft Power BI 

เพื่อใหทราบถึงการใชเครื่องมือ ขั้นตอนการทํางาน และการแสดงผล เพื่อวิเคราะหธุรกิจขององคกร และออกแบบและสราง

รายงานการวิเคราะหหลาย โดยใชกรณีศึกษาจากฐานขอมูลระบบคลังสินคาและการขายสินคา มาแปลงใหอยูในรูปแบบของ

การจัดการระบบฐานขอมูลโดยใช Microsoft Access โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาน้ีใชหลักการออกแบบโครงสรางการจัดเก็บ

ขอมูลแบบดาว (Star Schema) และใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ (OLAP) แบบประมวลผลทันทีที่ปอนขอมูลเขา

ไปเพื่อตอบสนองการเรียกใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร จุดเดนของงานวิจัยประยุกตน้ีอยูท่ี ระบบสามารถนํา

ขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห แสดงความสัมพันธ ตรงตามความตองการ

ขององคกร เพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ ของธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการทดสอบความสมบูรณ

ของระบบ ดังเห็นไดจากผลประเมินคุณภาพของระบบโดยผูใชงานทุกดาน พบวามีผลคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 จึงสามารถประเมินไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี และสามารถนําไปใชในทาง

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 

วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 

วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 

วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 

วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) ส่ือการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 2 ) แบบประเมินความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิจัย 

คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดส่ือการสอน ประกอบดวย 2 เรื่อง ไดแก การแปลงเลขฐาน 

และ ตรรกศาสตร 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนอยู

ในระดับเห็นดวยในสวนของดานเน้ือหา (  = 4.12 S.D. = 0.62) และดานเทคนิค (  =4.21 S.D. = 0.52) 3) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ 3) ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.70 S.D. = 0.78) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อการทบทวน  วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

 

Abstract 

 

The purposes of this research were: 1) To develop a computer- assisted instruction (CAI) and for 

the review of Computer Mathematics. 2) To study opinions of the specialist toward the develop a computer- 

assisted instruction. (CAI) 3) To compare the students’ learning achievement after and before using CAI 

and for the review of computer mathematics. 4) To study the student’s Satisfaction to words studying 
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with CAI and for the review of computer mathematics. The sample group was 40 student’s of a person 

who regist in computer mathematics subject in Vocational Certificate Education Level. Ayutthaya Technical 

College. The statistic procedures in data analysis included mean standard deviation and t-test. The results 

of this research were: 1) There are two types of teaching binary numeral and logic. 2) The opinion of the 

specialist about a computer. Assisted instruction (CAI) for review was high level (  = 4.12 S.D. = 0.62) and 

technical of the gist (  = 4.21 S.D. = 0.52) 3) The learning achievement using the computer assisted instruction 

for review of computer mathematics. Was higher than before learning at 0.5 levels 4) The effectiveness 

of project for learners after and before using CAI for the review of computer mathematics was good level  

(  = 3.70 S.D. = 0.78) 

 

Keywords: computer-assisted instruction, for the review, computer mathematics  

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อพัฒนากําลังคนระดับผีมือให มีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติ

ที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อใหมีความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพนําไป

ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ครูผูสอน  จึงมีแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของหลักสูตร เพื่อใหผูเรยีน ไดมีความรู ความสามารถ เขาใจถึงบทเรียนอีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปใชในชีวิตการ

ทํางาน กอใหเกิดการเรียนการสอนที่ตรงตามเปาหมาย ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มีความเจริญเติบโตกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน Hardware  และ Software 

เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมากอใหเกิดประโยชนในวงการ การศึกษา จึงมีการนําเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอรมาผนวกเขากับการศึกษา เพื่อกอใหเกิด และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพเม่ือทรัพยากรมนุษยมี

การพัฒนา ก็จะทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาตามไปดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแนวทางหน่ึงในตัวเลือกที่จะนําเขามาชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์

ที่ดียิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียน

สามารถเขาใจไดงาย กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยสงเสริมกระบวนการทางความคิดใหกับผูเรียน 

เน่ืองจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาใหผูใชมีความสะดวกสบายมากขึ้นผูสอนสามารถสรางสรรค

และออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลาย เพื่อใหเหมาะกับสถานการณการเรียนการสอนและผูเรียน (ลัดดา, 2548) 

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเปนอีกรายวิชาที่หน่ึงที่มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงรายวิชา

ดังกลาว ผูเรียน ยังมีปญหาทางการเรียนในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการทําความเขาใจในเน้ือหาบทเรียน ระยะเวลาในการ

เรียนในรายวิชา ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ที่ 2 แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวในปการศึกษา 2557 จากจํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด 43 คน มีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ 12 คน คิดเปนรอยละ 27.9 และ ผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 31 คน 

คิดเปนรอยละ 72.1 (อางอิงจากงานวัดผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, 2557 ) และในปการศึกษา 2558  มีจํานวน

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 48 คน มีจํานวนผูเรียนที่
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ผานเกณฑ 15  คน คิดเปนรอยละ 31.25 และ ผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 33 คน คิดเปนรอยละ 68.75 (อางอิงจากงานวัดผล 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, 2558 )  

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผานเกณฑมาตรฐานและไมผาน

เกณฑมาตรฐาน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 แผนกชางเทคโนโลยีสารสนเทศ ป

การศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือทําการศึกษาขอมูลผลการเรียนของผูเรียนรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในปการศึกษา 2557 และ ปการศึกษา 2558 ในแตละหนวยการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนในรายวิชาดังกลาว ไดรับการประเมินผลการ

เรียนรู โดยเกณฑการประเมินผลการเรียนรูรายหนวย ผูเรียนจะตองมีผลคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 50 ของแตละหนวยการ

เรียนรู พบวา มีหนวยการเรียนรู 2 หนวยการเรียนรู ที่มีผลการประเมินการเรียนรูรายหนวยต่ํากวารอยละ 50 ไดแก หนวย

การเรียนรู ที่2 คือ การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร และ หนวยการเรียนรู ที่ 4 คือ ตรรกศาสตร ผลการประเมิน ผล

การเรียนรูรายหนวยการเรียนรูในปการศึกษา 2557 มีผูเรียนผานการประเมินรายหนวย เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบ

คอมพิวเตอร รอยละ  43 เรื่อง ตรรกศาสตร รอยละ 33  ในปการศึกษา 2558 ผูเรียนผานการประเมินรายหนวย เรื่อง การ

แปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร รอยละ  47 เรื่อง ตรรกศาสตร รอยละ 38    

ซ่ึงสาเหตุของปญหาที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนต่ํากวาเกณฑ มาจากผลการประเมินในหนวยการ

เรียนรูเรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร และตรรกศาสตร เน่ืองดวยเปนเน้ือหาที่มีความยากตอการทําความเขาใจ 

อีกทั้งเน้ือหายังตองมีการวิเคราะห คํานวณ ที่ซับซอน ทําใหผูเรียนไมสามารถหาคําตอบที่ถูกตอง ไดในเวลาที่จํากัด ทําให

ผูเรียนตองศึกษาซํ้าสงผลใหผูเรียน ไมสามารถศึกษาเน้ือหาใหครบตามวัตถุประสงคไดไมทันตามกําหนดเวลาและ ไม

ครอบคลุมมาตรฐานรายวิชา  

ซ่ึงในรายวิชาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีการนําเอาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเขามาผสมผสานกัน เพื่อใหผูเรียน มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเบื้องตน ในหนวยการเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ เพื่อ

เปนบันไดกาวตอไปสูการเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอรที่ซับซอนยิ่งขึ้น  

การศึกษาในปจจุบัน มีกระบวนการหรือระบบการจัดการ การเรียนการสอนที่มีรูปแบบเดิม กอใหเกิดปญหาใน

หลายๆ ดานตอผูเรียน ดังที่ผูวิจัยไดกลาวในขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน

รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อลดปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมา และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ในรายวิชา คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร อีกดวย  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน วิชา 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการ

ทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในเรื่อง การแปลงเลขฐานและตรรกศาสตร กับการเรียนการสอนปกติ ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ที่ได

ทําการพัฒนาขึ้น 

 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

3.1 ขอบเขตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

มีการแบงเน้ือหาบทเรียน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ประกอบดวยหัวเรื่องตางๆ จํานวน 8 หัวเรื่อง ดังน้ี  

1) การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร 

1.1 การแปลงเลขฐานสิบเปนเลขฐานใดๆ  

1.2 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานใดๆ 

1.3 การแปลงเลขฐานแปดเปนเลขฐานใดๆ 

1.4 การแปลงเลขฐานสิบหกเปนเลขฐานใดๆ 

2) ตรรกศาสตร 

2.1 ประพจนและประโยคเปด 

2.2 การเชื่อมประพจน 

2.3 การหาคาความจริงของประพจน 

2.4 การใหเหตุและผล3.2 ประชากรคือ  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษา

ที่ 2 ป การศึกษา 2559 ทําการคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 40 คน   

3.3 กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่เคยเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

โดยสรางเครื่องมือในการวิจัย  การออกแบบและสรางเครื่องมือ โดยการปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพ ผานเกณฑ

การตรวจหาคุณภาพ เปนที่ยอมรับกอนนําเครื่องมือมาใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
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4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี  

4.1 ศึกษาเน้ือหาบทเรียนคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เรื่องการแปลงเลขฐาน และตรรกศาสตร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ของนักเรียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  

4.2 กําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบระหวาง

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  2 กอนเรียนและหลังเรียนจากการศึกษาบทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ตามไดอะแกรม ดังน้ี  
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design 
 

กลุมทดลอง การวัดผลกอน  

การทดลอง 

การทดลอง การวัดผลหลัง 

การทดลอง 

E O1 X O2 

 

เม่ือ    

E หมายถึง  กลุมทดลอง เปนนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนที่พัฒนาขึ้น 

O1 หมายถึง  การวัดหรือการสังเกตกอนการทดลอง ในที่น้ี คือ การทดสอบกอนบทเรียน 

O2 หมายถึง  การวัดหรือการสังเกตหลังการทดลอง ในที่น้ี คือ การทดสอบหลังบทเรียน จากแบบแผนการ

ทดลองสามารถสรุปเปนขั้นตอนการทดลองไดดังน้ี   

1.  ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2.  ผูเรียนศึกษาเน้ือหาในทบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนในแตละทบ 

3.  เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาครบทุกบท ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง  

4.3.1 ประชากร  คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาที่ 2 ป การศึกษา 2559 

จํานวน 40 คน 

 4.3.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 แผนกวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่เคยเรียนในรายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

 

4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย  

ในงานวิจัยน้ีไดวางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให

เครื่องมือสามารถนําไปใชไดจริงดังน้ัน วิจัยน้ีจึงออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชรูปแบบการสอนแบบ ADDIE 

Model (มนตชัย, 2548) เพื่อใหการสรางเครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย  
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4.4.1 การวิเคราะหเปนขั้นตอนแรกที่ทําการวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อจัดทําส่ือการเรียนการสอนแบบทบทวนใหตรง

จุดในการแกไขปญหาของประชากรกลุมทดลองและกอใหเกิดประโยชนกับกลุมทดลอง คือนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมากที่สุด 

4.4.2 การออกแบบ  ทางผูวิจัยไดทําการออกแบบส่ือการเรียนการสอน เพื่อการทบทวน ใหมีความเขาใจงาย เน้ือหา

สอดคลองกับหนวยการเรียนรู มีความเหมาะสมกับประชากรกลุมทดลอง สามารถทําการเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อเสริมทักษะ

ในการเรียนรูนอกเน้ือจากการเรียนในหองเรียน เพื่อสงผลใหผูเรียนที่ไดเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เพื่อการ

ทบทวน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น  

4.4.3 การพัฒนา โดยการออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชาคณิตศาสตร มีการนํา

โปรแกรม Adobe Flash เขามามีบทบาทในการจัดทําและทําการพัฒนา เพื่อเปนตัวกลางที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดใน

งาย และสะดวกในการเรียนทบทวน นอกหองเรียน สงผลใหผูเรียนสามารถเรยีนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดตลอดเวลา 

4.4.4 การทดลองใช เม่ือทําการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จเรียบรอยแลว ก็นําไป

ทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยาง โดยมีการสอบเก็บคะแนนกอนเรียน ในเว็บ www.edmodo.com มีขอสอบแบงเปน 2 

หนวยการเรียน คือ หนวยการเรียน การแปลงเลขฐาน และ หนวยการเรียนตรรกศาสตร จํานวน 60 ขอ เม่ือผูเรียนไดทํา

ขอสอบเก็บคะแนนกอนเรียน เรียบรอยแลว ผูเรียนก็จะทําการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน 

รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในส่ือการเรียนมีแบบทดสอบใหผูเรียนไดฝกทบทวนเพื่อเสริมทักษะในการเรียนใหแกผูเรียน

มากขึ้นกวาการเรียนในหองเรียน และเม่ือผูเรียนทําการเรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรขวยสอนแลว ก็ทําการสอบเก็บ

คะแนนหลังจากการเรียนในเว็บ www.edmodo.com เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ในเรื่อง การแปลงเลขฐานและตรรกศาสตร 

กับการเรียนการสอนปกติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

4.4.5 การประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายโดยผูวิจัยทําการแบง กลุมตัวอยาง ออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี คือ กลุม

ตัวอยางผูเชี่ยวชาญซ่ึงเขารวมการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหา 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานส่ือหรือเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน และ กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาที่ 2 ป การศึกษา 2559 ทําการคัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 40 คน มีการวัดผล

การเรียนกอนและหลัง การทําการทดลอง (One group pretest - posttest design) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของ ผู วิจัยเลือกการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยในรายวิชา 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย

จัดทําขึ้นเพื่อลดปญหาของผลการเรียนที่ต่ําและการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ สงผลตอผูเรียน โดยการเรียนการสอนที่

ใชเทคนิคการนําเสนอดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพการตูนเคล่ือนไหวจะเปนตัวกระตุนและ สามารถสรางความนาสนใจใหกับ

Analysis 

Evaluation Design Implementation 

Analysis 

ภาพที่ 1 รูปแบบการสอน ADDIE Model (มนตชัย, 2548) 
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การเรียนและการจัดกิจกรรมกลุมของผูเรียน จะทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานและสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือเปนอยางดี 

รวมทั้ง จากงานวิจัยที่ศึกษา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน รวมกับการจัดกิจกรรมการกลุมจะทําใหผูเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และลดปญหาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียนสายอาชีวะ  ผูวิจัยจึงนําเทคนิคการ

สรางส่ือการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น และไดนําหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน ตามกระบวนการพัฒนาแบบ 

ADDIE Model มาใชออกแบบบทเรียนรวมถึงการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

ทบทวน ใชสูตรของเมกุยแกนส เน่ืองจากงายตอการเปรียบเทียบและแปลผล สวนการวิเคราะหการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนใชการทดสอบคาที (t-test) และการหาความพึงพอใจจะใชแบบสอบถามผูเรียนตามเกณฑประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคาของ ลิเคิรท 

 

5. สรุปผลการวิจัย   
 

5.1 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาผลอยูในระดับดีมาก โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยูที่ 0.62  

5.2 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคผลอยูระดับดีมาก โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยูที่ 0.52 จึงสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรนําไปใชกับกลุม

ทดลองได  

5.3 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาตรคอมพิวเตอร จากการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย กับการเรียนการสอนปกติ 

ประเมินผลความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .05  

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู เรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น ความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อการทบทวนวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอรอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยคาเฉล่ียอยูที่ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.78 จึงสามารถ

สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการทบทวน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรนําไปใชกับกลุมทดลองได 

 

6. อภิปรายผลงานวิจัย 
 

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ใชโดยผลการประเมินเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ชวยใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนมากขึ้น  มีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากผูเรียนคอนขางใหความสนใจมากเปนพิเศษกับการนําเสนอในรูปแบบของส่ือทบทวน 

ที่มีการชวยทบทวนเน้ือหาบทเรียนหลังจากที่ไดเรียนมาแลว อีกทั้งยังมีแบบฝกหัดใหหัดทําหลังเรียนจบในเน้ือหาแตละหนวย 

โดยในสวนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน เม่ือผูวิจัยไดอธิบายและเริ่มใหผู เรียนทดลองใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสวนใหญจะเรียนรูวิธีการการเรียนรูแบบทบทวนหลังจากที่ไดเรียนเน้ือหาในหอง และยังไดฝกฝน

ใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น เก่ียวกับบทเรียนที่ไดเรียน และเม่ือผูเรียนไดเขาบทเรียนบอยครั้ง ยิ่งทําใหมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ  

ในสวนของความพึงพอใจของผูเรียน จะพบวา ผูเรียนพึงพอใจมากกับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เน่ืองจากผูเรียนสามารถไดยิน ไดเห็น ไดฝกฝน และทบทวนบทเรียนดวยตนเองโดยมีส่ือเปนตัวชวยในการเรียนรูเสริม  ซ่ึง

ผูเรียนมีความพึงพอใจนอย เก่ียวกับส่ือที่ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้นน้ัน เกิดจาก เน้ือหาบทเรียนมีความซับซอนและ

คอนขางเยอะ ทําใหเกิดการสับสนในเน้ือหา ซ่ึงจะสังเกตไดจากความคิดเห็นที่คอนแตกตางกันออกไปมาก 
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานเน้ือหา ภาพรวมเห็นดวยมาก เน่ืองจากรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบทบทวน รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เหมาะสมกับเน้ือหาเรื่อง การแปลงเลขฐาน และเน้ือหาเรื่องตรรกศาสตร  มี

ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังกลาว ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะดานการคิด 

คําณวณ ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานที่จะตอยอดบทเรียนอ่ืนๆ  ดังน้ันการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน รายวิชา 

คณิตศาสตร เขามาใชนอกบริบทของหองเรียน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยวามีสวนชวยใหผูเรียนสนใจที่จะฝกฝนดวยตัวเองบอยๆ 

สวนเรื่องของรูปแบบตัวอักษรใหมีความชัดเจน อานงาย ผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรปรับปรุง ซ่ึงในสวนน้ีผูวิจัยไดนํากลับไป

ปรับปรุงบางสวนกอนนําไปทดสอบจริงแลว และในเรื่องปริมาณของเน้ือหากับวัตถุประสงค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรมีนอยกวาน้ี 

ทําใหผูเรียนเกิดการสับสน ควรทําเปนหัวขอใหญเพียงหัวขอเดียว  

 

7. ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
 

7.1 จากการสอบถามผูเรียน มีความตองการใหลดเน้ือหาบทเรียนใหมีนอยกวาน้ี เพราะทําใหเกิดการสับสนเม่ือทํา

การเรียนไปยังหนวยอ่ืนๆ  

7.2 เสียงบรรยายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีระดับเสียงตางกันในแตละบทเรียน 

7.3 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการจัดแบบทดสอบใหทําหลังบทเรียน แบบปฏิบัติมากกวา การออกขอสอบแบบ

ปรนัย เพื่อเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนาในดานการคําณวน 
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จากปญหากระบวนการจัดพิมพแบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธจนถึงกระบวนการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการสอบปองกันวิทยานิพนธ  ผูวิจัยมองเห็นปญหาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ แบบเดิมมีการใชแบบ

รายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธยังใชในรูปของกระดาษ ในการจัดพิมพเอกสาร ไดมีการแกไขเอกสาร และการใชจัดพิมพ

ตามจํานวนกรรมการ ซ่ึงปริญญาโทมีการใชกรรมการ 3-4 คน ปริญญาเอกมีการใชกรรมการ 5-6 คน ในการปริ๊นใบประเมิน

จึงตองปริ๊นตามจํานวนกรรมการ ทําใหเกิดส้ินเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น มีปญหาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารมีเน้ือที่นอยและ

คนหาไดยาก วิจัยน้ีจึงไดศึกษาแนวทางในการออกแบบระบบสรางแอปพลิเคชันแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธโดยติดตั้ง

บนแท็บเล็ตที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยและทดลองความยากงายและความพึงพอใจในการใชงานกับกลุมตัวอยางทีเ่ปนอาจารย

ที่มีประสบการณการสอบปองกันวิทยานิพนธและเจาหนาที่มีประสบการณในการสอบปองกันวิทยานิพนธและดูแลนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1  และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 

จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการวิเคราะหการ

ออกแบบตามทฤษฏี SDLC ความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 5 ขอ  สะดวกใน

การใชงาน ความงายตอการใชงานโปรแกรม ความถูกตองในการใชงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการ

ปฏิบัติงาน ภาพรวมของโปรแกรมมีความเหมาะสม   

ผลการทดลองพบวา ความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันแบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิต  

มีผลประเมินเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี ( =4.23 , SD=0.67) และของผูใชที่มีตอแอปพลิเคชัน

แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต อยูในระดับดี ( =4.67, SD=0.56)  

 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน  แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ  แท็บเล็ต 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 371 

Abstract 

 

From the problem of the publishing process, the evaluation form of the thesis defense examination 

to the thesis defense examination process. This is part of the thesis defense exam. Researchers see 

problems in thesis defense examinations. The thesis report is also used in the form of paper. To print 

documents Document has been edited. And the use of printed by the number of directors. The Masters 

degree is used by 3-4 Directors. The Doctorate is used by 5-6 Directors. Cause more waste of resources. 

There are some issues with document storage that are small and hard to find. This study has studied 

the guidelines. In designing the system, create a thesis defense report application by installing it on an 

Android-based tablet and testing the difficulty and satisfaction with the sample. Experienced thesis 

defense examiners and staff have extensive experience in thesis defense examinations and supervise 

graduate students in Ph.D. Course Structure 2.1 and Master Plan A 2 Specifically, the statistics used in 

the analysis are the mean and standard deviation. And with the SDLC theory of design, application 

satisfaction, 5 thesis dissertation reports, ease of use. Ease of use Accuracy in use Reduced operational 

steps and reduced operating costs. Program overview Is appropriate 

The results showed that Satisfaction with the application of the evaluation form for the thesis 

defense examination. There was a good level of expert judgment (  = 4.23, SD = 0.67), and the user's 

perception of the application. At a good level (  = 4.67, SD = 0.56) 

 

Keywords: application, thesis defense evaluation form, tablet 

 

1. บทนํา  

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเม่ือวันที ่21 พฤษภาคม 2529 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทําหนาที่ เปนหนวยงานกลาง

ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงาน ของภาควิชาตาง ๆ ที่เปด สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยตองใหบริการนักศึกษาที่มาติดตอ

ขอรับบริการในเรื่องตางๆ ตั้งแตขึ้นตอนการรับสมัครศึกษาเขาศึกษาตอ เปนตน จนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

กระบวนการดําเนินการเก่ียวกับวิทยาวิทยานิพนธ  มีหลายกระบวนการ เริ่มจากการเสนอโครงการวิทยานิพนธ 

สอบหัวขอวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ ซ่ึงขึ้นตอนการดําเนินการทําวิทยานิพนธ (ขั้นตอนดําเนินการเก่ียวกับ

วิทยานิพนธ สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) หลักสูตรที่ใชใบประเมินวิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โครงสราง

หลักสูตร  แบบ 2.1  และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ซ่ึงการจะสอบปองกันไดตองมีการลงทะเบียน 

Thesis ในเทอมน้ันๆ และตองสอบกาวหนาไมนอยกวา 30 วัน (ขอบังคับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552) ตองดําเนินการผานบัณฑิตวิทยาลัย เก่ียวกับขั้นตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ซ่ึงจะมีการยืน่คํารอง พรอมเลม และกระบวนการตอไปคือการจัดพิมพเอกสารหนังสือเชิญกรรมการ ใบประเมินวิทยานิพนธ 

ซ่ึงการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยยังเปนในรูปแบบของกระดาษ ผูวิจัยมองเห็นปญหาในการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

แบบเดิมมีการใชแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธยังใชในรูปของกระดาษ ในการจัดพิมพเอกสาร ไดมีการแกไขเอกสาร 
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และการใชจัดพิมพตามจํานวนกรรมการ ซ่ึงปริญญาโทมีการใชกรรมการ 3-4 คน ปริญญาเอกมีการใชกรรมการ 5-6 คน ใน

การปริ๊นใบประเมินจึงตองปริ๊นตามจํานวนกรรมการ ทําใหใชกระดาษปริมาณมาก ทําใหเกิดส้ินเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

และปญหาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารมีเน้ือที่นอย การนําสารสนเทศมาใชทั้งน้ีแลวแนวทางในการแกไขปญหาดั งกลาวมี

หลากหลายทาง ซ่ึงหน่ึงแนวทางคือ การสรางแอปพลิเคชันรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็ปเลต 

นํามาเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนดานการสอบปองกันวิทยานิพนธ มีการใชงานมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจําลอง

ฐานขอมูลของนักศึกษา ซ่ึงกรรมการสามารถประเมินผาน ที่ใชระบบ Adnroid ในการทํางานบนมือถือและแท็บเลต ทําให

โปรแกรมสามารถนํามาใชในเครื่องจริง และผลการประเมินสามารถรายงานผลออกมาเปน PDF พรอมลายเซ็นของกรรมการ

แตละทานในการสอบแตละครั้งทําใหลดขั้นตอนการทํางานและประหยัดทรัพยากรของหนวยงาน รวมถึงสถานที่เก็บเอกสาร

เปนมาเก็บเปนขอมูล 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบน

แท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

           2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย

บนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 

แบบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ คือ เอกสารที่ใชในการสอบปองกันวิทยานิพนธใชในระดับมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิตใชกับหลักสูตรการทําวิทยานิพนธ 

แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือ Google ไดเล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ต

บนอุปกรณแบบพกพาจึงกอตั้งบริษัท Android,Inc. ขึ้นมาในป พ.ศ. 2548 โดยมุงหมายที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อใช

งานบนอุปกรณพกพา สวนทาง Apple ไดเปดตัว iPhone ในป พ.ศ. 2550 ดวยแนวคิดของการนาจอภาพแบบสัมผัสหลายจุด

มาใชงาน แถมยังเสนอตลาดเอาไวใหจาหนายหรือจับจายซ้ือแอพกันดวย แอนดรอยดถูกพัฒนาอยางรวดเร็วไดนาคุณสมบัติ

เหลาน้ีมารวมไวในระบบปฏิบัติการและทาใหรองรับการทางานแบบมัลติทาสกก้ิง(Multitasking) ดวยการทางานรวมกับ

ระบบงานที่รองรับการทางานระดับองคกรเชน ระบบอีเมลของ Microsoft Exchange, ระบบเครือขายสวนตัวแบบเสมือน 

(Virtual Private Network-VPN) หรือการลบขอมูลในอุปกรณพกพาจากระยะไกล ก็คลายๆกับรูปแบบการทางานของ

ระบบปฏิบัติการ BlackBerry ที่ทางบริษัท Research In Motion ไดนามาใชกับโทรศัพทมือถือ BlackBerryทุกรุน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด(Android) ไดเริ่มเปนที่รูจักตั้งแตที่มีการประกาศกอตั้ง Open Handset Alliance ในป พ.ศ. 

2550 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอรส(Open Source) สาหรับนาไปใชรวมกับระบบการทํางาน

แบบฝงตัว (Embedded System) ซ่ึงทาง Google ก็ได สนับสนุนและผลักดันจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 

  กรอบแนวความคิดในการศึกษา คนควาครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนาการใชแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต สําหรับกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใชกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต โครงสรางหลักสูตร  แบบ 2.1  และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ตามรายละเอียด กรอบ

แนวความคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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                 Android Client                                web Server )PHP My-SQL)        

             Application on tablet  

 

4. สมมติฐานของการวิจัย 

 

     4.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ที่มีตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อยูในระดับมาก 

 4.2 ผูใชมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อยูในระดับมาก 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (Software Development  cycle) แสดงถึงขั้นตอน

วิธีการดําเนินการวิจัยของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5  ขั้นตอน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ศึกษาสภาพปญหาการทํางานและแผนการทํางาน 

ศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหรูปแบบการทํางานเก่ียวกับการสอบปองกันวิทยานิพนธ ไดแกการศึกษากระบวนการ

ทํางานเรื่อง แผนงานการสอบปองกันวิทยานิพนธ ในเรื่องของเวลาในการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ตั้งแตนักศึกษา เจาหนาที่

จนถึงกระบวนการสอบของกรรมการ 
 

 

 

 

Adobe Air 
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จากภาพแผนงานการสอบปองกันวิทยานิพนธ มีขั้นตอนดังน้ี 

        5.1.1 นักศึกษาเตรียมยื่นคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธ พรอมโครงยอและใบผลการเรียนแบบตรวจสอบ พรอมเลม

ตามจํานวนกรรมการ นักศึกษาตองเรียนรายวิชาครบ เกรดเฉล่ียไมต่ําวา 3.00 ระดับปริญญาเอกแบบ 2.1 ไดรับอนุมัติหัวขอ

แลวไมนอยกวา  240 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ไมนอยกวา 120 วัน ไดผานการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ

แลวไมนอยกวา 30 วันทําการ นักศึกษาใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวหนาภาคลงนาม กอนเสนอบัณฑิต

วิทยาลัย  

        5.1.2 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองและกรอกขอมูล และแตงตั้งคณะกรรมการสอบ รวบรวมเอกสารใหครบและนําคํารอง

ใหอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาคลงนาม  

        5.1.3. นักศึกษาสงใบคํารองของสอบปองกันใหกับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและจัดพิมพเอกสารคําส่ัง

สอบปองกันวิทยานิพนธและแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ  

กระบวนงานการจัดพิมพเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                แบบเดิม                                                         แบบใหม 

 

 

 

คียขอมลูใน 
Application 

กรอกขอมูล 

-รหัสนักศึกษา 

-เลือกกรรมการ 

กรรมการทํา

การประเมิน

ใน 

Application 

รายงาน

แบบ

ประเมิน 

เก็บขอมูล

ใน

ฐานขอมูล 

คียขอมลูใน 
ระบบบัณฑิต 

กรอกขอมูล 

-รหัสนักศึกษา 

-เลือกกรรมการ 

แกไขแบบ

ประเมิน 

-วันท่ี  

-ช่ือเร่ือง 

-Format 

 Print แบบ

ประเมินตาม

จํานวนกรรมการ 

 นักศึกษาเอกสาร

ไปสอบปองกัน 

 สงเอกสารใหกับ

บัณฑติวิทยาลัย 

 ฝายวิชาการเก็บเอกสาร

ในรูปแบบกระดาษ 
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ตารางเปรียบเทียบทรัพยากรการส้ินเปลือง 

       ราคากระดาษและหมึก  

กระดาษ A 4 ยี่หอไอเดีย แม็กซ 80 แกรม  1 รีม 500 แผน ราคารีมละ 99.51 บาท/ริมละ ราคา 0.19902 บาท/แผน  

หมึก Cannon 39II  1 ตลับ ราคา 5,325.60 บาท ปริ๊นได 6,400 แผน  ราคาหมึกตอแผน 0.83259375 บาท / แผน 

ที่มา : คุณชิดชญา  แชล้ิว หนวยพัสดุ  สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5-6 คน 

ระดับปริญญาโท ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 3-4 คน 

ที่มา : ขอบังคับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 

 

  5.1.4.  ฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองในเรื่องของรูปแบบและเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  5.1.5.  งานสารบรรณทําการออกเลข และทําการ Scan เขาระบบ 

  5.1.6.  งานสารบรรณนําเอกสารคําส่ังและแบบรายงานผลการสอบปองกันใหการเงินเพื่อทําการเบิกเพื่อจายเงินคาตอบแทน

กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

  5.1.7   เจาหนาทีจัดสงเอกสารไปที่ภาควิชากรณีเปนภาคพิเศษ แตถาเปนภาคปกตินักศึกษาจะมารับเอง 

  5.1.9  นักศึกษาดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธตามคํารองสอบปองกันวิทยานิพนธ 

  5.1.10 นักศึกษาสงไดรับแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธที่ทําการสอบเสร็จแลวใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 

สัปดาหนับจากวันสอบ 

  5.1.11 ฝายวิชาการนําแบบรายงานผลการสอบปองกันการทําการเสนอผูบริหาร 

  5.1.12 ฝายวิชาการจัดเก็บเอกสาร เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบ  

 

5.2 วิเคราะหขอมูล/ความตองการจําเปนในการทําแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธ 

     นําขอมูลทีไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่เชี่ยวชาญงานวิชาการและงานสารบรรณและผูเก่ียวของบัณฑิตวิทยาลัย และ

แบบรายงานผลการสอบปองกันที่จําเปนตองใชในจําลองและสวนไหนตองใชเอกสารตัวจริง โดยผูวิจัยวิเคราะหเอกสารไดดังน้ี 

5.2.1. แบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธในสวนที่ 1 ตองมีการเซ็นเอกสารจริงโดยกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ 

5.2.2. ใบประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธสามารถนํามาสรางแอปพลิเคชันไดเน่ืองจากไดสัมภาษณเจาหนาที่

เชี่ยวชาญงานวิชาการและงานสารบรรณและผูเก่ียวของบัณฑิตวิทยาลัย ในของลายเซ็นสามารถจําลองหรือไมจําเปนตองใช

จริง  
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วิเคราะหขอมูลที่ใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันในสวนของการสรางฐานขอมูลที่ตองใช นักศึกษา ขอมูลกรรมการ

สอบ (อาจารย) รายการประเมินและผลการประเมินการสอบ ตําแหนงกรรมการที่ไดจากคําส่ังสอบปองกันวิทยานิพนธ โดย

สรุปไดดังน้ี 

 ขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย  ชื่อนักศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รหัสนักศึกษา    สาขาวิชา  คณะ ชื่อ

วิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ขอมูลกรรมการสอบ  ชื่อกรรมการ อาจารย ลายเซ็น    

 รายการประเมินและผลการประเมินการสอบ ประกอบดวย  คําชี้แจง รายการการประเมิน ระดับการประเมิน  

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ ผลการสอบวิทยานิพนธ 

 ตําแหนงกรรมการที่ไดจากคําส่ังสอบปองกันวิทยานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการสอบ อาจารยที่ปรึกษา

หลัก อาจารยที่ปรึกษารวม  กรรมการ ผูแทนบัณฑิต  

5.3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบรายงานผลสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบในการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Animate CC  โดยใชฐานขอมูล ทําหนาที่จัดการฐานขอมูล และใชเทคโนโลยี 

Adobe Air เขามาแปลงลงอุปกรณสมารทโฟนใชโปรแกรม ในการแตงภาพ ใช Adobe Dreamweaver ในการทําเว็บและ

รายงานผลแบบประเมินสอบปองกันวิทยานิพนธ ภายหลังเสร็จส้ินการพัฒนาระบบดวยผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา ใน

การสรางแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกตองของแอปพลิเคชัน แลวสรุปผล แกไขตามคําแนะนํา แลวนําแอป

พลิเคชันไปใชทดสอบ และเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจจากผูใชงาน 

5.4 ประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

สรางแบบสอบถามงานวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงาน

สอบปองกันวิทยานิพนธ 

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ โดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม 

ติดตอผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคโดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นพรอมดวย แอปพลิเคชันแบบรายงานสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของโปรแกรม จํานวน 5 ทาน โดยแบงอาจารยภาคคอมพิวเตอร  3 ทาน 

และ เจาหนาที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 2 ทาน จากน้ันทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และสรุปผล 

5.5 ศึกษาผลการใชระบบ 

ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธและคูมือการใชงาน ที่พัฒนาขึ้นไป

ประเมินความพึงพอใจจากผูใชระบบ 30 คนดวยแบบสอบถาม เก็บขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะห และสรุปผลความพึง

พอใจของแอปพลิเคชัน การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบที่พัฒนาขึ้น โดยประเมิน คือความพึงพอใจของผูใชในแอป

พลิเคชันแบบรายงานสอบปองกันวิทยานิพนธที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับเหมาะสมด ี  

 

 6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

      6.1  ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

            ผูวิจัยไดพัฒนาแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

โดยใช แอพพิเคชั่น มาพัฒนาบบรายงานผลและแบบประเมินการสอบปองกันวิทยานิพนธ ที่ผูใชสามารถเรียกใชงานผาน

แอปพลิเคชั่น  
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ภาพที่ 1 หนาเริ่มการเขารหัสนักศึกษา ที่ใชในการ Login เพื่อเขาสูระบบ โดยใชรหัสนักศึกษาและตรวจขอมูลนักศึกษา

เบื้องตนที่ทําการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนาจอตรวจสอบและเลือกเครื่องใหกับกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธกรรมการทําการตรวจสอบชื่อกรรมการ

และขอมูลนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หนาจอประเมินตามลําดับ ขอ 1-13 ขอ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ หนาจอสําหรับกรรมการการประเมินผลการ

สอบปองกันวิทยานิพนธ โดยทําเครื่องหมาย / ในชอง ที่ ไมผาน หรือ ผาน หรือ ผานแบบมีเงื่อนไข  
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ภาพที่ 4 หนาจอแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 

     6.2 ผลความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันแอพพลิเคชั่นแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบน

แท็บเลต 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีผลตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

รายการ 

ระดับความ

คิดเหน็ ความเหมาย 

. S.D. 

1. ความเหมาะสมของขั้นตอนการประเมิน 4.40 0.89 มาก 

2. ความเหมาะสมของการเลือกกรรมการ 3.60 0.89 มาก 

3. ความงายในการใชงาน 4.40 0.55 มาก 

4. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.40 0.55 มาก 

5. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร 4.80 0.45 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมในการเลือกใชพื้นหลัง 4.20 0.45 มาก 

7. ความเหมาะสมในการจัดวางสวนตางๆ 4.00 0.00 มาก 

8. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในหนาจอ 4.80 0.45 มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมของตําแหนงชองกรอกขอมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 

10. ความหมาะสมการใชถอยคําบนจอภาพสามารถส่ือสาร 3.60 0.55 มาก 

11. ความรวดเร็วในการใชงาน 4.20 0.45 มาก 

12. ความถูกตองสมบูรณ 3.60 0.89 มาก 

13. ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นในภาพรวม 4.40 0.55 มาก 

 4.23   0.67  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ที่มีผลตอแอปพลิเคชัน แบบรายงานผลการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต ในดานตางๆ พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.23  และเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.67 สอดคลองตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพของแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกัน

วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต  เน่ืองจากความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษร ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่
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นําเสนอในหนาจอ  ความเหมาะสมของตําแหนงชองกรอกขอมูล มีความเหมาะสมและไดคาเฉล่ียมาก  

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีผลตอแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยบนแท็บเลต 

รายการการประเมิน . S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. สะดวกในการใชงาน 4.73 0.45 มากที่สุด 

2. ความงายตอการใชงานโปรแกรม 4.63 0.56 มากที่สุด 

3. ความถูกตองในการใชงาน 4.63 0.56 มากที่สุด 

4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน 4.73 0.64 มากที่สุด 

5. ภาพรวมของโปรแกรมมีความเหมาะสม 4.60 0.62 มากที่สุด 

เฉล่ียโดยรวม 4.67 0.56 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันแบบรายงานผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ ผูใช

จํานวน 30 คน ประกอบดวย อาจารยจํานวน 13 คน เจาหนาที่จํานวน  17 คน สวนใหญเปนเพศหญิง หนวยงานบัณฑิต

วิทยาลัย รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพัฒนา

ธุรกิจและอุตสาหกรรม มีคาเฉล่ีย 4.67  และเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56  สอดคลองตามสมมิฐานขอที่ 2 เน่ืองจากมีความ

พึงพอใจจากผูใชสามารถสะดวกในการใชงาน  มีความงายตอการใชงานโปรแกรม มีความถูกตองในการใชงาน และลดขั้นตอน

ในการปฏิบัติงานและลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดี 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

        ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี คือ ระบบการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกสบนแทบเล็ตเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือ  

มีขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหที่ปรึกษา/กรรมการตรวจสอบและเรียกดูประวัติการศึกษาตาง ๆ ได (เทาที่จําเปนและไม

ความลับ)  แสดงสถานะบอกอัตโนมัติวาขอมูลสวนไหน ยังไมไดกรอก ปรับคําอธิบายใหเหมาะสม แอปพลิเคชันน้ีใชสําหรับ

หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับกรรมการชาวตางชาต ิเอกสารแนะนํากรรมการนอกมหาวิทยาลัยที่ไมเคยประเมิน

แบบรายงานผลสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหทราบขั้นตอนการประเมินและเพื่อความถูกตองและสรางความเขาใจ เปนตน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

        ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาตรวจประเมินเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี และไดให

ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยอยางละเอียดถี่ถวน และไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี  
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ประเภทซอลทแอนดเปปเปอร  

Improvement of Region-based Active Contour for Image Segmentation  

under Salt and Pepper Noise 

 

ปาลิดา พวงแพ* ปรวัฒน วิสูตรศักด์ิ และสรร รัตนสญัญา 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*ppuangpae@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

บทความน้ีนําเสนอผลการวิจัยเบื้องตนในการปรับปรุงการแบงสวนภาพดวยวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณ 

(Region-based Active Contour Method) เพื่อใหมีความทนทานตอสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร (Salt 

and pepper noise) ไดมากขึ้น โดยเปรียบเทียบการใชตัวกรองมัธยฐาน (Median filter) กับวิธี Curvature flow ในการลบ

สัญญาณรบกวนออกจากภาพ ผลการทดลองเบื้องตนแสดงใหเห็นวา วิธี Curvature flow น้ันจะชวยกรองสัญญาณรบกวน

ประเภทซอลทแอนดเปปเปอรออกจากภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกับการใชตัวกรองมัธยฐาน รวมถึงปรับปรุง

รายละเอียดของภาพใหมีความชัดเจนขึ้น โดยที่ขอบของวัตถุยังคงไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพ

ดวยวิธี Local SPF ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  

 

คําสําคัญ:  แอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชบริเวณ  ตัวกรองมัธยฐาน  Curvature flow  สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนด           

เปปเปอร  การแบงสวนภาพ  

 

Abstract 

 

This paper presents preliminary study on an improvement of region-based active contour method 

for image segmentation to increase its robustness to salt and pepper noise. The performance of two noise 

removal methods, namely Median filtering and Curvature flow, were compared in this paper. The preliminary 

results showed that Curvature flow method can filter Salt and Pepper noise from the input image effectively 

compared to the results of using Median filter. The details of input image was as well enhanced so that 

more details can be seen clearly while the edges of objects were preserved. Therefore, the image segmentation 

can significantly benefit from using Curvature flow method to remove noise. 

 

Keywords:  region-based active contour method, median filter, curvature flow, salt and pepper noise, 

image segmentation 
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1. บทนํา 

 

ภาพถายทางการแพทย เชน ภาพถายที่ไดจากเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร หรือเครื่อง MRI งานวิเคราะห มักมี

สัญญาณรบกวนปะปนอยู รวมถึงความซับซอนของรูปรางวัตถุ ตลอดจนความสวางของภาพที่แตกตางกัน ซ่ึงทําใหการ

วิเคราะหภาพถายประเภทน้ีตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญจากนักวิเคราะหสูง  ซ่ึงในการวิเคราะหจําเปนตองทํา

การแยกสวนอวัยวะ หรือพื้นที่ตางๆ ใหชัดเจน แมนยํา เน่ืองจากผลการวิเคราะหหรือแยกสวนภาพถายน้ีเปรียบเสมือนการคัด

กรองความเส่ียงเบื้องตนของอาการเจ็บปวยตางๆ แมกระทั่งภาพถายทางดาวเทียมที่ตองมีการตรวจสอบอาคาร ส่ิงปลูกสราง 

เสนทาง หรือวัตถุตางๆ ที่อยูในภาพก็พบเจอกับอุปสรรคในการแบงสวนภาพเชนกัน โดยเกิดไดจากสาเหตุตางๆ กัน ไดแก การ

พรามัวจากการส่ัน การปรับโฟกัสของกลองผิดพลาด ขนาดของเซนเซอรที่รับภาพ ความเสียหายจากธรรมชาติของมนุษย หรือ

ผลกระทบจากส่ิงแวดลอม  (บุญธรรม ,   2556: 212) เปนตน  ซ่ึงทําใหเกิดสัญญาณรบกวนแบบตางๆ ในภาพ โดยเฉพาะ

สัญญาณรบกวนแบบซอลทแอนดเปปเปอร (Salt and Pepper  Noise) ในการกลับไปบันทึกภาพถายใหมใหมีสัญญาณ

รบกวนนอยที่สุดน้ัน อาจทําไดยาก และส้ินเปลืองคาใชจาย จึงไดมีการพัฒนาวิธีการแบงสวนภาพดวยเทคนิคที่หลากหลาย 

เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาตางๆ ที่กลาวมาได  เชน  วิธีแอ็กทีฟคอนทัวร (Active Contour) ที่นําเสนอโดย Kass et al. 

(1987) ซ่ึงเปนเทคนิคการแบงสวนภาพที่มีความยืดหยุนในการออกแบบและพัฒนา อีกทั้งยังเปนที่นิยมในการใชระบุขอบของ

วัตถุในภาพในปจจุบัน และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับภาพถายในงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตก็ยังไมสามารถ

จัดการปญหาดังกลาวได 

ตอมาจึงไดมีการพัฒนาวิธีแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณใหมีประสิทธิภาพในการระบุขอบของวัตถุในภาพได

ดียิ่งขึ้น โดยวิธี CV (Chan et al., 2001), SBGFRLS (Zhang et al., 2010) และ ORACM (Talu, 2013) น้ันเปนวิธีแอ็กทีฟ

คอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณที่มีความสามารถในการแบงสวนภาพที่มีขอบเขตของวัตถุไมชัดเจนหรือไมตอเน่ือง รวมถึง

ทนทานตอสัญญาณรบกวนไดในระดับหน่ึง แตไมสามารถระบุขอบเขตของวัตถุในภาพที่มีความสวางแตกตางกันไดดีนัก 

หลังจากน้ัน Liu et al. (2012) และ Li et al. (2007) จึงนําเสนอวิธี LRCV และวิธี LBF ขึ้นตามลําดับ ทําใหการระบุขอบเขต

ของวัตถุในภาพที่มีความสวางแตกตางน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตทวา วิธีการเหลาน้ีมีความยุงยากในการพัฒนา 

เน่ืองจากมีพารามิเตอร (Parameters) ที่เปนคาคงที่เปนจํานวนมาก Azizi et al. (2016) จึงไดนําเสนอวิธี Local SPF ซ่ึง

สามารถระบุขอบเขตของวัตถุในภาพที่มีความสวางแตกตางไดดีขึ้น มีความทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น ใชเวลาในการ

ประมวลผลนอยลง อีกทั้งยังมีพารามิเตอรที่เปนคาคงที่นอยกวาวิธี LBF อีกดวย อยางไรก็ตาม หากสัญญาณรบกวนน้ันมีความ

หนาแนนเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF น้ันจะลดลง การกรองสัญญาณรบกวนออกจากภาพ

กอนที่จะเขาสูกระบวนการแบงสวนภาพน้ัน ยอมทําใหประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ดีการกรอง

สัญญาณน้ันจะทําใหรายละเอียดและขอบของภาพถูกกรองออก หรือถูกทําลายไปกับสัญญาณรบกวน ทําใหผลลัพธที่ไดจาก

การแบงสวนภาพเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได จึงตองมีการเลือกตัวกรองที่มีความเหมาะสมกับสัญญาณรบกวน 

งานวิจัยน้ีจึงศึกษาวิธีการลบสัญญาณรบกวน (Noise removal) ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการแบงสวนภาพที่มี

สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร เพื่อใหภาพน้ันมีสัญญาณรบกวนที่ลดนอยลง ในขณะที่ยังคงรายละเอียดของ

ภาพไวไดในระดับหน่ึง และนําภาพที่ผานการกําจัดสัญญาณรบกวนแลวมาใชในการแบงสวนภาพวัตถุดวยวิธี Local SPF ได

ตามที่ตองการ โดยผลการทดลองเบื้องตนพบวาการกรองสัญญาณกอนการแบงสวนภาพน้ัน ทําใหวิธีการแบงสวนภาพมีความ

ทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น ในสวนที่ 2 ของงานวิจัยน้ีจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการวิจัย สวนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

สวนที่ 4 วิธีดําเนินการวิจัย สวนที่ 5 ผลการวิจัย สวนที่ 6 สรุปผลการวิจัย และสวนที่ 7 ขอเสนอแนะ   
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนาวิธีการกําจัดสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรโดยที่รายละเอียดของภาพยังคงอยู ซ่ึงจะทํา

ใหการแบงสวนภาพดวยแอ็กทีฟคอนทัวรแบบใชขอมูลบริเวณมีประสิทธิภาพและทนทานตอสัญญาณรบกวนไดเพิ่มขึ้น 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แอ็กทีฟคอนทัวร 

แอ็กทีฟคอนทัวร หรือสเน็ก (Snake) ถูกนําเสนอโดย Kass et al.  (1987) มีหลักการทํางาน คือ เสนคอนทัวรจะ

ถูกกําหนดลงไปในภาพอินพุต (Input Image) จากน้ันเสนคอนทัวรจะคอย ๆ เคล่ือนที่และเปล่ียนรูปรางไปยังทิศทางที่เปน

ขอบของวัตถุ จนกระทั่งไดวัตถุที่ตองการออกมา โดยเสนคอนทัวรน้ัน จะสามารถเคล่ือนที่และเปล่ียนรูปรางไดจากการอาศัย

แรงภายในคอนทัวร (Internal Force) และแรงภายนอกคอนทัวร (External Force) ซ่ึงแรงภายในคอนทัวรน้ันจะทําหนาที่

ควบคุมความราบเรียบของคอนทัวรในขณะที่ทําการเคล่ือนที่ สวนแรงภายนอกจะทําหนาที่เปล่ียนรูปรางและขับเคล่ือนคอน

ทัวรไปยังวัตถุที่เราตองการ ซ่ึงแรงภายในคอนทัวร สามารถเรียกไดอีกชื่อหน่ึงวา แรงราบเรียบ (Smooth Force) เน่ืองจาก

เปนแรงที่ทําหนาที่ในการควบคุมความราบเรียบของคอนทัวร  ไมใหเกิดความขรุขระในการเคล่ือนที่ จึงไมมีผลกระทบกับ

รูปรางโดยรวมของคอนทัวรมากนัก แตกตางจากแรงภายนอกคอนทัวรที่มีผลกระทบอยางมากตอการเคล่ือนที่และเปลี่ยน

รูปรางของคอนทวัร จึงถูกเรียกอีกอยางวาแรงหลัก (Main Force) โดยแรงหลักน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

แรงหลักแบบใชขอบ (Edge-Based) และแบบใชบริเวณ (Region-Based) สามารถแสดงรูปแบบของแรงที่ทําใหเสนคอนทัวร

เคล่ือนที่ไดดังสมการที่ (1) 

     (1) 

โดย  คือ แรงที่ทําใหแอ็กทีฟคอนทัวรเคล่ือนที่,  คือ แรงราบเรียบ และ  คือ แรงหลัก 
 

Tula (2013) ไดนําเสนอวิธี ORACM เพื่อปรับปรุงจุดบกพรองของวิธี SBGFRLS โดยเปล่ียนสมการที่ใชคํานวณ

ฟงกชันเซตระดับ (Level set) ใหม ทําใหวิธี ORACM ไมจําเปนตองปรับคาพารามิเตอรเม่ือเปล่ียนภาพอินพุต รวมถึงใช

ฟงกชันเซตระดับในขณะปจจุบันแทนการประมาณคาของเสนโคง (Curvature approximation) ทําใหวิธี ORACM ใชเวลาใน

การประมวลผลลดลงเม่ือเทียบกับวิธี CV และวิธี SBGFRLS เปนอยางมาก นอกจากน้ียังใชโอเปอเรชัน (Operation) การเปด

ภาพ (Image opening) และปดภาพ (Image closing) แทนการใชวิธี Gaussian smoothing ในการทําใหฟงกชันเซตระดับ

น้ันมีความราบเรียบ อยางไรก็ตามวิธีการน้ีก็มีขอบกพรองเน่ืองมาจากการใชขอมูลบริเวณของทั้งภาพมาทําการคํานวณ ทําให

การคนหาวัตถุที่มีความหนาแนนของขอมูลแตกตางกันน้ัน ทําไดไมสมบูรณ 

ในการแกปญหาการแบงสวนภาพที่วัตถุมีความหนาแนนของขอมูลแตกตางกัน Li et al. (2007) ไดนําเสนอ

วิธีการใช LBF ซ่ึงจะใชคาความหนาแนนของขอมูลเฉพาะบริเวณของภาพแทนการใชขอมูลจากทั้งภาพ โดยการใชฟงกชัน

ราบเรียบ (Smooth function) ในการหาคาความหนาแนนเฉพาะบริเวณของภายในและภายนอกสวนโคง แตวิธีน้ีจําเปนตอง

กําหนดจุดเริ่มตนของเสนคอนทัวรในตําแหนงที่มีความสวางภาพที่แตกตางกัน จึงจะทําใหคอนทัวรสามารถเคล่ือนที่ไปยังขอบ

ของวัตถุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Azizi et al. (2016) ไดนําจุดเดนของวิธี ORACM และ LBF มาปรับใชโดยนําเสนอวิธีการใชคา SPF เฉพาะบริเวณ 

(Local SPF) แทนการใชคา SPF ของทั้งภาพ (Global SPF) ในการปรับปรุงฟงกชันเซตระดับ โดยคาของ Local SPF น้ันจะ

ถูกกําหนดใหอยูในชวง [-1, 1] ทําใหวิธีการ Local SPF น้ีสามารถคนหาวัตถุที่มีความหนาแนนของขอมูลภาพที่แตกตางกันได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังใชเวลาในการประมวลผลที่รวดเร็วเทียบเทากับวิธี ORACM เน่ืองมาจากใชการคํานวณ

ฟงกชันเซตระดับแบบเดียวกัน 
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แมวาวิธี Local SPF จะมีความสามารถในการแบงสวนภาพอินพุตที่มีความสวางภาพที่แตกตางกัน แตในการใชงาน

จริงน้ัน ภาพอินพุตมักมีสัญญาณรบกวนที่ไมคาดคิดปะปนอยูดวย ซ่ึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพเปน

อยางมาก โดยเฉพาะสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรที่สงผลกระทบตอความหนาแนนและขอบของภาพโดยตรง 
 

3.2 สัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร 

 สัญญาณรบกวนชนิดซอลทแอนดเปปเปอร หรือสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส (Impulse noise) เปนสัญญาณ

รบกวนที่เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การถูกรบกวนอยางรุนแรงและฉับพลันในสัญญาณภาพ การบันทึกตําแหนงผิดพลาดใน

หนวยความจํา การสงผานขอมูลในชองที่มีสัญญาณรบกวน หรือความผิดพลาดจากการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปน

ดิจิตอล เปนตน ลักษณะเฉพาะของสัญญาณรบกวนประเภทน้ีจะปรากฏจุดสีขาวและจุดสีดํากระจายอยูทั่วทั้งภาพ โดยจุดสี

ขาวน้ันเกิดจากการที่สัญญาณรบกวนเปล่ียนคาความเขมแสงใหเปนคาสูงสุดมีคาเขาใกล 255 และจุดสีดําเกิดจากการเปล่ียน

คาความเขมแสงใหเปนจุดต่ําสุดมีคาเขา 0 โดยทั่วไปแลวความนาจะเปนของชนิดของจุดสีขาวและสีดําน้ันจะนอยกวา 0.1 

สําหรับ Probability Density Function (PDF) ของสัญญาณรบกวนประเภทน้ีสามารถแสดงไดดังสมการที่ (2)  

      (2) 

ถา b  < a  ระดับสีเทา bจะแสดงเปนจุดสีขาวในภาพ และ a จะแสดงเปนจุดสีดําบนภาพ ถา aP  และ bP  มีคาเทากับ 0 จะ

เรียก PDF น้ีวายูนิโพลาร (Unipolar) 
 

 
ภาพที่ 1 PDF )(zpI  ของสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอร 

 

ตัวกรองที่นิยมนํามาใชกรองสัญญาณรบกวนประเภทน้ี ไดแก ตัวกรองคามัธยฐาน (Median filter), ตัวกรองคามัธย

ฐานแบบปรับคาได (Adaptive Median filter) และตัวกรองคาเฉล่ียทางคอนทราฮารมอนิก (Contraharmonic Mean 

filter) เปนตน ซ่ึงตัวกรองเหลาน้ีมีจุดบกพรองในเรื่องของการรักษาภาพขอบเม่ือภาพอินพุตน้ันมีความหนาแนนของสัญญาณ

รบกวนสูง 
 

3.3 ตัวกรองคามัธยฐาน 

เปนตัวกรองที่ไมเปนเชิงเสน (Nonlinear filter) โดยการประมวลผล จะใชวิธีการบวกคาเพิ่มเขาไปในภาพ จึงทําให

ตัวกรองชนิดน้ีทํางานดวยระยะเวลาที่ส้ัน หากภาพอินพุตมีสัญญาณรบกวนต่ํา ตัวกรองชนิดน้ีจะสามารถทํางานไดดี โดยที่ยัง

สามารถรักษาขอบของภาพไวได โดยสมการในการกรองสัญญาณภาพแสดงไดดังสมการที่ (3) 

    (3) 

โดย x คือ พิกัดใดๆ ใน , y คือผลลัพธของพิกัดใดๆ จากตัวกรองมัธยฐาน และ  คือ พิกัดขางเคียงของจุดที่พิจารณาใน

ขนาดหนาตาง [m, n] 
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3.4 Curvature flow  

 Malladi et al. (1995) ไดนําเสนอวิธีการทํา Smoothing และ Enhancement ภาพดวยวิธีการไหลของเสนโคง 

(Curvature flow) ซ่ึงใชหลักการของ Geometric heat equation ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ซ่ึงการทํา Smoothing 

และ Enhancement น้ี เปนวิธีเบื้องตนที่นิยมใชในการชวยคนหาขอบภาพ (Edge finding) และแบงสวนภาพ โดยฟงกชัน

ความเร็ว (Speed function) ที่ทําใหเสนโคง κ  เคล่ือนที่สามารถแสดงไดดังสมการที่ (4) 

     (4) 

โดย  คือ เสนโคงของภาพอินพุตที่เวลา t,  คือ ฟงกชันความเร็วของเสนโคง κ  และ  คือ คาเกรเดียนตแมกนิ

จูด (Gradient magnitude) ของเสนโคง 
 

การเคล่ือนของฟงกชันความเร็วน้ันจะขึ้นอยูกับคา  และ  โดยจะสามารถคํานวณไดจากคาเฉล่ีย

ของพิกเซลเฉพาะบริเวณ (Local pixel value) สามารถแสดงไดดังสมการที่ (5) สําหรับเครื่องหมายที่ไดจากผลลัพธของ  

น้ันจะเปนการแสดงตําแหนงของเสนโคง เม่ือ   มีคามากกวา 0 แสดงวาจุดที่คํานวณน้ันอยูภายนอกเสนโคง ในทางกลับกัน

เม่ือ  มีคานอยกวา 0 แสดงวาจุดที่คํานวณน้ันอยูภายในเสนโคง 

     (5) 

โดย  คือ คาเฉล่ียความสวางของภาพที่บริเวณใกลเคียงพิกัด  และ  คือ คาเฉล่ียความสวางของพิกัด  ใน

ทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศของเกรเดียนต 
 

 สําหรับการทํา Enhancement ใหกับรูปอินพุตเฉพาะในบริเวณที่ตองการ สามารถเพิ่มเงื่อนไขของฟงกชันความเร็ว

ไดดังสมการที่ (6) 

       (6) 

เม่ือ  คือ คาเทรชโฮลด (Threshold) 
 

 ภาพที่ 2 เปนการแสดงภาพตนฉบับ เปรียบเทียบกับภาพผลลัพธที่ไดจากการใชตัวกรองมัธยฐาน และ วิธี 

Curvature flow ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา ภาพผลลัพธที่ไดจากการใชตัวกรองมัธยฐานน้ันมีรายละเอียดที่ถูกลดทอนไป

คอนขางมาก รวมถึงขอบของวัตถุที่ถูกเบลอไป สวนภาพผลลัพธที่ไดจากวิธี Curvature flow น้ันจะมีความราบเรียบ และ

ความสวางแตกตางไปจากภาพอินพุต เน่ืองมาจากคุณสมบัติการทํา Smoothing และ Enhancement โดยการปรับเปล่ียน

พารามิเตอรที่เปนคาคงที่ในสมการที่ (6)  
 

   
        ก     ข            ค 

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการกรองสัญญาณรบกวนของภาพอินพุต โดย (ก) คือภาพอินพุต (ข) ภาพผลลัพธที่ไดจาก

การใชตัวกรองมัธยฐาน และ (ค) ภาพผลลัพธที่ไดจากวิธี Curvature flow 
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วิธี Curvature flow สามารถพัฒนาไดงายโดยการใชขอมูลพิกเซลในบริเวณใกลเคียงมาใชในการคํานวณ มีจุดเดน

ในเรื่องความทนทานตอสัญญาณรบกวน เน่ืองจากมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยพิจารณาจากขอมูลพิกเซลบริเวณ

ใกลเคียงและคาเทรชโฮลด ทําใหสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนไดอยางเปนลําดับขั้น อีกทั้งยังคงคุณลักษณะเดนบริเวณกวาง

ของภาพไวไมใหเกิดการเส่ือมของภาพ (Image degradation) เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นวาภาพที่ 2(ข) เปนผลลัพธที่ไดจากวิธี 

Curvature flow ซ่ึงยังคงรายละเอียดของภาพไวไดดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับภาพที่ 2(ค) ที่ใชตัวกรองแบบมัธยฐาน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

จากการศึกษา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะลบสัญญาณรบกวน (Noise removal) ออกจากภาพอินพุตกอนที่จะทําการ

แบงสวนภาพ โดยพิจารณาเลือกใชตัวกรองคามัธยฐานและ วิธี Curvature flow ในการปรับปรุงสัญญาณรบกวนใหลดลง โดย

ตัวกรองมัธยฐานน้ัน เปนตัวกรองที่รูจักกันกวางขวางในเรื่องการนํามาใชกรองสัญญาณประเภทซอลทแอนดเปปเปอร สวน

วิธีการ Curvature flow เปนวิธีที่สามารถคงรายละเอียดของภาพ และขอบเขตของวัตถุในภาพไดดี สวนตัว โดยการลบ

สัญญาณรบกวนออกกอนน้ัน นาจะชวยใหการแบงสวนภาพน้ันมีความทนทานตอสัญญาณรบกวนไดดีขึ้น โดยกรอบการ

ทํางาน (Framework) สามารถแสดงในรูปแบบบล็อคไดอะแกรมไดดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของวิธีที่นําเสนอ 

 

สําหรับฟงกชันเซตระดับของ Local SPF น้ันสามารถแสดงไดดังสมการที่ (6) 

    (6) 

โดย  คือ ภาพอินพุต,  คือ Heaviside function และ  คือ ฟงกชัน Local SPF สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (7) 

     (7) 

โดย  และ  คือ ฟงกชันราบเรียบที่ประมาณคาความหนาแนนเฉพาะบริเวณของภาพอินพุตภายในและภายนอกวัตถุ 

ตามลําดับ โดย 

     (8) 

     (9) 

โดย  คือ Gaussian kernel 

 

5. ผลการวิจัย 
 

ในการทดลองจะเลือกภาพอินพุตที่มีความสวางของภาพแตกตางกัน และใสสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนด

เปปเปอรในภาพอินพุตที่ความหนาแนน 30% ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยภาพที่ 4 (ก), (จ) และ (ญ) น้ันเปนภาพอินพุตที่มี

สัญญาณรบกวนที่ความหนาแนน 30%, (ข), (ฉ) และ (ฎ) เปนผลลัพธที่ไดจากการแบงสวนดวยวิธี Local SPF และ (ค), (ช) 
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และ (ฏ) เปนผลลัพธที่ไดจากการใชฟลเตอรมัธยฐานกอนนําไปแบงสวนดวยวิธี Local SPF และ (ง), (ซ) และ (ฐ) เปนผลลัพธ

จากวิธีที่นําเสนอ 
 

 
(ก)   (ข)          (ค)           (ง) 

 
(จ)   (ฉ)          (ช)          (ซ) 

 
(ญ)   (ฎ)         (ฏ)         (ฐ) 

ภาพที่ 4 (ซาย) ภาพอินพุตที่มีสัญญาณรบกวนประเภทซอลทแอนดเปปเปอรที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวน 30% 

(กลาง-ซาย) ผลการแบงสวนภาพอินพุตดวยวิธี Local SPF (กลาง-ขวา) ผลการแบงสวนภาพอินพุตดวยวิธี Local SPF โดยใช

ตัวกรองแบบมัธยฐาน (ขวา) ผลการแบงสวนภาพอินพุตแบงสวนดวยวิธี Local SPF โดยใชวิธีที่นําเสนอ 
 

จากผลการแบงสวนภาพอินพุตเบื้องตนในภาพที่ 4 จะเห็นวาวิธีการที่นําเสนอน้ันใหผลลัพธการแบงสวนภาพได

ดีกวาวิธี Local SPF และวิธีการใชฟลเตอรมัธยฐาน โดยพบวารูปผลลัพธที่ไดจากวิธี Local SPF ใน 4(ข) และ 4(ฉ) น้ันมี

ความใกลเคียงกับวิธีที่ใช Curvature flow ใน 4(ง) และ 4(ซ)  เสนคอนทัวรของวิธี Local SPF และ น้ัน มีการเคล่ือนที่

ออกไปจากขอบเขตของวัตถุมากกวาวิธีการที่นําเสนอ และเม่ือพิจารณาที่รายละเอียดของภาพผลลัพธน้ัน จะพบวาทั้งวิธี 

Local LPF และวิธีการใชฟลเตอรมัธยฐานมีรายละเอียดของภาพที่เหลืออยูนอยกวา และขอบของภาพน้ันถูกทําลายมากกวา

วิธีที่นําเสนอ 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีนําเสนอผลการทดสอบเบื้องตนในการแบงสวนภาพโดยการใชวิธีการกรองสัญญาณรบกวนรวมดวย ไดแก 

วิธี Curvatures flow และตัวกรองแบบมัธยฐาน โดยเลือกพิจารณาภาพอินพุตที่มีความสวางแตกตางกันในการวิจัย ซ่ึงเปน

ปญหาการเส่ือมของภาพที่มักพบเจอไดบอยในงานที่ตองมีการแบงสวนภาพถาย รวมถึงสัญญาณรบกวนประเภทน้ีมีผลกระทบ

โดยตรงกับความหนาแนนของวัตถุในภาพ ทําใหการแบงสวนภาพถายที่มีลักษณะดังที่กลาวมาทําไดยาก จากการทดสอบ

เบื้องตนพบวาที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวนที่ 30% การกําจัดสัญญาณรบกวนดวยวิธี Curvature flow กอนนําไป

แบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF น้ันชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพไดดีกวาการกําจัดสัญญาณรบกวนดวยตัวกรอง

มัธยฐานกอนนําไปแบงสวนภาพดวยวิธี Local SPF เน่ืองจากวิธีการใชตัวกรองแบบมัธยฐานน้ัน เปนการแทนที่พิกเซลดวย
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คามัธยฐาน จึงทําใหขอบของภาพและรายละเอียดของภาพถูกกําจัดออกไปพรอมกับสัญญาณรบกวนดวย ซ่ึงแตกตางจากวิธี  

Curvature flow ที่ยังสามารถรักษาขอบและรายละเอียดของภาพไดมากกวาที่ความหนาแนนของสัญญาณรบกวนระดับ

เดียวกัน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการทดลองเบื้องตนในการแบงสวนภาพดวยวิธีที่นําเสนอน้ันยังไมสามารถกําจัดสัญญาณรบกวนที่เปนจุดสีดํา

ไดดี จึงทําใหประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพน้ันทําไดโดยไมสมบูรณ โดยในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยนี้ อาจเลือกใช

หลักการของตัวกรองสัญญาณที่สามารถกําจัดสัญญาณรบกวนที่มีลักษณะเปนจุดสีขาวและดําน้ีไดดีมาประยุกตใชในการ

เคล่ือนที่ของเสนโคงในวิธี Curvature flow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบงสวนภาพที่มีสัญญาณรบกวนประเภทน้ีปะปนอยู

ไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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Funny Veggies Farm Game on Android Operating System 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชที่มีตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิการแอนดรอยด โดยใชโปรแกรม App Inventor 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ครั้งน้ีคือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใชมือถือสมารทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

จํานวน 30 คน  

ผลการศึกษาพบวา เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีการแสดงผลที่รวดเร็วขึ้น สามารถดึงดูดใหผูเลน         

มีความสนใจอยากเลนเกม และผูเลนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในดานตาง ๆ        

มีคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.34 ( 344.X  ) อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: เกม  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  แอพพลิเคชัน 

 

Abstract 

 

The purposes of this research were to develop Funny Veggies Farm Game created by using a 

program called App Inventor 2 on Android operating system and study users’ satisfaction towards the 

game. The samples of this study were 30 of Business Computer Department of Nakhon Pathom Rajabhat 

University, who using smartphone in Android operating system. 

The results showed that Funny Veggies Farm Game on Android operating system had a faster 

display and it could attract the players to play the game. In addition, the players were satisfied with the 

development of Funny Veggies Farm Game on Android operating system in various aspects. The mean 

score of the players’ satisfaction was at the high level of 4.34 ( 344.X  ).    

 

Keyword: game, android operating system, application  
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1. บทนํา 

 

ในปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนที่ประเภทสมารทโฟนกําลังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและมีอัตราการใชเพิ่มสูงขึ้น 

เน่ืองจากมีคุณสมบัติการใชงานที่หลากหลายจึงสงผลใหแอพพลิเคชันเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เกมเปนแอพพลิเคชันที่มีจํานวน

มากบนสมารทโฟน สวนใหญเปนเกมที่เลนกันงาย ๆ มีภาพที่สวยงาม เทคโนโลยีในปจจุบันเสริมสรางพัฒนาการการเรียนรู

ใหแกเด็กไมวาจะเปนเกม ส่ือการเรียนรู กิจกรรมเสริมทักษะตาง ๆ ลวนแตสรางความสนใจแกผูเรียนไดเปนอยางดี เชน  

เกมปริศนาฟาแลบ เกม quizclash เกมหมากฮอส เปนตน ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ใหความสนุกสนานแกผูเลนทําใหเกิด

ความผอนคลายทางดานอารมณและจิตใจ เกมทุกประเภทสรางเพื่อความสนุกสนานเทาน้ัน บางเกมมีเน้ือหาที่มีประโยชน 

ตอผูเลนนอย สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเลนได เพราะตัวเกมแฝงดวยเน้ือหาที่มีความรุนแรง เกมจําพวกน้ีทําใหเด็ก

เลียนแบบพฤติกรรมจากในเกม กอใหเกิดพฤติกรรมที่กาวราว เสียดสี เม่ือผูเลนอินกับเกมมากจนเกินไป เกมมีทั้งประโยชน

และโทษสงผลใหวัยรุนและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมจนเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ซ่ึงในปจจุบันมีเกมตาง ๆ มากมายที่มาพรอม

กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งเกมออนไลนและเกมออฟไลน อาจจะสงผลเสียตอรางกาย คือ ทําใหเกิดอาการตาง ๆ  

เชน ปวดหลัง ออนเพลีย แตมีขอดี คือ ชวยใหเกิดความคิดในการวางแผนที่จะเลนเกมประเภทน้ัน ๆ 

การพัฒนาแอพพลิเคชันมีความสําคัญและเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในวงการผูผลิตแอพพลิเคชันและผูสรางเกม

เน่ืองจากแอพพลิเคชันเกมไดเปนที่นิยมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ประเภทสมารทโฟน นับวามีการเปล่ียนแปลงของแอพพลิเคชัน

เกมในทางที่ดี ดวยเหตุผลน้ีแอพพลิเคชันจึงมีความสําคัญในวงการแอพพลิเคชนัเพิ่มขึ้นเชนกัน การไดดูเกมตาง ๆ บนเว็บไซต

มักจะพบปญหาการติดเกมที่ใหประโยชนไดนอย ทําลายพฤติกรรมของผูเลน จึงมีการสรางเกมที่มีความรูเปนการเสริมสราง

พัฒนาการทั้งในดานรางกาย จิตใจ และสังคม เสริมสรางการเคล่ือนไหวของรางกายและอวัยวะกลไกตาง ๆ ไดรับความ

สนุกสนาน เพลิดเพลินและผอนคลายความเครียด ชวยใหเกิดทัศนคติที่ดีในการเลนเกมทั้งเด็กและผูใหญ ซ่ึงเปนการริเริ่ม

ความคิดในการสรางเกมในรูปแบบของเกมแอนดรอยดบนสมารทโฟนหรือโทรศัพทมือถือที่มีความสะดวกกะทัดรัด 

ตอผูเลน มีการดัดแปลงผักชนิดตาง ๆ ที่เปนที่รูจัก ซ่ึงส่ิงที่ไดจากการเลนเกมสผักหรรษา คือ ฝกสมาธิใหกับผูเลน ฝกความ

เคล่ือนไหวของน้ิวมือใหมีความคลองแคลววองไว ชวยพัฒนาทักษะการแกปญหาการวิเคราะห และการวางแผนได โดยผูวิจัย 

มีแรงจูงใจในการคิดแตมเกมมาจากการทําคะแนนระหวางระยะเวลาภายในเกมที่ไดกําหนดไวจากการออกแบบ  

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

2.1 เพื่อพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิการแอนดรอยด 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

นฤมล ลับลิพล และศรุติ อัศวเรืองสุข (2554: 8) ไดพัฒนาโปรแกรมอานภาพอักขระภาษาไทยบน android โดย 

โปรแกรมทําการรับภาพจากกลองของโทรศัพทเคล่ือนที่แลวเขาสูกระบวนการ image processing จัดสงขอมูลไปยัง  

thai ocr engine สําหรับแปลงไฟลภาพใหเปนขอความ และสงขอความไปยัง  java api เพื่อแปลงขอความน้ัน ใหเปนเสียง

ออกมากรณีที่ตัวอักษรมีบางสวนที่บางหรือขาด หายไป รวมทั้งสีพื้นหลังมีความเขม มากกวาสีตัวอักษร จะทา ใหผลลัพธของ

โปรแกรมเกิดความ ผิดเพี้ยนไป และจา เปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลาตาง ๆ ผานทาง kml file ที่ไดบันทึกคา

ละติจูด และลองติจูดไวในระบบทําใหตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ มีความถูกตองและยังมีการแนะนําขอมูลของสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ ไวในระบบดวย 
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สินีรัตน รบมีชัย (2554: 18) นําเสนอระบบแนะนําการออกกําลังกายบนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

โดยวัตถุประสงคของระบบเพื่อชวยแนะนําการออกกําลังกายใหกับผูที่สนใจในเรื่องสุขภาพมีการใชทฤษฎีการออกกําลัง ไดแก 

การวัดดัชนีมวลกายและผลวิเคราะหอัตราการเผาผานพลังงานของรางกายการคํานวณคาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรมและ

ออกกําลังกายสําหรับผูปวย ซ่ึงจะชวย ใหระบบสามารถใหคําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย ใหมีความเหมาะสมกับผูใชงาน

ระบบมีลักษณะเปนโปรแกรมประยุกตพัฒนา จากเครื่องมือที่ใชในการสรางโปรแกรมประยุกตสําหรับมือถือระบบปฎิบัติการ

แอนดรอยดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานแลวมีความถูกตองสําหรับการคํานวณคา

และคําแนะนํา 

ชยุตม มณีไทย และพงษสิทธ์ิ ประเสริฐฤทธ์ิ (2553: 9)  ไดจัดทําโปรแกรมจัดการส่ิงที่ตองทําและบัญชีครัวเรือนบน

มือถือที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยพัฒนาในลักษณะแอพพลิเคชั่นใชภาษา java, xml และ SQLite สําหรับการจัด

ฐานขอมูลการทํางานของโปรแกรมสามารถเรียกดู เพิ่ม แกไข และลบขอมูลตาง ๆ ไดรวมทั้งมีการสํารองขอมูลและเรียกคืน

ขอมูลไดพบขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากเวอรชั่นของแอนดรอยดที่มีการอัพเดทอยูเสมอและขนาดหนาจอของโทรศัพทเคล่ือนที่ที่มี

ความแตกตางกัน 

jhe-yi hu, chien-cheng sueng, et al. (2012: 27) ไดนําเสนอปองกันสําหรับบริการการชําระเงินผาน

โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยดโดยอุปกรณที่ใช คือ 3-factor autentication และ virtual private ad hoc 

networking  ที่งายและนาเชื่อถือในการทําธุรกรรม (transaction) บัตรเครดิตแบบดังเดิมหรือบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระ

เงินโดยที่ 3-factor autentication ประกอบดวยการยืนยันตัวตนดวยการใช pin code การยืนยันดวยตัวตนดวยการด usim 

และการยืนยันตัวตนดวยขอมูลทางชีวภาพทางใบหนา (facial biometic) สวน virtual private ad hoc networking 

คุณสมบัติพื้นฐานมาจาก open SSL (ใชในการเขารหัสสัญญาณ) และ i-Jetty (เว็บเซอรวิสสําหรับแอนดรอยด) 

สุวิวิชญ อินทรภิรมย (2554 : 17) นําเสนอระบบนําทางการทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานีดวยกูเก้ิลแมพเอพีไอ 

บนมือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําทางการทองเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎรธานี และแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ โดยนํากูเก้ิลแมพเอพีไอและภาษจาวามาใชในการพัฒนาระบบ เพื่อใหระบบมีความถูกตองและใชนํา

ทางไดจริง ซ่ึงระบบไดนําตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ ผานทาง kml file ที่ไดบันทึกคาละติจูดและลองติจูดไวในระบบ ทําให

ตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ มีความถูกตองและยังมีการแนะนําขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไวในระบบดวย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูพัฒนาแอนดรอยด ผูพัฒนาจึงสรุปประเด็นสําคัญจากงานวิจัยตาง ๆ 

เพื่อนํามาพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนแนวทางในการชวยใหรูปแบบเกมมีความสวยงาม สะดุดตา 

นาสนใจ และสามารถตอยอดในการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมหรือแอพพลิเคชันตาง ๆ ในอนาคต โดยนําวิธีการตาง ๆ ที่ได

ศึกษามาประยุกตใชใหสามารถทําไดจริงขึ้นมาเปนเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชวิธีสุมกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางการศึกษา ไดแก นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใช

มือถือสมารทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 30 คน  

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอเกมแอนดรอยดผักหรรษา ซ่ึงแบงออกเปน  

3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการนําเสนอ และดานการใชงาน 
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  4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 การออกแบบเกมแอนดรอยดเปนการเสริมสรางเกมขึ้นมาใหมเพื่อแทนที่ เกมเดิมที่ ไมมีประสิทธิภาพ หรือ 

มีประสิทธิภาพนอย โดยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลการสรางเกม ทําการวิเคราะหและออกแบบพัฒนาเกมใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทําเกมแอปพลิเคชันในสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด การศึกษาน้ี 

แบงขั้นตอนการดําเดินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก  

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบงานเดิม ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน คูมือ และนํา

ขอมูลมาพัฒนาเกมแอปพลิเคชันในสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด รวมถึงศึกษาเครื่องมือที่จะนํามาพัฒนาเกม

แอปพลิเคชันในสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาระบบงานใหม ทําการกําหนดขอบเขตการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน โดยออกแบบ 

การเริ่มเลนเกม และเขาดูขอมูลตาง ๆ 

  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหนาจอ โดยมีหนาจอแรกเพื่อเขาสูหนาจอภายในเกมแอปพลิเคชัน ไดแก START, 

EXIT และ DEVELOPER 

  ขั้นตอนที่ 4 การทดลองการใชงานเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนการทดสอบประสิทธิภาพ

การทํางานของเกมแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและศึกษาความพึงพอใจตอการใชงาน 

เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปความพึงพอใจ โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ียในแตละดาน 

ที่ตองการศึกษา พรอมทั้งคาเฉล่ียรวมของเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีเกณฑที่ใชประเมิน 5 ระดับ  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2552) ดังตอไปน้ี 

 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด  

 

5. ผลการศึกษา 

 

การพัฒนาเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด การศึกษาในครั้งน้ีใชโปรแกรม App Inventor 2 สําหรับ

การพัฒนาเพื่อใหตรงกับขอบเขตและการออกแบบที่ไดกําหนดไว โดยผูวิจัยเลือกใชสีที่สบายตา ใชขนาดตัวอักษรที่พอดี  

ไมเล็กเกินไป ผูเลนเกมสามารถอานไดงาย ผลการศึกษาแสดงดังตอไปน้ี 

 

5.1 หนาจอหลักของแอพพลิเคชัน 

จากการออกแบบเกมแอปพลิเคชันในสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยมีหนาจอแรกเพื่อเขาสู

หนาจอภายในเกมแอปพลิเคชัน ไดแก START, EXIT และ DEVELOPER ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 หนาจอหลักของแอพพลิเคชัน  

 

 5.2 หนาจอเกม 

หนาจอเกมเปนหนาจอแสดงการทํางานของเกม ผูใชงานสามารถกดที่ตัวแมลงเพื่อทําคะแนน ดังแสดงในภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนาจอเกม 

5.3 หนาจอ GAME OVER 

GAME OVER จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเม่ือเกมส้ินสุดลง ดังแสดงในภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 หนาจอแสดง GAME OVER 

 

5.4 หนาจอแสดงผูพัฒนาแอพพลิเคชัน 

หนาจอผูพัฒนาเปนหนาจอแสดงรายชื่อของผูพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดังแสดงในภาพ 

ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนาจอผูพัฒนา 
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5.5 หนาออกจากเกม 

หนาจอออกจากเกม จะแสดงปุม YES, NO และ HOME อยูบนหนาจอ ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนาออกจากเกม 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน โดยใหผูใชงานตอบแบบสอบถามหลังจากที่ไดเลมเกมผักหรรษาบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแลว จํานวน 30 คน และนําขอมูลมาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเลนที่มีผลตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

รายการประเมิน ผลหารประเมิน 

X  ระดับ 

ดานการออกแบบ 

1. การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสม 4.20 มาก 

2. การออกแบบภาพและพ้ืนหลังมีความสวยงาม 4.23 มาก 

3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาดท่ีพอเหมาะและสวยงาม 4.33 มาก 

คาเฉลี่ย 4.25 มาก 

ดานการนําเสนอ  

2.1 มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 4.37 มาก 

2.2 จัดวางองคประกอบอยางเหมาะสม 4.37 มาก 

2.3 ความสวยงามในการออกแบบ 4.23 มาก 

คาเฉลี่ย 4.32 มาก 

ดานการใชงาน 

3.1 การออกแบบใชงานงาย 4.47 มาก 

3.2 ความนาสนใจของโปรแกรม 4.47 มาก 

3.3 การใชภาษาท่ีเหมาะสมและถูกตอง 4.40 มาก 

คาเฉลี่ย 4.45 มาก 

ความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวม 4.34 มาก 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ความพึงพอใจของผูใชงานดานการออกแบบพบวา การออกแบบ

หนาจอมีความเหมาะสม ( 4.20X  ) อยูในระดับมาก การออกแบบภาพและพื้นหลังมีความสวยงาม ( 4.23X  ) อยูในระดับ

มาก และรูปแบบตัวอักษรมีขนาดที่พอเหมาะและสวยงาม ( 4.33X  ) อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียรวมในดานน้ีเทากับ 

4.25 อยูในระดับมาก ดานการนําเสนอพบวา มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ( 4.37X  ) อยูในระดับมาก การจัดวาง

องคประกอบอยางเหมาะสม ( 4.37X  ) อยูในระดับมาก และความสวยงามในการออกแบบ ( 4.23X  ) อยูในระดับมาก  

มีคะแนนเฉล่ียรวมในดานน้ีเทากับ 4.32 อยูในระดับมาก ดานการใชงานพบวา การออกแบบใชงานงาย ( 4.47X  ) อยูใน

ระดับมาก ความนาสนใจของโปรแกรม ( 4.47X  ) อยูในระดับมาก และการใชภาษาที่เหมาะสมและถูกตอง ( 4.40X  )  

อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียรวมในดานน้ีเทากับ 4.45 อยูในระดับมาก สงผลใหมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.34 ซ่ึงอยู

ในระดับมาก 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาพบวา ผูใชงานสามารถเขาใชงานเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดอยางรวดเร็ว และ

จากการศึกษาความพึงพอใจพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอเกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในดาน 

การออกแบบ ดานการใชงานอยู ในระดับมาก และดานการนําเสนออยู ในระดับมาก ทั้ง น้ีเ น่ืองจากเกมผักหรรษา 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเนนการออกแบบใหมีความเหมาะสม สีสันสวยงาม ใชงานงาย และรวดเร็ว ไมซับซอน รวมทั้ง

มีการแสดงผลคะแนนรวมหลังจากจบเกม จึงสงผลใหการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวมของการพัฒนาเกม 

ผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดอยูในระดับมาก  

   

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

7.1.1 ควรนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เขามาใชเพื่อพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

7.1.2 ควรมีการอัพเดตอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหเกิดการลาสมัย 

7.1.3 ควรมีการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของระบบปฏิบัติการโทรศัพทมือถือเพื่อจะไดทําใหงานวิจัยเรื่องน้ี 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

7.2.1 พัฒนาเกมบน Smart phone on Android โดยใชประโยชนจากมือถือ เชน กลอง, GPS และเชื่อมตอ 

Social Media  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียน

โปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวยการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหา

เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่ผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (x̄ =4.68, S.D.=0.20) และมีความเหมาะสมในการนําไปใช              

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05                 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (x̄ =4.43, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา 

การฝกทักษะเรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer 

assisted instruction lesson basic writing program course flowchart for primary high school (Grade 7) that 

ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction lesson 3) to 

study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 7) 30 people 

through choose at simple random sampling example have research tools such as lesson plan teaching 

techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic writing program 

course, flowchart that the evaluation was carried by professional 3 people index of consistency between 
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questions and objectives of study satisfaction (IOC) and students satisfaction. The result were found that 

1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist highest level (x̄ =4.68, S.D.=0.20) and 

apply appropriate 2) Students achievement that study computer assisted instruction lesson higher 

statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction lesson 

high level   (x̄ =4.43, S.D.=0.51) Can conclude that practicing skills flowchart writing for primary high 

school (Grade 7) use problem-based learning with computer assisted instruction lesson can increase 

learning achievement thus confirming.   

 

Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement 

 

1. บทนํา  

 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีไดเขามาชวยอํานวยความสะดวกและ

พัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการส่ือสาร ดานการคาขาย ดานความบันเทิง และดานการประดิษฐหรือ

ออกแบบ เปนตน จึงเห็นไดวาเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 น้ี     

 การเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอรไดมีการสนับสนุนใน

การพัฒนาผูเรียนให มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิต แตทั้งนี ้

รายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดานการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนจะมุงเนนในการปฏิบัติ การเรียนแบบปฏิบัติผูเรียน

จะใหความสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย 

เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย โดยเน้ือหาในภาคทฤษฎีที่กลาวน้ี

ไดแก เรื่องการเขียนผังงาน ประกอบไปดวย ความหมายของผังงาน ประโยชนของการเขียนผังงาน สัญลักษณที่ใชในการเขียน

ผังงาน และรูปแบบของการเขียนผังงาน ในเน้ือหาวิชาที่เปนทฤษฎน้ีีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึงขาดแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

 การสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะรูปแบบของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวย

ขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ เกม ส่ิงเหลาน้ีจะดึงความสนใจของผูเรียน ใหรูสึกตื่นเตนอยากเรียน และเกิด

ความเขาใจไดงายขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเขามาชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ 

สามารถโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถ

ทําใหผูเรียน ศึกษาไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 3) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหามากขึ้น สรางความ

กระตือรือรนใน การเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเน้ือหาได โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนน

การออกแบบส่ือดวยรูปแบบที ่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีทัศน และเกม เขา

ดวยกันเพื่อให นาสนใจ นาติดตาม และงายตอการส่ือสาร 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่สามารถ

ใชกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี) 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน ที่สามารถใชกับ

รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01    

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 11-17) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning 

หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน

เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 

ดังน้ัน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็นสําคัญในกรณี

ปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบคนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลว

นําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม 
 

4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ภิรมย วัชรินทรางกูร (2549: 2) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการใช

คุณสมบัติตาง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก ขอความ เสียงภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวในการนําเสนอบทเรียน 

โดยการผสมผสานส่ือหลาย ๆ ชนิด ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอส่ือทางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความ

แตกตางของบุคคล และสามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางเน้ือหา บทเรียน ทบความรู และทดสอบความรูวิชาตาง ๆ 

ไดรวมทั้งถายทอดความรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากบทเรียนรูปแบบตาง ๆ ที่ผูออกแบบโปรแกรมบทเรียน

สรางขึ้นดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูจากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวย

สอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนส่ือเชื่อมโยงใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนส่ือที่สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดย

บทเรียนมี ขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เปนการผสมผสานส่ือหลายชนิดเขาดวยกัน ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียนได และสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สมพร เชื้อพันธ (2547: 53) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึงความสามารถ 

ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือ

ประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ      

 พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน       

 ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับ

จากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน

ทักษะพิสัย  
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พิสุทธิณี ศรีเมือง (2558: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

ปญหาเปนฐาน เรื่องการสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อ        

1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องการสรางเว็บเพจ ดวย

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 3) หา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึง

พอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ 5) หาคุณภาพชิ้นงานจากการ

ปฏิบัติงานของผูเรียนที่จัดทำขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน 

วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือดิจิทัล คณะศิลปศาสตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ในระดับดีมาก และคุณภาพชิ้นงาน จากการปฏิบัติงานของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีเกณฑอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบปกติ 

  นิพนธ พิมพเบาธรรม (2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ในการวิจัยน้ีไดมีการเลือกกลุมตัวเปาหมายโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจาก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
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พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน จากผลการวิจัยสรุปไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 บทเรียน แตละบทเรียนประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนแบบปญหา

เปนฐาน โดยมีวีดีโอภาษามือบรรยายบทเรียน 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่

พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมายจะมีความบกพรอง

ทางการไดยิน การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน       

ก็สามารถทําใหการเรียนการสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

  กานตสินี คําสุข (2560: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกด

คําภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝก

ความสามารถในการสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 กลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานคํากลาง อําเภอ

นํ้ายืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่

ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และไดคาความเชื่อม่ัน 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกความสามารถในการสะกดคํา

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.33/85.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย โดยการบูรณาการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการ

เรียนการสอนน้ัน สามารถทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

  จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนดไว น่ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอน

แบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป 

การศึกษา 2560 จํานวน 626 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอ      

โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

random sampling) 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 
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  5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผัง

งาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวนขอสอบ

ตามเน้ือหาในบทเรียนไดแก 1) ความหมายของผังงานจํานวน 7 ขอ 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานจํานวน 12 ขอ และ 

3) รูปแบบของผังงาน จํานวน 11 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไว 

  5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง และเกม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ความหมายของผังงาน 2) สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน 3) 

รูปแบบของผังงาน ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมจับคูมหาสนุก และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่

ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน    

  5.3.4 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

  5.3.5 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในดาน

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.6 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน โดยใช

เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ในการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนแบบปญหาเปน

ฐาน ขึ้นมารวมกับกิจกรรมการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังน้ี  

   1) กําหนดปญหาโดยผูสอน  

   2) ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อแบงกลุมแบบคละ เกง กลาง ออน  

   3) แบงกลุม กลุมละ 5 คน แบบคละเกง กลาง ออน และใหนักเรียนสํารวจประเด็นที่เปนปญหาทําความ

เขาใจกับปญหา โดยใชศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน และส่ืออ่ืนๆ  

   4) ใหนักเรียนระดมสมองวิเคราะหองคประกอบของปญหาที่กําหนด  

   5) ใหนักเรียนดําเนินการศึกษาคนควาและแกปญหา  

   6) ใหนักเรียนนําเสนอคําตอบหรือผลการแกปญหาทีละกลุม 

   7) ผูสอนทบทวนบทเรียน และกลาวชื่นชมเสริมแรงการแกปญหาของนักเรียน 

   8) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  5.3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน ไปทดลอง โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหา

เปนฐานที่กําหนดไว ในที่น้ีใชกับกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จํานวน 30 คน  

ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
 

  5.3.8 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน 

  5.3.9 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง   

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 76.44 และมี

คาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 79.11 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
 

   

              (ก) หนาแรกบทเรียน         (ข) หนาตางเมนู      (ค) หนาตางบทเรียน 

   

          (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (จ) แบบทดสอบ           (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 

 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การเขียนผังงาน (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก จุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน เกมจับคูมหาสนุก 

แบบทดสอบหลังเรียน ขอมูลผูจัดทํา คําแนะนําในการใชงาน และแหลงที่มาของขอมูล (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย 

(ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนโดยตัวอยางที่ยกมาน้ีไดแก เรื่องสัญลักษณที่ใชในผังงาน (จ) แบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 15.40 
250 2354 14.94 

หลังเรียน 30 23.73 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 14.94 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.49 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.52 0.30 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.42 0.44 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน พบวาโดยรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานเน้ือหาและดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน นักเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก และดานเทคนิคการนําเสนอ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา       

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 76.44/79.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

406 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบัญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.43 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการ

เขียนเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เทากับ 76.44/79.11 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน มีประสิทธิภาพ จึงทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่องการเขียนผังงาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 9.1.1 กอนเริ่มดําเนินการเรียนการสอน ควรใหนักเรียนศึกษาคําแนะนําการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนหรือใหผูสอนอธิบายขั้นตอนการใชอยางถูกวิธีเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น 

 9.1.2 การกําหนดโจทยปญหาเปนฐาน จะตองมีความเหมาะสมไมยากเกินไป และไมงายเกินไป เชื่อมโยงกับ

เหตุการณปจจุบันหรือโจทยปญหาจริงที่ทันตอเหตุการณ และเปนเรื่องใกลตัว หรือโจทยที่มีความเปนไปไดที่ผูเรียนจะตอง

ประสบ จะเปนส่ิงเราที่ดีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและทาทายทําใหผูเรียนตองการคนหาคําตอบใหได 

 9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  9.2.1 ควรมีนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการวิจัยครั้งน้ี ไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใน

กลุมสาระอ่ืนๆ ที่ยังมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการใช

เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  9.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ มาใชรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คนโดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิครูปแบบ 

การสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค

ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59, S.D.=0.41) และมีความเหมาะสม

ในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 3) นักเรียนมีคามพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.62, S.D.=0.40)        

จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer 

assisted instruction lesson Social Studies Religion and culture of natural disasters for primary high school 

(Grade 7) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction 

lesson 3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 

7) 30 people through choose at Specific approach example have research tools such as lesson plan teaching 

techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic Social Studies 

Religion and culture of natural disasters that the evaluation was carried by professional 3 people index 
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of consistency between questions and objectives of study satisfaction(IOC) and students satisfaction.  

The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist highest level 

(x̄ =4.59, S.D.=0.41) and apply appropriate 2) Students achievement that study computer assisted instruction 

lesson higher statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction 

lesson highest level (x̄ =4.62, S.D.=0.40) Can conclude that Social Studies Religion and culture of natural 

disasters  for primary high school (Grade 7) use problem-based learning with computer assisted instruction 

lesson can increase learning achievement thus confirming.   

 

Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement 

 

1. บทนํา  
 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมากสงผลใหเกิดการนํา

เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ซ่ึงยึดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอน การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนการสอน สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก สวยงามเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถนําบทเรียน

คอมพิวเตอรไปศึกษาทบทวนความรูดวยตนเองไดตลอดเวลาที่ตองการ ซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ดี

ยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอ่ืน ๆ ได 

 คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปน เครื่องมือชวยครูในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเขียน

โปรแกรม ประกอบดวย บทเรียน แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟก 

สวยงามผูเรียนสามารถ เรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนสามารถโตตอบกัน 

ระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอรและทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมี การเสริมแรงจูงใจ

ในการเรียนใหกับผูเรียน    

จากการสํารวจการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักเรียนมีความรูเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติคอนขางนอย ทําใหมีผลการเรียนที่

คอนขางต่ํา สาเหตุหน่ึงมาจากส่ือที่ใชไมตอบสนองตอการเรียนการสอน นักเรียนแตละคนมีทักษะการเรียนรูที่แตกตางกันและ

การสอนของครูผูสอน เพราะโรงเรียนมีหนังสือในการสอน ทําใหผูสอนมักจะสอนโดยการบรรยาย พรอมทั้งขาดอุปกรณ

อํานวยสะดวกตอปฏิบัติละการเรียนการสอน จึงไมสามารถจัดการเรียนการเรียนวิชาสังคมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงคิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ จะทําใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถฝกทบทวนได โดยผูวิจัยสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม

ศึกษา เพื่อกระตุน เพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียนและสงผลใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามมาดวยทั้งยังเปน

แนวทางในการนําไปพัฒนาสําหรับการจัดทําในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อนําไปใชในการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เหมาะสําหรับใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน รวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดี 

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

  วัชรา เลาเรียนดี (2550: 94) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 

Learning : PBL) เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรูซ่ึงปญหาเปนส่ิงที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้น ซ่ึงหมายความวากอนที่ผูเรียนจะ

เรียนรูเก่ียวกับความรูหรือองคความรูใด ๆ ตองกําหนดหรือใหปญหาแกผูเรียนกอน เม่ือปญหาถูกถาม นักเรียนจะเกิดการรับรู

หรือพบวาจําเปนตองเรียนรูความรูใหมกอนที่จะแกปญหาน้ันได ดังน้ัน ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนฐานก็

คือ ทักษะการแกปญหาน่ันเอง   

  ดังน้ันสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีการที่สงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ โดยใหผูเรียนเรียนรู

และปฏิบัติการภายใตสถานการณที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 

 

4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

       ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน 

หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมไดแก 

ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง

กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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                   รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ 

อัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู เน้ือหา บทเรียนซ่ึงประกอบดวย

ขอความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนหลังเรียน และฝกทักษะจาก

คอมพิวเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร จะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองซ่ึงมี ผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ดังน้ันสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใช

ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศนและเสียงเปนตน 

นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

      4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ไพศาล หวังพานิช (2536: 89) ที่ใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจาก

การฝกอบรมหรือการสอบ จึงเปนการ ตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดย

การใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ  เปนตน     

       ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลง

และประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรู เทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได

จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึง คุณภาพการศึกษา 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดาน

ทักษะพิสัย 

 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  จิตติยา ศรียา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการ อนุรักษทรัพยากรทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน คะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองสูงกวากลุม ควบคุมและสูงกวากอนใช 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังน้ีคือ ควร

มีการวิจัยประยุกตบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่สรางขึ้นน้ีโดยการลดเน้ือหาสาระใหกะทัดรัดกวาที่เปนแลว เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งน้ีวามีมากนอยเพียงใด หรือควรมีการสรางบทเรียน คอมพิวเตอรชวย

สอน ของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพื่อใชเปนส่ือการสอนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลใหลึกซ้ึงและครอบคลุม 

รายละเอียดปลีกยอยของทะเลไทย มากยิ่งขึ้น และควรทดลองใชในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม

มีพื้นที่ติดทะเลใหทดลองใช เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวามีมากกวาที่ใชในการทดลองครั้งน้ีวามีมากนอยเพียงใด 

 ณัฐกานต หองนาค (2541: 109) ไดทําการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเสริมสรางประสบการณ

ชีวิต เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ รอยละ 

85.00/80.15 ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.6072 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปริชมน ศุภวัฒน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สิทธิและ

หนาที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณหา
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ประสิทธิภาพของนักเรียนและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียกอนและหลังของผูเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช dependent ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.66 : 77.83 ใกลเคียงเกณฑมาตรฐาน 80 : 80 การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมติฐานที่ตั้งไว 

  ศุภรา แสงแกว (2552: บทคัดยอ) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณ

ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.85/ 88.97 มีคาดัชนีประสิทธิผล

เทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ มีคาเฉล่ียของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนในการเรียนหลัง

เรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ

โลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.33) 

 พรรณทิพา สีรัตนเสถียร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคม

ศึกษา ส 071 เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยคือ ศึกษาพัฒนาการของกลุม

เพียง 1 กลุม การทดลองโดยมีการวัดซํ้า คือมีการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 90.33/89.82 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

 จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

ปญหาเปนฐาน สามารถทําใหผูเรียนน้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ขึ้น จึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานน้ันทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวา

การเรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปภัมถ) ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  

 5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุป

ภัมถ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยวิธีการเจาะจง  
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1    

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

                  5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

       5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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 5.3 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

       5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.3.3 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนผังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง และเกม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุภายในโลก 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบน

ผิวโลก 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ใชกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะในบทเรียน ไดแก เกมตอจ๊ิกซอว เกมจับคู เกม

เก็บคํา และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน    

       5.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยแบงจํานวน

ขอสอบตามเน้ือหาในบทเรียนไดแก 1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุภายใน 13 ขอ 2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 8 ขอ 

และ 3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ จํานวน 9 ขอ โดยการเลือกใชขอสอบในแตละขอจะยึดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ได

กําหนดไว 

      5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน

ดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น

ปญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู ตองสามารถอธิบายส่ิงตางๆที่เก่ียวของกับ

ปญหาได 

        ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1 

 

         
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

 

       ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอภิปรายผลและ

สังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

       ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนสรุปความรูที่ไดของตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่

ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และผูเรียนชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

       ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู  และนําเสนอเปน

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

 5.3.6 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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  5.3.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 

81.23 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.66 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
   

           

                       

            (ก) หนาแรกบทเรียน        (ข) หนาตางเมนู      (ค) หนาตางบทเรียน 
 

                

       (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (จ) แบบทดสอบ                (ฉ) กิจกรรมเกมจ๊ิกซอว 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก คําแนะนําในการใชงาน แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหา

บทเรียน ผูจัดทํา เกม แบบทดสอบหลังเรียน (ค) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) ตัวอยาง 

แบบทดสอบ (ฉ) กิจกรรมเกมจ๊ิกซอว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน                                            

 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.13 
359 4670 17.63 

หลังเรียน 30 25.10 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t=17.63 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.48 0.39 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.60 0.31 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.77 0.22 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.62 0.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวา

โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/83.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.62 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.40 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.23/83.66 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ มี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

  9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  9.1.1 แบบฝกปฏิบัตทิี่นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาจสรางใหมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ 

เชน เติมคําส้ัน ๆ ถูกผิด จับคู เลือกตอบ เพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ 

  9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  
 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สามารถบูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน โดยมีเครื่องมือใน

การวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) 

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.24 มีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ในระดับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร บูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เว็บเพจ  กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา  

 

Abstract 
 

This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson 

about creating web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model, 2) Comparisons of 

student achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research 

sample which was in grade 8. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools 

include with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about creating 

web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model that got through from expert assessment 

by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the 

achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found 

that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for 4.24 and appropriate. 2) Student 
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achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .05. 3) The students were satisfied 

with the computer assisted lesson for 4.60 and the standard deviation was 0.68. It is concluded that, 

learning Creating Web Pages Integrated Teaching CIPPA Model with computer assisted lesson can increase 

the achievement of the actual learning. 
 

Keywords: computer-assisted instruction, web page, the teaching process with CIPPA model 

 

1. บทนํา  

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 23-24) ไดกลาวถึงส่ือการเรียนรูที่จําเปนในการนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูวา ควรมีความหลากหลาย ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป

อยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง

กวางขวาง และตอเน่ืองตลอดเวลา เพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการ

เรียนรูอยางแทจริง ซ่ึงหลักการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดวยการปฏิบัติ และการเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการ

แสวงหาความรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรูดวยตนเองจึงเปน

เครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต วิธีการสอนที่ประยุกตคุณสมบัติของคอมพิวเตอรมาใชกับหลัก

ทฤษฏีการเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตการเตรียมเน้ือหาอยางเปนระบบการกระตุนความสนใจ การใหแรงเสริม การใหผูเรียนมีสวนรวม

ในชั้นเรียน สามารถตอบสนองตอความแตกตางเฉพาะบุคคล ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 

 จากการที่ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ เปนรายวิชาหน่ึงใน

หลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ

หลักการเรียนในสภาพการปจจุบัน ในรูปแบบส่ือการสอนแบบตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชจริง สามารถนําความรูความเขาใจ

ในรายวิชาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิชาคอมพิวเตอร ม.2 เรื่อง การสรางเว็บเพจ         

มีเน้ือหาที่ซับซอนซ่ึงตองอาศัยส่ือที่มีความทันสมัยและสามารถทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการมีจินตนาการในการใชเทคโนโลยี

ทั้งในปจจุบันและอนาคตได ยอมทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการเรียนการสอนอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการ

สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนกระบวนการทางดานความคิดและการปฏิบัติ และการใชเทคโนโลยีสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทางผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยการนํา

นวัตกรรมบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนแหลงเรียนรูและมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพื่อเปด

โอกาสใหเด็กแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทีผู่วิจัยเตรียมใหดวยตนเอง นําเสนอผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิดของผูเรียน 

โดยอาศัยกระบวนการทํางานกันเปนกลุม โดยมีผูวิจัยเปนผูดูแลและใหคําปรึกษา การเรียนเชนน้ีจะทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อ

หนาย อีกทั้งตัวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุงเนนการใชงานที่เรียบงาย ไมยุงยากหรือ ซับซอน        

เหมาะสําหรับเด็กมัธยมศึกษา เพราะจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ 

มากขึ้น และตองใชทักษะและกระบวนการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อใชสรางเว็บเพจของตนเอง หากนักเรียนที่ไมไดเรียนตาม

เน้ือหาวิชาที่กําหนดหรือขาดเรียนก็จะไมเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน ๆ ดังน้ัน จึงตองการที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับผูเรียนที่เรียนไมเขาใจก็จะสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

และกระบวนการจัดการเรียนรู ของครูยังขาดการพัฒนาส่ือในรูปแบบตาง ๆ การที่จะทําใหนักเรียนเขาใจและสนใจเรียนน้ัน 

ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่อาศยัส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทําให นักเรียนเปนรูปธรรมไดมากที่สุด 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่บูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปา รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี

ขึ้นไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 ทิศนา แขมมณี (2543: 17-20) ไดกลาวถึง หลักในการจัดการเรียนการสอนที่แบบซิปปา ไววา การดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายของ

สาระขอควรรูใหแกตนเอง คนพบความรูดวยตนเอง ผูเรียนตองมีบทบาทที่สําคัญมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด  

 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา นอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแลวยังนําไปใชเปนตัวชี้วัด

หรือเครื่องตรวจสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดวา กิจกรรมน้ันเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม โดยการนํากิจกรรมมา

ตรวจ ตามหลักซิปปา 

 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2547: 22) ไดกลาวถึง หนักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โดยหลักการตัดการ

เรียนการสอนแบบซิปปา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การสรางความรู 2) การปฏิสัมพันธ 3) การมีสวนรวม

ทางกาย 4) การเรียนรูกระบวนการ 5) การนําความรูไปประยุกตใช 

 สรุปไดวา การเรียนการสอนตาม โมเดลซิปปา สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้ง

ทางดานกาย สติปญญา และสังคม สวนการมีสวนรวมทางดานอารมณน้ัน ความจริงแลวมีเกิดขึ้นควบคูไปกับทุกดาน ซ่ึงหาก

ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามหลักดังกลาวแลว การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะมีลักษณะที่ผู เรียนเปน

ศูนยกลางอยางแทจริง  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นววรรณ แกวหนู (2557: บทคัดยอ) ไดสรุปผลการใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา รวมกับคอมพิวเตอรชวยสอน ที่

มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดผลการวิจัย

ดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.50/85.00 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จากการใชรูปแบบโมเดลซิปปารวมกับคอมพิวเตอรชวย

สอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 มลิวัลย สกุลโพน (2556: บทคัดยอ) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร วิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
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และแบบปญหาเปนฐาน ไดผลการวิจัยดังน้ี แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน เรื่องปริมาณ

สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.40/76.47 และ 84.03/83.81 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

75/75 ที่กําหนดไวตามลําดับ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานที่

วิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเทากับ 0.5636 และ 0.6819 ตามลำดับ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำใหสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน สามารถนำไปใช

พัฒนาและเสริมสรางผูเรียนในดาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณาจากผลการ

เรียนแลวสามารถนำไปใช สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 วาสนา ดอนศิลา (2555: บทคัดยอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดผลการวิจัยดังน้ี การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโมเดลซิปปา 7 

ขั้นตอนกับการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชวยใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 79.17 และมีจํานวนนักเรียน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ (2556: บทคัดยอ) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหบุรี          

ไดผลการวิจัยดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 0.78 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถทำใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู เพิ่มขึ้นรอยละ 78  

 อุนเรือน หมูแกว (2555: บทคัดยอ) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและแหลงขอมูลสำหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดดานสำโรง ไดผลการวิจัยดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องขอมูลและ

แหลงขอมูล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.43/82.17 สอดคลองตามเกณฑที่ตั้งไว และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 อัศวิน พุมมรินทร (2556: บทคัดยอ) ผลจากจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ที่มีตอความสามารถ

ในการแกปญหาและความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดผลการวิจัยดังน้ี 

ความสามารถในการแกไขปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวากวาไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา สูงกวา

เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคโมเดลซิปปา มีความเหมาะสมในการนํามาใชในการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บูรณาการวิธีการสอน

รูปแบบโมเดลซิปปา 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปการศึกษา 2560 

จํานวน 8 หอง รวมจํานวน 325 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่ไดมาดวยการใชวิธีการสุมอยางงาย  
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 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1  เครื่องมือในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงภายในประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายเน้ือหา โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การ

แทรกตารางและมัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะผูเรียน ไดแก เกมจับคู เกมจ๊ิกซอวมหาสนุก และ

แบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน   

 5.2.2 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การสรางเว็บเพจ 

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 

ตัวเลือก แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

 5.3 วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในวิธีการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ผูวิจัยไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ซ่ึงมี

ทั้งหมด 7 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2558) ใชระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมงตอ 1 บท รวมทั้งหมด 

6 ชั่วโมง รายละเอียดแตละสัปดาหไดแก สัปดาหที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องการใชงานโปรแกรมเบื้องตน สัปดาหที่ 2 เรื่อง การ

แทรกตารางและมัลติมีเดีย และสัปดาหที่ 3 เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองในแตละครั้งดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 

 1) ผูวิจัยไดทําการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 2) ผูวิจัยไดทําการพูดคุยและซักถามคําถามเก่ียวกับเรื่องที่จะสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงความรูเดิมของตน 

หลังจากที่ผูเรียนชวยกันตอบ ผูวิจัยจะเฉลยคําตอบพรอมอธิบายคําตอบใหผูเรียนเขาใจ 

 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 

 3) ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหกับผูเรียนกอนที่จะเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

 4) ผูวิจัยมอบหมายใหผูเรียนคนควาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องที่จะสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิม 

 5) ผูเรียนเริ่มศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีแบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน วิดีโอ ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนคิด และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิมในการทํา

กิจกรรมดังภาพที่ 1   
 

      
 
 

 ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
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 ขั้นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม 

 6) ผูวิจัยใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหผูเรียนนําความรูจากการศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สารรอบตัว มาเลาสูกันฟง และชวยกันสรุปในประเด็นที่สําคัญ โดยมีผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา 

 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 

 7) ผูวิจัยใหผูเรียนภายในกลุมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 โดยเขียนเปนผังมโนทัศน  

 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน 

 8) ผูวิจัยสุมเลือกผูเรียนแตละกลุมออกมาหนาชั้นเรียน เพื่อนําเสนอผังมโนทัศน  

 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

 9) ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันเสนอการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการเรียนในวิชาตางๆ 

เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในบทเรียนน้ันใหมากยิ่งขึ้น 

 10) ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 11) ผูเรียนแตละคนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังไดศึกษา

เน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา  

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    

มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 
 

 

           (ก) หนาแรกบทเรียน      (ข) หนาตางเมนู       (ค) หนาตางบทเรียน 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนหนาแรกและเมนู 
 

 

 

 

 

 

 
 

          (ง) แบบทดสอบ         (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน            (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนเน้ือกิจกรรมและแบบทดสอบ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 423 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย  หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ

สรางเว็บเพจ (ก) หนาตางเมนู แบงออกเปน 5 เมนู ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน เกม 

แบบทดสอบหลังเรียน (ข) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การแทรกตารางและ

มัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ (ค) และภาพที่ 3 ตัวอยางแบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง

เรียน ซ่ึงภายในหนาแบบทดสอบจะประกอบดวย แบบทดสอบ 30 ขอ 4 ตัวเลือก (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนโดยตัวอยางที่

ยกมาน้ีไดแก เรื่องการเชื่อมโยงเว็บเพจ (จ) และกิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก (ฉ) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวน

บทเรียน 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.44 และมีคาเฉล่ียคะแนน

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.33 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด

คือ 80/80 

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

T 

กอนเรียน 30 16.67 
289 3053 17.33* 

หลังเรียน 30 26.30 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5 มี

จํานวนนักเรียน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

 คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.62 0.61 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.83 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.62 0.61 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 0.68 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.68 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการสรางเว็บเพจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีคาเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.44/80.33 

หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับ

แนวคิดโมเดลซิปปา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง                                                                                                                                    

สถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

9. ขอเสนอแนะ 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

  1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอ่ืน โดยใหเวลาในการเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนใหมากกวาที่

ใชในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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  2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน ใหมากกวาที่ใชในงานวิจัยเพื่อจะใหผูเรียนมีความ

เขาในในเน้ือหามากขึ้น 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

  1) กอนทําการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรจะชี้แจง และแนะนําการใชคอมพิวเตอร

เบื้องตนแกนักเรียน โดยครูอาจทําการแนะนําเองหรือใหนักเรียนอานวิธีการใชบทเรียนจากคูมือการใช โดยระหวางแนะนําครู

อาจจะทําการสาธิตวิธีการใชคอมพิวเตอรแกนักเรียนในกรณีที่นักเรียนใชคอมพิวเตอรไมคอยคลองเพื่อปองกันการเกิดปญหา

กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  2) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนที่มีความม่ันใจจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

ควรจะนําความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู ธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู ความรูดานเน้ือหา ในการสรางบทเรียนควรจะ

สรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนและใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียน

ใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด 
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การประยกุตใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบือ้งตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

Adapt problem based learning together with Computer - Aided Instruction 

the usage of Microsoft Excel for High School Students Grade 8 

 

อนุภัทร ช่ืนจิตตเสาวคนธ1 และอบุลรัตน ศิริสุขโภคา2  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1artlp008@gmail.com and 2ubonrat76@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย

รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ

ในระดับมาก (x̄ = 4.57, S.D. = 0.38) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D. = 0.63) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ดวยเทคนิค

ปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 

This article is an experimental research aimed at 1) develop computer assisted instruction Computer 

Course on Using Microsoft Excel for High School Students Grade 8 2) compare the learning achievement 

of the students with the computer-assisted instruction 3) Student Satisfaction Study Problem Based Learning 

together with Computer - Aided Instruction Study The research sample was 30 students The research 

tools include problem-based techniques in combination with computer-assisted instruction. A computer 

program on the use of Microsoft Excel, a preliminary program, was evaluated by 3 experts. It evaluated 

the consistency index between the questions and the objectives of the achievement test. (IOC) and And 
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Student Satisfaction Assessment Forms The research found that. 1) The computer-assisted instruction 

was rated by experts at the high level (x̄ = 4.57, S.D. = 0.38) and have the appropriate meaning. 2) Student 

achievement in computer-assisted instruction Significantly higher than .05 3) Students are satisfied with 

computer-assisted instruction at grade level. (x̄ = 4.46, S.D. = 0.63) It is concluded that. Computer instruction 

with problem-based techniques Together with Computer Assisted Instruction Can increase actual 

achievement.  

 

Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement 

 

1. บทนํา  
 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดเนนใหความสําคัญกับการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในดานการสอนเปนอยางมาก การ

นํารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชกับระบบการเรียนการสอนสมัยใหม ทําใหการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ 

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียที่ประกอบดวยรูปภาพ บท

บรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเรียนมากขึ้น นอกจากน้ันยังมีแบบฝกหัดเพื่อให

ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองเปนส่ือสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จากคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ การใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Instruction: CAI) รากศัพท

เดิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง การสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องชวย อาจพบอีกคําหน่ึงที่มีความหมาย

เหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) 

มากกวา ซ่ึงหมายถึงการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก (อัจฉรีย (คําแถม) พิมพิมูล, 2550: 5)  

       คอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมากและยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกัน

หลายประการ เชน สามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียน โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหา

บทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถ

ตรวจคําตอบดวยตนเอง คอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาใน

ปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556: 58)  

จากการสํารวจและสอบถามพบวานักเรียนมีความรู เรื่อง Microsoft Excel คอนขางนอยและนักเรียนยังไมสามารถ

ใช โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตนไดเชน สูตรที่จะใชในการรวมคาตัวเลข ซ่ึงนักเรียนบางคนยังไมรูวาควรใชสูตรใด เปน

ตน และจากการสํารวจและสอบถามในครั้งน้ี พบวานักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คอนขางต่ํากวาเกณฑอีกดวย 

       จากปญหาดังกลาวนักเรียนมี ความรูเรื่อง Microsoft Excel คอนขางนอยและยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

คอนขางต่ําเพราะจากปญหาน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการเรียนและสามารถชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียน รายวิชา 

คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 

เบื้องตน ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ที่ใช

รวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

      4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

      สนิท ตีเมืองซาย (2552: 71-72) เทคนิคการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Project-based Learning: PBL) มุง

สรางความเขาใจและหาหนทางแกปญหา มีโจทยปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการคิดแกปญหาและ

สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยการสืบเสาะหาความรู เพื่อใหมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล 

      ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน คือ วิธีตั้งปญหา ตั้งประเด็นขึ้นมา เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาดวยตนเอง สืบคนขอมูลดวยตนเอง และนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวมกัน แลว

สรุปความรูใหม 
 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     วุฒิชัย ประสารลอย (2545: 32) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction (CAI) 

หมายถึง ส่ือที่เนนพัฒนาทักษะการส่ือความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎีการ

เรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของส่ิงเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบและ

ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง 

     ดังน้ันสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรูในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29-30) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถึง

ความรู ความสามารถของบคุคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียน

การสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ

ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร ตลอดจนผลที่

เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ รวมทั้งความรูสึก คานิยม 

จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย  
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     ดังน้ันสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมีประสบการณ

การเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 
   

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จิรวรรณ ขวัญนาค (2558: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอน

แบบสาธิต 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธี

ปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยวิธีปญหาเปนหลักรวมกับส่ือการสอนแบบสาธิต กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาปที่ 2 หลักสูตร 3 ป รอบบาย ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 24 คน สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 88.68 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง

พอใจตอ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูที่ระดับมาก ดังน้ันจะเห็นไดวาการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคปญหาเปนฐาน สามารถทําใหนักเรียนมีความรูมากขึ้น และทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้นอีกดวย 

 นรังค ตรีธัญญา (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวนรวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงานทําซํ้า วิชา

หลักการเขียนโปรแกรม การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน 

รวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงานทําซํ้า วิชาหลักการเขียนโปรแกรม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยการ

อาชีพพุทธมณฑล จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน วิชา

หลักการเขียนโปรแกรม แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t-dependent จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนมี

ประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก จะ

เห็นไดวา การบูรณาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชน้ัน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียน

การสอนแบบปกต ิ

เน้ือทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ

เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวย

วิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการคัดเลือกแบบ

เจาะจงจํานวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โจทยปญหา แบบทดสอบทายบทเรียน ผลของ

การวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คา E1/ E2 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่ 

80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ันหลังจากไดรับ

การเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับดี ดังน้ันจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคปญหาเปนฐานทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ดังน้ันสามารถ

นําไปใชประกอบการเรียนการสอนหรือใชสอนเสริมได    

 ดังน้ันสรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปน

ฐาน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
  

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

                 5.1 .1 ประชากรที่ ใ ช ในการวิจัยครั้ ง น้ีคือ นักเ รียนโร งเรี ยน วัดทัพหลวง  (หลวงพอ เ กิด อุปถัมภ ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน   

                 5.1 .2  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการทดลองคือ  นัก เรียนโรง เรียน วัดทัพหลวง (หลวงพอเ กิดอุปถั มภ ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง  
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

        5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

       5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

          ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะรู

คําตอบของปญหาน้ัน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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    ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว 

          ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช

งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังภาพที่ 1 
 

   
 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

    ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

    ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น 

    ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

      5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน ไปทดลอง 

      5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน 

      5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 82.09 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.56 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  
  

     
  (ก) เขาสูบทเรียน                   (ข) เมนูบทเรียน          (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
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      (ง) แบบทดสอบ     (จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน นักเรียนสามารถคลิกเขาไปดูจุดประสงคการเรียนรู ผูจัดทํา อางอิง และถาตองการเขาสูบทเรียน

ใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 

แบบทดสอบ เกม และวิธีใชงาน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมาคือ เรื่อง การคํานวณดวย Microsoft Excel (ง) 

แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมเก็บคํา เพื่อให

นักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.20  

356 

 

4554 

 

19.28 หลังเรียน 30 25.07 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 19.28 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
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 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.49 0.63 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.56 0.52 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.37 0.60 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 82.09/83.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.09/83.56 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 
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9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน 

/ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

      9.1.2 ในการทดลองการวิจัย ควรมีเวลามากวา 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะทําใหนักเรียนไดศึกษาความรูอยางเต็มที่ และ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หนิและการเปลี่ยนแปลงของโลก  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนคิการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

รวมกับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณศีึกษาโรงเรียนวัดทพัหลวง (หลวงพอเกดิอปุถัมภ)  

To Increasing Learning Achievement about stones and the change of the 

world. For the elementary students by using 6 techniques of problem based 

learning as well as Computer Assisted Lesson. The case study of Wattapluang 

School (patron by father Keid)  

 

อินทิพร ผดุลยศิลป1 และอบุลรัตน ศิริสุขโภคา2 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1ningning2938@gmail.com and 2ubonrat76@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและ         

การเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย 

ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (x̄ =4.66,S.D.=0.28) และมีความเหมาะสม 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ        

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคา (x̄ =4.42,S.D.=0.57) จึงสรุปไดวา การเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคปญหาเปนฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 
 

This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson 

about stones and the change of the world for effective 6th grade students. 2) Comparisons of student 

achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research sample 
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which was in 6th grade. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools include 

with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about stones and the 

change of the world. For the elementary students in 6th grade that got through from expert assessment 

by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the 

achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found 

that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for (x̄ =4.66, S.D.=0.28) and appropriate. 

2) Student achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .01. 3) The students 

were satisfied with the computer assisted lesson for (x̄ =4.42, S.D.=0.57). It is concluded that, learning 

science with problem based techniques together with computer assisted lesson can increase the 

achievement of the actual learning. 

 

Keywords: CAI, problem based learning, achievement 

 

1. บทนํา  
 

 การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสวนใหญมีทฤษฎีและเน้ือหามากมายและการจัดการเรียน

การสอนก็ยังใชการสอนแบบครูเปนผูบรรยาย จึงทําใหผูเรียนไมใหความสนใจเทาที่ควร เกิดความสับสนในเน้ือหาและเรื่องจน

เกิดความเบื่อหนายในการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ถายทอด

เน้ือหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง มีความสามารถโตตอบกับเครื่องไดอยางเปนอิสระมีการผสมผสานส่ือ

หลาย ๆ ส่ือเขาดวยกันทั้งขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค

ความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนไดเขาใจในส่ิงที่เรียนไดดีขึ้น อีกทั้งบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนยังปรับเปนส่ือการสอนที่ทําใหการเสนอเน้ือหาความรูแกผูเรียนสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทําใหการ

จัดการเรียนรูมีความนาสนใจ มีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาประยุกตใช ซ่ึงจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน ทํา

ใหการเรียนไมนาเบื่อหนาย นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีปฏิสัมพันธมีการโตตอบกับผูเรียนและสนับสนุนการ

เรียนชวยใหผูเรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และผูเรียนไดรับขอมูลโตตอบทันทีสรางความเขาใจในการเรียนรู  

จากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาสวนใหญนักเรียนมีผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ 

สาเหตุมาจากเน่ืองจากปญหาผูเรียนตองเขากิจกรรมตาง ๆ รวมถึงนักเรียนชอบขาดเรียนทําใหเรียนไมทันเพื่อน ปญหาความ

แตกตางระหวางบุคคลซ่ึงโรงเรียนจัดการเรียนรูโดยจัดนักเรียนแบบคละความรูความสามารถ ระดับการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา 

ทําใหนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา นักเรียนที่เรียนรูชา และนักเรียนที่ขาดเรียนบอยเรียนไมทันเพื่อน ครูจึงตองสอนทบทวน ทํา

ใหนักเรียนที่เรียนเกงอยูแลวเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง และปญหาการขาดแคลนส่ือ เน่ืองจาก

เน้ือหาของวิชาวิทยาศาสตรเปนทฤษฎีเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนเบื่อหนายการเรียน อีกทั้งส่ือการเรียนของจริงไมมีหรือมีไม

เพียงพอ ราคาแพง นอกเหนือจากการทดลองจําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบทเรียน 

  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer - Assisted Instruction : CAI) เปนเครื่องมือในการเรียนการสอนบทเรียน

หรือนําเสนอบทเรียน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอน เรียน-หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญของบทเรียน คือ การนําเสนอเน้ือหาในลักษณะหลายส่ือ 

(Multimedia) ไดแกประเภท ขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ (Video) และเสียง 

(Audio) โดยที่ผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียนหรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ 

(FEEDBACK) นอกจากน้ียังเปนส่ือที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 437 

และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา ในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอ

บทเรียนแทนผูสอน โดยผูเรียนสามารถเรียนไคดวยตัวเองไดในทุกที่ทุกเวลา และบอยครั้งเทาที่ตองการเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียน (ไพโรจน ตีรณธนากุล, ไพบูลย เกียรติโกมล และเสกสรร แยมพินิจ, 2546: 20)  

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสามารถลดปญหาที่กลาวถึง

ขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหสูงขึน้ และใหนักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผล

ทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตอไป ผูวิจัยจึงไดศึกษาและผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก ที่สามารถใชรวมกับเทคนิคการ

สอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของสามารถใชกับเทคนิคการสอนแบบปญหาเปน

ฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใชในการ

เรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอน

จะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ 

ตอบคําถามหรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม  
 ศิริชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมา

ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียน

ผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ COURSEWARE ซ่ึง

ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้ง

ผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะ

เสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอ ๆ ไป กระบวนการเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 
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 ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู  ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให

ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  

4.1.2 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏี

การเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใช ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของ

การเรียนรู 

ดังน้ัน รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดนําความรู

เดิมมาใชและศึกษาคนควาตนเองโดยวิธีการตาง ๆ จากหลากหลายแหลงความรู เพื่อนํามาใชใหเกิดการเรียนรูหรือแกปญหา 

โดยที่มิไดเตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาน้ันมากอน 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมบูรณ ตันยะ (2545 : 143) ใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ

วัดพฤติกรรมทางสมองของผูเรียนวามีความรู ความสามารถในเรื่องที่เรียนรูมาแลวหรือฝกฝนอบรมมาแลวมากนอยเพียงใด  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544 : 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ 

และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด   

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรูและทักษะความสามารถจากการ

เรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นิสากร แสงพงศานนท (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก กลุมสารการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลของ

การวิจัยพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 82.43/87.36 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเทากับ 0.76 ซ่ึง

มีประสิทธิผลตามที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.1 และ

ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

 ศิริพร รักษาชนม (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองแดง (คุรุราษฎรบําเพ็ญ) ผลของการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 26.00 คิดเปนรอยละ 86.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เทากับ 1.76 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับดีและมีความสอดคลองกันไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 3.91 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.26 จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะทํางานไดคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) 

เทากับ 4.19 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 วิไลวรรณ พงษชุบ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะหและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู แบบใชปญหา

เปนฐานกับแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ระหวางกลุมที่จัด การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 2. ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 
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 ชาญณรงค พวงผกา (2555: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก 3) ศึกษาความพึงพอใจของ 

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดตาลกง 

(ธรรศรียาทร) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 77.62 / 76.78 สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนด

ไว  ผลทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 คา t เทากับ 19.31 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก 

 ธนรัตน ขวัญใจ (2551: บทคัดยอ). ไดทําการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพื่อตนเอง เรื่อง หินและแรธาตุชั้นประถามศึกษาปที ่6 ที่สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ชวยสอนปกติ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถามศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 

จํานวน 80 คน โดยกลุมทดลองเรียน ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมเรียนจากการสอนปกติ การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ t-test ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 เดชพล ใจปนทา (2550: บทคัดยอ). ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง

หินและแร วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการเรียนรูที่เกิดจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นแตละแบบ ไดแก 

ความคงทนในการเรียนรู ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนมหาวิชานุกุล ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง แลวแบงเปนกลุมทดลอง 4 กลุม คือ กลุม 2 คน กลุม 3 คน กลุม 4 คน 

และกลุม 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและแร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องหินและแร มีประสิทธิภาพเทากับ 81.26 / 80.02 นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รอยละ 67 นักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมที่เรียนแบบรวมมือที่มีขนาดกลุมตางกัน มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน มีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

 จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิคปญหา

เปนฐานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดทัพ

หลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 30 คน โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 30 คน ไดมาโดยเลือกวิธีเลือกแบบเจาะจง 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องหินและการ

เปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก  

2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ  

  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา จัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา  สามารถกําหนด

ส่ิงที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรู  ตองสามารถอธิบายส่ิงตางๆที่เก่ียวของกับปญหาได 

       ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

 

       ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

       ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่

ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด  โดยตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระและชวยกันสรุปองค

ความรู ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

       ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู  และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบ

ที่หลากหลาย  ผูเรียนทุกกลุม ทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของ

โลก ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว  

5. ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระวิทยาศาสตร 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  

  6. นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนำเสนอในงานวิจัยตอไป 
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.44 

และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดย

มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
 

   
       (ก) เขาสูบทเรียน                              (ข) เมนูหลัก                            (ค) เมนูบทเรียน  

   
                      (ง) เน้ือหา                                  (จ) กิจกรรม                              (ฉ) แบบทดสอบ       

ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 จากภาพที่ 2 เปนตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หินและการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึง

ประกอบดวย (ก) นักเรียนคลิกที่ปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูหลักจะมีรายการใหนักเรียนเลือก (ค) เมนูบทเรียน จะมี 3 หนวย

การเรียนรูใหนักเรียนไดเลือกเรียน (ง) ตัวอยางเน้ือหาที่มีในบทเรียน (จ) กิจกรรม ในแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมทายบทให

นักเรียนทํา เชน เกมเก็บคํามหาสนุก เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและเพลิดเพลิน (ฉ) แบบทดสอบกอนเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
 

   6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷  
2

 
t 

กอนเรียน 30 15.53 
269 2699 15.61* 

หลังเรียน 30 24.50 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา 15.61*  โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
  

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.43 0.51 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.27 0.46 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.53 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.42 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงโลก พบวา

โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพเทากับ

80.44./81.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องหินการเปล่ียนแปลงของโลก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการ

เปล่ียนแปลงของโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.49 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เทากับ 80.44/81.67 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก ใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก พบวานักเรียนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคำแนะนำกอนทุกครั้งเพื่อให

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคำแนะนำ

ชวยเหลือแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

2. การนำไปใช ผูสอนควรศึกษาคูมือลวงหนาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรและตรวจดูความพรอมกอนใช ควรมีหูฟงเพื่อ

ไมใหเสียงรบกวนกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูได 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 
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การเสริมประสบการณ เรื่อง หลกัการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

รวมกับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

Experience of working with and choosing a computer for primary high school 

(Grade 11) use problem-based learning with  

computer assisted instruction lesson 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4  

ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย

พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก (x̄ =4.65, S.D.=0.31) และมี

ความเหมาะสมในการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ        

ที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.52, 

S.D.=0.52) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดวยเทคนิครูปแบบการสอนปญหา

เปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิครูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve computer 

assisted instruction lesson principles of working and choosing a computer for primary high school (Grade 

11) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction lesson 

3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 11) 30 
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people through choose at simple random sampling example have research tools such as lesson plan 

teaching techniques problem learning with lesson and computer assisted instruction lesson, basic writing 

program course, principles of working and choosing a computer that the evaluation was carried by 

professional 3 people index of consistency between questions and objectives of study satisfaction(IOC) 

and students satisfaction. The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation 

specialist high level (x̄ =4.65, S.D.=0.31) and apply appropriate 2) Students achievement that study computer 

assisted instruction lesson higher statistically significant at the .05 level 3) Students satisfaction with 

computer assisted instruction lesson high level   (x̄ =4.52, S.D.=0.52) Can conclude that practicing skills 

flowchart writing for primary high school (Grade 11) use problem-based learning with computer assisted 

instruction lesson can increase learning achievement thus confirming.   

 

Keywords: problem-based learning, computer assisted instruction lesson, learning achievement 

 

1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเร ียนมี

ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 

24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนร ูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียนการสอน

โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและ

ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก

สถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14) 

ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป

ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเน้ือหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน

การถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ

กับคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมไมเปน ทําใหผู เรียนเรียนรูไมเปนทําใหผู เรียนไมสามารถเรียนรูอยางตอเ น่ืองไดตลอดชีวิต      

(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน กิจกรรมและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และ

สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตัง้หรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน  
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รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนวิชาแรกของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและเปนรายวิชาที่

นักเรียนทุกคนควรเรียน คือความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร จุดประสงคของรายวิชาน้ีเพื่อ

ตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร บทบาทและความสําคัญ

ของคอมพิวเตอรตอระบบสารสนเทศและสามารถใชคอมพิวเตอรในการประยุกตใชงานของนักเรียนได  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย จึงเห็นสมควรที่จะใช ส่ือมัลติมีเดียมาพัฒนาบทเรียนในรายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ในรูปแบบของบทเรียนคอมชวยสอน หรือ CAI 

ซ่ึงพัฒนามาจากโปรแกรม Adobe Captivate 9 และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถเอ้ือประโยชนในการเรียนรูนอกจากน้ี

ผูเรียนยังสามารถเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน CAI ซ่ึงเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถ

และอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถ

เรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางาน

และการเลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น

ปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 

3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร ที่สามารถใชรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

       วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย

การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อ

นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็น สําคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาดวยตนเองโดยการสืบ คนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกัน

อภิปรายรวม กันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม 

         สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 8) ไดแบงขั้นตอนการจัดการ เรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานไว ดังน้ี 

         ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา เปนขั้นที่ครูนําเสนอสถานการณปญหาเพื่อ กระตุนใหนักเรียนเกิด

ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถระบุส่ิงที่เปนปญหาที่ นักเรียนอยากรู อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

         ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทางที่เปนไปได นักเรียนแตละกลุมวางแผนการศึกษา คนควา ทําความเขาใจอภิปราย

ปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม

ใหนักเรียนเขาใจวิเคราะหปญหาแหลง ขอมูล 

          ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดส่ิงที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวย

วิธีการหลากหลาย 

          ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปล่ียน เรียนรูรวมกัน อภิปราย

ผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

          ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตน เอง และประเมินผลงาน

วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจ สอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุก

กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหานํามาเปนขอมูลในการอธิบายและแกปญหาตามประเด็นการเรียนที่กําหนด 

          ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานครูผูสอนจะทําหนาที่สนับสนุนการเรียนรู คอยให

คําปรึกษากระตุนใหผูเรียนเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชและเกิดการเรียนรูโดยการตั้งคําถาม สงเสริมใหผูเรียนประเมินการเรียนรู

ของตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของผูเรียนและกลุม พรอมใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนให

ไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 

 เพียงพร ยะสะนพ (2552: 11) กลาวถึง คอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนํา

คอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึง

ประกอบดวย บทเรียนและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคอมพิวเตอรซ่ึงมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม 

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ 
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การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม 

รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ใชส่ือรวมกันมากกวา 

1 ชนิด เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ที่สําคัญคือสามารถ โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการประเมินผล

เพื่อสนองตอบใหกับผูเรียนอยางรวดเร็วและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 
    

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 กูด (Good 1973: 7, อางถึงใน อรัญญา นามแกว, 2538: 49) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด ให

คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง  

 ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน

เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ 

จึงเปนการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ เชน 

ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซ่ึงเกิดจากการเรียนการ

สอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในดานตางๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กําหนด ซ่ึง

ผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     สรณัฐ พรมมา (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการใช

โปรแกรมกราฟก ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษา ฤดูรอน/2554 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจํานวน 20 คน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑที่ตั้งไวอยูที่ 83.93/92.14 ซ่ึงสูงกวาตามเกณฑที่กําหนดไว 

     เน้ือทิพย ปนยอย (2556: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ วิชาการ

เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 14 คน เปนนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ผลของการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 คาE1/ E2สูงกวาเกณฑที่กําหนด ไวที่ 80/80 

     พิสุทธิณี ศรีเมือง (2559: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการออกแบบเว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 

คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.65/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบ    

การสอนแบบปญหาเปนฐาน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นมากกวาการเรียนแบบปกติ และทําใหการเรียน

การสอนเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะแกการนําไปใชในการวิจัย การเสริมประสบการณ เรื่อง

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  
 

 5.2 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 5.2.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

 5.2.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

 5.2.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกเลือกใชคอมพิวเตอร ไปทดลอง โดย

ใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานที่กําหนดไว  

 ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และ

อยากที่จะรูคําตอบของปญหาน้ัน 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนวิเคราะหปญหา เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย ชวยเหลือ

กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมใหนักเรียนเขาใจ 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

              

 ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา แลกเปล่ียน เรียนรูรวมกัน 

 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนและประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความ

เหมาะสมหรือไมเพียงใด 

 ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

 5.2.6 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร 

 5.2.7 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง 
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         5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการทํางานและ

การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ราย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 84.56 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.1 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
     

         (ก) หนาแรกของบทเรียน                     (ข) หนาตางเมนู                        (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน  
 

              
 

             (ง) แบบทดสอบ                           (ฉ) คูมือการใชงาน                               (จ) เกมเสริมทักษะ 
  

    ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน  
 

 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร แบงออกเปน 5 เมนู ไดแก จุดประสงค บรรณานุกรม ผูจัดทํา เขาสูบทเรียน 

ออกจากบทเรียน  (ข) หนาตางเมนู แบงออกเปน 6 เมนู ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหาบทเรียน วิดีโอประกอบบทเรียน 

เกม แบบทดสอบหลังเรียน คูมือการใชงาน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน ประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน 3 เรื่อง 1) หลักการ

ทํางานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร 2) องคประกอบคอมพิวเตอร 3) หลักการเลือกใชคอมพิวเตอร (ง) แบบทดสอบ 

ประกอบดวย แบบทดสอบจํานวน 30 ขอ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (ฉ) คูมือการใชงาน 

ประกอบดวย คําอธิบายการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (จ) เกมเสริมทักษะ ไดแก เกมเก็บคํา เกมจับคู เกมจ๊ิกซอว  
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 14.27 
311 3279 41.24* 

หลังเรียน 30 24.63 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 41.24* โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.59 0.44 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.36 0.49 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.57 0.40 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.52 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใช

คอมพิวเตอร พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 84.56/82.1 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและ

การเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.52 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.56/82.1 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการ

เลือกใชคอมพิวเตอร จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน 

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากที่สุดหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง หลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการเรียนการสอนรูปแบบปญหาเปนฐาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริม

ประสบการณ เรื่องหลักการทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ได

คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียน

มีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการ

ทํางานและการเลือกใชคอมพิวเตอร ไปใชกับนักเรียนหองอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน และควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ โดยพัฒนาเน้ือหาในรูปแบบส่ือที่

หลากหลาย เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดยอ  

 

 บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

36 คน ดวยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับ (x̄ =4.69, 

S.D.=0.31) และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ

พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 12.08 (x̄ =4.60, S.D.=0.46) จึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 

Abstract 

 

The article is Experimental research. Aims to1) develop computer assisted instruction Computer 

course Computer Components for Prathomsuksa Students 2powerful. 2) compare the learning achievement 

of the students with the computer-assisted instruction. 3) Student Satisfaction Study Research samples 

36 students in Prathom Suksa 2 People by using research tools Incorporate techniques Together with 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

456 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

computer-assisted instruction. Computer Components for Prathomsuksa 2 Students 3 expert assessments 

Formative assessment of consistency between questions with the objectives of the achievement test (IOC) 

And Student Satisfaction Assessment Forms The results of the research. 1) Computer Assisted Instruction 

The evaluation results from experts at the level. (x̄ =4.69, S.D.=0.31) And suitability Significantly higher 

than at level.05. 3) Students are satisfied with computer-assisted instruction at the level of 2). The learning 

achievement of students in computer-assisted instruction 12.08 (x̄ =4.60, S.D.=0.46) It is concluded that. 

Management of blended learning with CAI can increase actual learning achievement. 

 

Keywords: computer assisted instruction (CAI), blended learning 

 

1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติวามีความ

จําเปนเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริงฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปน รักการอาน ใผรูอยางตอเน่ืองสอดคลองกับสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธราช 

2544 ที่กําหนดหลักสูตรไววาเปนก+ารศึกษาเพื่อเปนเอกภาพ ซ่ึงกําหนดวาสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการ

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน การแกปญหาอยางมีทักษะ คิดวิเคราะหใฝรูใฝเรียนอยาง

ตอเน่ือง สามารถผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางมีสัดสวนสมดุล ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ไวในกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2544: 3) 

การที่ผูเรียนจะสามารถใชงานคอมพิวเตอรในการทํางานตาง ๆ ไดน้ัน ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรคือ

อะไร สามารถทํางานไดอยางไรและจะคนหาความรูไดอยางไร (เนลสัน คริสเตน, 2546 : บทคัดยอ). การปลูกฝงความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะทําใหนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาที่จะเปนอนาคตของชาติมีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และไมใชงานไป

ในทางที่ผิด กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชงานคอมพิวเตอร จึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรโดยจัดไวเปนวิชาหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546:

บทคัดยอ) 

การจัดการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรที่กําหนดใหและมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใชเทคโนโลยีการศึกษามาใชเพื่อใหผูเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชาไดอยางรวดเร็ว และชวยอํานายความสะดวก

ใหกับครูผูสอนในการอธิบายหรือยกตัวอยางใหผูเรียนไดเห็นภาพพจนไดอยางใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด (สุนทร คําวงค, 

2543: บทคัดยอ) ในการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวลวงหนาชวยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

ประกอบกิจกรรมมากขึ้น  สามารถถายทอดและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดดี นอกจากน้ียังชวยแกปญหาในกรณีที่ขาด

แคลนครูไดอีก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: บทคัดยอ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรถือเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบ

การศึกษาโดยสามารถใชเทคโนโลยีในการนําเสนอและการแสดงดวยระบบส่ือตางๆ ทั้งในดานขอมูล รูปภาพ  เสียง  

เคล่ือนไหว และวิดีโอและความสามารถสรางระบบการปฎิสัมพันธแบบโตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จ

ดวยดี (ยืน ภูวรวรรณ,  2546: 47-48) ในปจจุบันนักการศึกษาและนักวิจัย  ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
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บทบาทเปนผูสอนอยาง กวางขวาง ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2540: 2-3) การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมีบทบาทเปนผูสอนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เม่ือเทียบกับวิธี

สอนแบบปกติที่ใชครูเปนผูสอนจากการอบรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer Aided Instruction: CAI) ซ่ึงเปนส่ือที่

ไดพัฒนาขึ้นเพื่อพยายามนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน (วิทยา อารีราษฎร, 2549: 5). โดยเน้ือหาที่บรรจุ

เปนส่ือน้ันในปจจุบันเปนแบบส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedie) เน่ืองจาก มัลติมีเดียเปนส่ือที่ทันสมัย มีลักษณะพิเศษ 

และมีพลังการส่ือสารอยางมีชีวิตชีวาดึงดูดความสนใจของนักเรียนดวยกราฟก ภาพเคล่ือนไหวและเสียงชวยในการส่ือสาร

ระหวางนักเรียนดวยเหตุผลที่นักเรียนบางคนไมกลาถามขอสงสัย การใชมัลติมีเดียจะชวยแกปญหาในสวนน้ีได โดยตอบสนอง

ความตองการในลักษณะการศึกษารายบุคคล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากขึ้น ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลาได

มากโดยผูสอนไมตองเสียเวลาถือวาเปนส่ือที่สามารถ ส่ือความคิดไปยังผูอ่ืนเพราะรับไดทั้งการอาน การฟง การเห็น

ภาพเคล่ือนไหวที่สมจริง (ยืน ภูวรวรรณ, 2546: 3) 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสําคัญและประโยชนในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาประยุกตใชเพื่อ

จัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเปนการแกปญหาในการเรียนรูและทําใหผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู ดวยตนเองได

และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 

สามารถลดปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขี้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สามารถใชงานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถนํามาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบผสมผสานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

สุรินญา แคนติ (2559: บทคัดยอ). กลาววา การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือการ

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหวางการเรียนแบบเครือขายอินเตอรเน็ต และการเรียนการสอนแบบ

เผชิญหนาหรือเรียนในหองเรียน สวนใหญการเรียนรูแบบผสมผสาน ถูกใชมากที่สุดในการฝกอบรมมากกวาใชในการศึกษา ซ่ึง
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ส่ิงสําคัญเกิดจากความลมเหลวของการเรียนการสอนแบบออนไลนที่ไมสามารถพัฒนาองคกรไดดี และการเรียนรูแบบ

ผสมผสานยังเปนที่ถกเถียงในการนํามาแกไขปญหาการลงทุนกับการอบรมแบบออนไลน เปนผลใหมีการลดจํานวนการอบรม

แบบออนไลนหรือเผชิญหนาลดนอยลง ในปจจุบันการเรียนแบบน้ีไดนํามาใชในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะนักวิจัยและอาจารย

นํามาประยุกตใชในการเรยีนการสอนและการคนควากันมากขึ้น 

 กิตติ เสือแพร (2558: บทคัดยอ) กลาววา  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียน

โปรแกรม เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแบบปรับเหมาะรวมกับเครือขาย

สังคมออนไลนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม กลุมตัวอยางจํานวน 19 คน เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ไดจากการเลือกแบบเจาะจง  

 ทิพวัลย ขันธม (2557: บทคัดยอ) กลาววา ความหมายของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไดจัดแบงไว 4 แนวคิด ได

ดังน้ี 1) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ เปนการรวมวิธีการสอน

หลากหลายวิธีและรูปแบบการสงสารที่แตกตางกันโดยไมคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันสามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแต

ละคน 2) การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันไดวาการเรียนบนเว็บแบบ

ผสมผสานเปนการรวมทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) เขาดวยกันรวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีสรางสรรคนิยม โดยการใชทฤษฎีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู 

 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในการ

นํามาใชวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) 

 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วาสนา ศิลาเกษ (2557: บทคัดยอ) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

เรียนกับหลังเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่องสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนแบบผสมผสาน วิชา ประวัติศาสตร เรื่อง

สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยของนกเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่กลุมตวัอยางทีใ่ชวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอําเภอสามพราน จังหวดนครปฐม จํานวน 30 คน โดยใช

หองเรียนเปนหนวยสุม 

 กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนน่ิง เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้า ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้าใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใชคาส่ัง

แบบวนซํ้า ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูแบบผสมผสานกับนักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ี เปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรม ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษาที่ 2557 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 สมพิศ โยมา (2558: บทคัดยอ) 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบทางดาน

คอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูสอนที่ไมไดจบ

ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนที่ไมไดจบการศึกษาดานคอมพิวเตอร สังกัด



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสาน สําหรับครูผูสอนที่

ไมไดจบทางดานคอมพิวเตอรเพื่อสรางบทเรียน e-Learning การประเมินหลักสูตรฝกอบรมใชรูปแบบการประเมินแบบจําลอง

ซิป (CIPP–Model) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคนและสามารถลด ปญหาที่กลาวถึงขางตนได รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูใหสูงขี้นและให นักเรียนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองอันจะเปนผลทําใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอน

ตอไป 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 36 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธีเจาะจง 
 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

วิธีดําเนินงานแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชความนาสนใจเปนหลักเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความสนใจส่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร มีขั้นตอน คือ  

1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และดานการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง 

3) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามาวิเคราะหเพื่อออกแบบกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใช

ปญหาเปนหลักกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เกณฑการวัดและประเมินผล  

4) ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรม 

5) นําแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6) นําแผนการจัดกิจกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อประเมินคุณภาพขั้นตอนที่ 2  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก 

1) สรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลัก 

2) นําแบบประเมินคุณภาพไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลการ

ประเมินพบวาแบบประเมินมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคสามารถนําไปใชในการวิจัยได 

3) ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4) นําเครื่องมือการประเมินคุณภาพไปประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน 

5) วิเคราะห ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม โดยใชคาเฉล่ีย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ซ่ึง

มีเกณฑในการกาหนดคานํ้าหนักของการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมรมเป น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด  
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5.3 การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  

1) ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย 

2) ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน 

3) มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียนและ วิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบ ผสมผสานคืออธิบายไปดวยและใหนักเรียนศึกษากับส่ือการสอนไปดวย นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียน

บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 1 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองกับนักเรียนกลุมเปาหมายโดยจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานระหวางเน้ือหาปกติและเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา

การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

4) ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ในรายวิชา คอมพิวเตอร ที่ไดสรางขึ้น 

5) รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของกลุม

ตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

6) วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 

 

6. ผลการศึกษาการวิจัย/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  2 มีเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย ภาพน่ิงพัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Photoshop 

ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย กิจกรรมที่มีการโตตอบกับนักเรียนและแบบทดสอบผานระบบคอมพิวเตอรพัฒนาโดย

โปรแกรม Adobe Captivae ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวเปนอยางดี ผล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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(ก) หนาแรกของบทเรียน      (ข) เน้ือหาบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) หนาเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร    (ง) เกมและกิจกรรมเสริมการเรียนรู       (จ) แบบทดสอบ 
 

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เริ่มจาก

หนาแรกของบทเรียน (ก) สําหรับใหนักเรียนกรอกชื่อเพื่อลงทะเบียนเขาใชงานบทเรียน นําไปสูหนาเน้ือหาบทเรียน (ข) ที่

นําเสนอเน้ือหาดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย โดยแยกเน้ือหาตามเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร (ค) เพื่อให

นักเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาและกิจกรรมไดอยางสะดวก ทั้งน้ีภายในบทเรียนมีเกมและกิจกรรมเสริมการเรียนรู (ง) ซ่ึง

สามารถโตตอบกับนักเรียน และแบบทดสอบ (จ) สําหรับวัดความรูความเขาใจของนักเรียนนําไปสูการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตอไป 

  

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N 
 

퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 24.42 1.83 150 12.08 

หลังเรียน 36 26.25 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา12.08 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.63 0.64 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.61 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอย

ที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมากที่สุด (x̄ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน

ดวยบทเรียนในระดับมากที่สุด (x̄ =4.61) และ 3) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมากที่สุด (x̄ =4.57) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่  2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.38/87.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีคาเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.46 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

81.38/87.50หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร จึงทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว  
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8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิด แบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

 1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับกลุมตัวอยางอ่ืน โดยเพิ่มเน้ือหาการวิจัยใหมากขึ้น 

 2) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการเพิ่มหัวเรื่องหนวยการเรียน แบบฝกหัดใหมากขึ้นใหผูเรียนมีความเขาใจ 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1) ครูตองชี้แจงวิธีการใชงานและขั้นตอนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรในระหวางการใชงานครูอาจจะ

สาธิตใหเด็กนักเรียนดูเพื่อปองกันการผิดพลาดในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 

 2) ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชในครั้งตอไปโดยการเปล่ียนเรื่องที่จะสอน หรือการเปล่ียนกลุมตัวอยาง 

การเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้น การเปล่ียนกิจกรรมใหมๆ เพื่อใหมีความนาสนใจและมีความรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การเสริมทักษะการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรือ่ง Microsoft Word  สําหรับนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง ดวยการประยุกตใชเทคนิควิธกีารสอนแบบปญหาเปนฐาน
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพวิเตอร 

เรื่อง Microsoft Word สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคา (x̄ =4.46, 

S.D.=0.55) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับที่ (x̄ =4.53, 

S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร ดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article is an experimental research. The purpose for 1) Develop computer-assisted instruction. 

Microsoft word computer course for high school year 1 students. 2) Comparison of student achievement 

in computer-assisted instruction. 3) Student satisfaction study. The research sample consisted of 30 

mathayom suksa one students. The research tools include problem-based techniques in combination 

with computer-assisted instruction. The computer course on Microsoft word was evaluated by 3 experts. 
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It evaluated the consistency index between the question and the objectives of the achievement test (IOC) 

and the student satisfaction test form. The results showed that 1) The teaching assistants can get expert 

assessment results at (x̄  =4.46, S.D. = 0.55) and is appropriate. 2) The learning achievement of students 

in computer-assisted instruction significantly higher than that level 0.01 / 0.05. 3) Students were satisfied 

with computer-assisted instruction at the level of (x̄  = 4.53, S.D. = 0.51) It is concluded that teaching 

computer courses with techniques by the problem is the base with computer assisted instruction. That 

can actually increase the learning achievement. 

 

Keywords:  problem based learning, CAI, achievement 

 

1. บทนํา 
 

 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลกระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมี

บทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติจนกลาวกันวาโลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสาร การปฏิวัติ

ทางดานเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเปนแรงผลักดันที่สําคัญทําใหระบบการศึกษา ในระบบโรงเรียน จําเปนตองเปล่ียน

บทบาทไปอยางรวดเร็วการเรียนการสอนมิไดมีเฉพาะแตในหองเรียนและอยูภายใตการกํากับของครูเทาน้ัน คนสามารถที่จะ

เรียนไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายการเรียนตามความตองการของแตละคนที่มีความแตกตางกันจึงจําเปนตองจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเด็กแตละคนมีความรูความเขาใจ ประสบการณและการมองโลก

แตกตางกันออกไป 

สภาพที่เปนอยูในปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชา Microsoft Word เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปน

การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการ

สอนเตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาส่ือประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและ

ส่ือการสอนสวนใหญเปนส่ือการสอนแบบทิศทางเดียว ไดแก ส่ือ ประเภทเสียงจากซีดี หนังสือและตํารา สําหรับการคนควา

เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชา Microsoft 

Word จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําใหมีผลตอ การรับรู 

และเขาใจเน้ือหาที่เรียนแตกตางกัน สภาพที่เปนปญหาในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบัน พบวานักเรียน 

สวนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ําสืบเน่ืองมาจากผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเปนผูสาธิตเองทั้งหมด โดย

ไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียนทําไดเร็วหรือชาตางกัน 

จากสาเหตุดังกลาว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเองและเปนไปตามความสามารถของแตละคน จะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไปตาม

ความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีก

ทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัดเวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word ที่สามารถใชรวมกับ

เทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Word สามารถใชรวมกับเทคนิควิธีการ

สอนแบบปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

 วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวย

การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อ

นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน 

 ชวลิต ชูกําแพง (2551: 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตาม

ทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท

ของการเรียนรู 

 ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน คือ วิธีตั้งปญหาตั้งประเด็นขึ้นมา เปนตัวกระตุนให

นักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูลตัวตนเองและนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายและสรุปความรูใหม 

 4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      วุฒิชัย ประสารลอย. (2545: 32). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ Computer Assisted Instruction 

(CAI) หมายถึง ส่ือที่เนนพัฒนาทักษะการส่ือความหมายของผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตามแนวคิดดานทฤษฎี

การเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสัมพันธของส่ิงเรากับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถตรวจสอบ

และประเมินความกาวหนาในการเรียนรูไดดวยตนเอง 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542 อางใน ยอดชาย ขุนสังวาลย, 2553) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง 

ส่ือการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําส่ือประสมอันไดแก ขอความ 

ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาที่สุด 

เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ และไดรับขอมูลยอนกลับ 

 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543:48) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง วิถีทางของการสอน

รายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณที่มีความสัมพันธมีการแสดงเน้ือหา

ตามลําดับที่ตางกันดวยบทเรียนแรแกรมที่เตรียมไวอยางเหมาะสม 

 วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดกลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปน

การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยนเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน 
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  กิดานันท มลิทอง (2543: 227) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน นอกจากชวยให

ผูเรียนไดพัฒนาการไปถึงขีดสุดแลว ยังแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนและ ปญหาทางดานการเรียน เพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถส่ือสารใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย ตนเอง  

 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดียชวยแกปญหาการไมสนใจเรียนของ

ผูเรียนได และชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ปราณี กองจินดา. (2549,หนา 42). กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

      ดังน้ันสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เ กิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมี

ประสบการณการเรียนรู มีความรูที่สามารถวัดไดทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย  
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จิระ ทับวิเศษ (2535: บทคัดยอ) สรางชุดการสอนเรื่องอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 40 คน โดยการ

สุมแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองสอน 20 คาบ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ียและคาความแตกตาง

ระหวางการสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนจากชุดการสอนโดยชุดการสอนมีประสิทธิภาพเฉล่ีย 

84.25/100 ซ่ึงมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงผลการนําชุดการสอนไปใชปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนจาก

ชุดการสอนมีความแตกตางจากผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนจากชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เจนศักดิ์ แสงคําเฉลียง (2547: 66-67) ไดศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมัลติมิเตอร วิชา

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธ์ิภาพ 90.9/91.9 ซ่ึงอยูสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 90/90 จึงสรุปไดวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีมีประสิทธภาพตามเกณฑ ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จากผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในเกณฑดี และผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนักศึกษาที่เปน

กลุมตัวอยางพบวาอยูในเกณฑด ี

อนุสรณ สาธุเสน (2548: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีคมนาคม และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  1 สาขาวิศวกรรมศาสตร

อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสรางชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ผลการวิจัย

พบวา การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 85.34/82.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑกําหนดรอยละ 80/80 

กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวน  บทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน 
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  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนอูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ดวย

การเลือกแบบเจาะจง  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

       5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

       5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ในดาน

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

  5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 

  ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา นําปญหาตางๆ ที่กําหนดไวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  

  ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ใหผูเรียนทําความเขาใจกับปญญาที่กําหนดไว 

  ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควาและทดลอง โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 1 
 

      
 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

   จากภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาแนวทางแกปญหาที่ไดรับจาก

ผูสอนตามกระบวนการเรียนดวยเทคนิควิธีการสอนแบบปญหาเปนฐาน ซ่ึงเปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความหลากหลายใน

การนําเสนอเน้ือหาทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง กิจกรรมแบบโตตอบและแบบทดสอบที่ชวยเสริมความเขาใจของผูเรียนได 
 

  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดศึกษาคนความาแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 

  ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนสรุปคาคําตอบของปญญาที่ไดกําหนดขึ้น 
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  ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ใหนักเรียนนําผลงานมานําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนและ

ผูที่เก่ียวของรวมกันประเมินผลงาน 

       5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน ไปทดลอง 

       5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน 

       5.3.7 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 81.65 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.78 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2 
 

     
          (ก) หนาเขาสูบทเรียน             (ข) หนาเมนู 

 

    
             (ค) เน้ือหาทบเรียน           (ง) แบบทดสอบ 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน (ข) หนาเมนูมีทั้งหมด 8 เมนู ไดแก หนาแรก แนะนําการใชงาน แหลงอางอิง ผูจัดทํา บทเรียนที่ 1 

บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบ จุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาบทเรียน (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยก

มาคือ เรื่อง การใชงานเบื้องตน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งกอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด 30 ขอ  
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 17.82 
219 1813 14.71 

หลังเรียน 30 25.13 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 14.71 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
  

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.50 0.57 มาก 

2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.43 0.34 มาก 

3. ดานเน้ือหา 4.32 0.47 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.41 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Word เบื้องตน พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ =4.41) โดยเรียงลําดับจากคะแนนได คือ 1. มีความ

พึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอในระดับมาก  (x̄ =4.50) 2. มีความพึงพอใมจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน

ในระดับมาก  (x̄ =4.43) และ 3. มีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมาก  (x̄ =4.32) ตามลําดับ 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.65/83.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.41 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.65/83.78 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 

 

9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ควรมีการบูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของนักเรียน จะทําใหไดชิ้นงาน 

หรือผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

      9.1.2 ในการใชส่ือการสอนโรงเรียนแตละโรงเรียนควรมีความพรอมเรื่องของอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรให

พรอมใชงานอยูตลอดเวลาเพื่อตัวเด็กและบุคลากรที่มาใชงาน 
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การสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการ

สอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน 

โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรูคําศัพท ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา       

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.63 และมีความเหมาะสมในการใชงาน 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ TGT  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article was experimental research. The purposes of this research were 1) to develop the 

computer assisted instruction in English course for English vocabulary learning of the students in 

prathomsuksa 3 2) to compare student’s learning achievement score before and after using the computer 

assisted instruction 3) to study students’ satisfaction. The samples comprised 36 students in prathomsuksa 3. 

They were selected by purposive sampling. The tools of this research were Team-Games- Tournament 

cooperated the computer assisted instruction, the English course by 3 specialists, The assessment form 

of IOC and satisfaction. The results of this research were as follows : 1) The computer assisted instruction 
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was in higher level for suitable 4.63 the students’ learning achievement after using the computer assisted 

instruction was significantly higher than that before using at .05 level and 3) the students’ satisfaction 

toward the computer assisted instruction was found at light level 4.61 and the standard deviation was 

0.51 so the English course for technique TGI (Team-Games- Tournament) cooperated the computer assisted 

instruction could increase achievement. 
 

Keywords: TGT collaborative learning technique, computer-assisted instruction, achievement 

 

1. บทนํา 
 

 ในปจจุบันจะเปนมีการยึดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก็ตาม คําศัพทก็ยังคง

เปนปจจัยหลักที่ตองนํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนอยูเสมอเพราะผูเรียนมีความรูเก่ียวกับคําศัพทนอยจึงเกิดปญหาใน

การส่ือสาร กลาวคือ ผูเรียนไมสามารถใชคําที่เหมาะสมในการเขียนเพื่อส่ือความหมายไดหรือการที่ผูเรียนไมรูความหมายของ

คําศัพทน้ัน ๆ มากอนทําใหผูเรียนไมสามารถส่ือความหมายที่อานไดหรือมีปญหาในการตีความหมายของศัพท ถึงแมจะมี

พจนานุกรม (Dictionary) เปนเครื่องชวยก็ตาม และอุปสรรคที่สําคัญอยางหน่ึงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศสําหรับ

ผูเรียน น่ันคือ ผูเรียนมีทัศนคติที่ไมชอบเรียนภาษาตางประเทศอยูแลว เพราะคิดวายากจึงไมเปดใจยอมรับ สวนครูผูสอนน้ัน

ยังคงเนนผูเรียนเปนสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมมากเทาที่ควร ซ่ึง

เน้ือหาที่นํามาสอนผูเรียนน้ันอาจจะยากและไกลตัวนักเรียนมากเกินไป ไมหลากหลาย ไมเหมาะสมกับระดับและวัยของผูเรียน 

ไมมีความทันสมัย ไมตรงกับเน้ือหาและความตองการของนักเรียน เปนตน 

 ผูวิจัยเห็นวา การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT จะเปนทางเลือก

ใหมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังน้ันในฐานะครูผูสอนภาษาตางประเทศจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท กลาวคือให

นักเรียนศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันชวยเหลือกันในการแกปญหา

และเตรียมความพรอมของสมาชิกในกลุมเพื่อแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ ทําใหพัฒนาความรู ความสามารถ และ

สนุกสนานกับการเรียน ตลอดจนพัฒนาดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT (Teams –Games – Tournament) เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามที่ตนเองตองการ นักเรียนไดรวมทํากิจกรรมการเรียนการสอน

เก่ียวกับคําศัพท ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท เหมาะสําหรับใชรวมกับ

การสอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

476 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย(ถามี) 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ที่สามารถใชงานกับการสอนแบบ 

TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรยีนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 215) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือคือ การเรียนที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ในที่เรื่องเรียนมากที่สุด โดยอาศัยการรวมมือชวยเหลือกัน แลกเปล่ียนความรูระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของ

รูปแบบแตละรูปแบบจะขึ้นอยูกับเทคนิคการศึกษาเน้ือหาสาระและวิธีการเสริมแรง และการใหรางวัลเปนประการสําคัญ 

 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2547: 163-168) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค TGT ไววา เปนการ

เรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหน่ึง ที่แบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ออกเปนกลุมเพือ่ทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 

4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดแขงขันกันในเกมการเรียนที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลวทําการทดสอบความรูโดยใชเกม

การแขงขัน คะแนนที่ไดจากการแขงขันของสมาชิกแตละคนในลักษณะการแขงขันตัวตอตัวกับทีมอ่ืน นําเอามาบวกเปน

คะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย ดังน้ัน สมาชิกของกลุมจะตองมีการกําหนด

เปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

สรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค TGT เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง ที่ใหความสําคัญกับตัวผูเรียนอยาง

แทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก เกง ปานกลาง และออน โดนสมาชิกแตละคนลวน

มีความสําคัญกับกลุมทั้งส้ิน 
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ครองศักดิ์ ยาสาไชย (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT 3) ศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนแบบ

รวมมือ เทคนิค TGT 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูด
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ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนมารีพิทักษอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน 

ไดมาโดยการสุมอยางงายดาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน จํานวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

นิตินัย พีระวัธนกุล (2555: บทคัดยอ) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุม ผูเรียนเปนผู

ปฏิบัติ กิจกรรมดวยตนเอง การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT เปนการฝกทักษะกระบวนการกลุม สงเสริมการแสวงหา

ความรู การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเกิดการเรียนรูอยางมี

ความสุข การศึกษาคนควาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT 2) 

เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพมีผลใหนักเรียน มีความพึงพอใจในการ

เรียนรูในระดับมาก เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา การอาน

และการเขียน และมีพฤติกรรมการทํางานรวมกัน เปนกลุม และทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนตอไป 

 อาศิส วิเศษยา. (2555: บทคัดยอ). การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง ชีวิตพืช

และสัตว ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 และหาคุณภาพของบทเรียน ประสิทธิภาพของการเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู 

และความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1. บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่อง ชีวิตพืชและ สัตว ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2. 

แบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมารียวิทยา จํานวน 20 คน และ 4. คาความคงทนบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิทยาศาสตร 

เรื่องชีวิตพืชและ สัตว ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่องชีวิตพืชและสัตว ระดับชั้นประถมศึกษา ปที่4 ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.50/ 84.50 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิ ภาพทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 62.50 

คะแนน สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวย ตนเองแบบอีเลิรนน่ิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จิตตธัญชฌา จําลองศุภลักษณ (2555: บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 3) เพื่อ

หา ประสิทธิผลของผูเรียน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน และ 5) เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู ของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบ ประเมินคุณภาพของบทเรียน 3) 

แบบทดสอบประสิทธิภาพของผูเรียนและทดสอบความคงทนของ ผูเรียนที่มีตอบทเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอบทเรียน วิธีการพัฒนา บทเรียนใชทฤษฎีการพัฒนาบทเรียน IMMCAI 16 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.50/85.58 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 4.35 และมีความคงทนตอการเรียนรูไมนอยกวา 

30% ที่กําหนด 

พุทธานุลักณ ออนราษฎร (2556: บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบและพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การสนทนา

ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เครื่องมือที่ใชประ กอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 

โรงเรียน มารียบริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 84.92/86.83 เปนไปตามเกณฑที่ สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นน้ี เปนบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรู

ดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดีกวาหรือใกลเคียงกับวิธีการสอนแบบปกติ 

บทเรียนสําเร็จรูปยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว และเม่ือทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน ผูเรียนมี

ความกาวหนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งผูเรียนที่เคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปไมวาจะเปนแบบใดแบบหน่ึงก็ตาม 

ภายหลังเม่ือไดเรียนจากวิธีปกติในหองเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการสรางแผนภาพในลักษณะตาง ๆ ไดมากกวาผูเรียน

ชั้นเดียวกันที่ไมเคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปมากอน ฉะน้ัน บทเรียนสําเร็จรูปจึงสามารถนําไปใชไดเกือบทุกวิชาและผูเรียน

ทุกวัยจึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สมควรนํามาเปนส่ือการจัดกระบวนการเรียนรูของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน  

 5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพทที่เหมาะสําหรับใชรวมกับการ

สอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

 5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

 5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

 5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู เรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูและวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค 

 5.3.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียนใหดําเนินไปตาม

กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียน ใชวัตถุประสงคในการกําหนดความสามารถของ

ผูเรียนหลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น และเพื่อการประเมินผลผูเรียน 
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 5.3.3 ศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate โดย

ไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา วิธีสอน และดานโปรแกรม 

 5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate 

 5.3.5 ตรวจสอบความเหมาะสม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและวิธีสอนตรวจสอบความถูกตองความ

เที่ยงตรง และความสอดคลอง ซ่ึงประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง กิจกรรมและเน้ือหาที ่สอน (IOC) ของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.00 หมายความวา บทเรียนมี

ความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา น่ันคือ เน้ือหา กิจกรรม และผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีความสัมพันธกันสวน ขั้นตอนกระบวนการ

เรียนการสอนผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะ ขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัย ไดนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนการ

สอนบรรลุจุดมุงหมาย 

 5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน ดังน้ี  

1) ดานวัตถุประสงคของบทเรียน เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได วัตถุประสงค

สอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเน้ือหา และมีความชัดเจน  

2) ดานเน้ือหา การเรียงลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมเน้ือหามีความถูกตองตามหลักวิชาการ ความ

สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน 

การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหา  

3) ดานภาพน่ิงประกอบการนําเสนอเน้ือหา ภาพน่ิงสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ ภาพน่ิง สามารถส่ือ

ความหมาย เขาใจงาย ภาพน่ิงมีความชัดเจน เหมาะสม  

4) ดานกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เทคนิค TGTเหมาะสมที่จะนํามาใชสอน นักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เทคนิค TGT มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอนเน้ือหาที่ จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู 

คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน ของคําส่ังและคําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทํา

ใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจนของคําส่ังและคําถามของแบบทดสอบ จํานวน

แบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม 
 

5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังน้ี  

 5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย 

 5.4.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน  

 5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียนและ วิธีการจัดการเรียน

การสอนแบบ TGT แกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ที่ไดสรางขึ้น กิจกรรมดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
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 5.4.4 ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้น  

 5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของ

กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

 5.4.6 วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 มี

รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

       
(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

       
         (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ         (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน            (ฉ) เกมจับคู 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

  จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม Login (ก) เมนูหลัก ไดแก Animal Fruit 

Number Game แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยาง

แบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 และมีคาเฉล่ียคะแนน

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 84.81 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด

คือ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน]  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 24.33  1.11 60 10.71 

หลังเรียน 36 25.44 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 36 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.60 0.52 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.63 0.49 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.59 0.53 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.61 0.51 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึง

พอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.60) 

3) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีคาเทากับ 4.61 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 รวมกับแนวคิด TGT มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.11/84.81 

หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่ง

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับ

แนวคิด TGT พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ดานแบบทดสอบ ควรมีการพัฒนาขอสอบที่ใชบนส่ือเพื่อความหลากหลายในการทําแบบทดสอบ 

 9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใสเสียงประกอบเน้ือหา เพื่อเพิ่มทักษะดานการอานออกเสียงใหกับผูเรียน 
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การเพิ่มทกัษะการเรียนรู รายวิชา ศิลปะเพื่อการเรยีนรู สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

ดวยเทคนคิ STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณศีึกษา โรงเรียนวัดทพัหลวง  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคือชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 36 คน โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสอนดวย

เทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมิน

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชียวชาญในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด (x̄ =4.58, S.D.=0.44) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          

ในระดับดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ =4.46, S.D.=0.52) 

จึงสรุปไดวา การเรียนสอนรายวิชา ศิลปะ ดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

 This article is experimental research aims to 1) Development of Computer Assisted Instruction, 

art curriculum for effective 3rd grade students, use STAD with technique. 2) Compare the learning 

achievement of the students with the computer-assisted instruction. 3) Study the student's satisfaction 

with the Computer Assisted Instruction. Sample the research was conducted in the 3rd grade of 36 
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students. By specific method the research tools include STAD teaching technique, computer assisted 

instruction, art curriculum. Experimented by 3 experts. Evaluation form for consistency index between 

questions with the objectives of the IOC and student Satisfaction Assessments. The results of the research           

1) Computer Assisted Instruction the results of the assessment by the experts at level most satisfied            

(x̄ =4.58, S.D.=0.44) and is suitable. 2) Student achievement at Computer Assisted Instruction significantly 

higher than .05.  3) Students were satisfied with computer assisted instruction at the level good. 3) Students 

were satisfied with computer assisted instruction at the level very satisfied (x̄ =4.46, S.D.=0.52) It is concluded 

that. Teaching art With STAD technique in conjunction with Computer Assisted Instruction. Can increase 

the achievement of the actual learning. 

 

Keywords: STAD collaborative learning technique, computer assisted instruction, achievement 

 

1. บทนํา  
 

          การเรียนการสอนศิลปะน้ันแตกตางจากการศึกษาในศาสตรสาขาอ่ืน ที่มีองคประกอบดานจิตพิสัยในแงจินตนาการ

และสุนทรียภาพเขามาเก่ียวของ แตเดิมน้ันวิธีการเรียนการสอนศิลปะจะเนนหนักไปในดานฝกฝน ทักษะความชํานาญ ความ

แมนยําในเชิงชาง เปนการเรียนการสอนที่มักจะมุงเนนในดานทักษะมากกวาการพัฒนา ทางดานความคิดสรางสรรคของ

ผูเรียน ตลอดจนการวัดผลปลายปมักจะถือเอาการสอบไลเปนสำคัญ โดยพิจารณาที่ความสามารถทางศิลปะมากกวาส่ิงอ่ืน 

โดยใชมาตรฐานของความเปนผูใหญเปนเครื่องตัดสินชี้ขาด จนบางครั้งก็ทำใหเกิดความนาเบื่อ ซับซอน และเขาใจยาก (เลิศ 

อานันทนะ, 2535) 

           การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัด

ทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาศิลปะ อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ คือเฉล่ียต่ํา

วารอยละ 70 อีกทั้งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนวิชาศิลปะบางทานที่จบสาขาศิลปศึกษาโดยตรงมีเพียง 1 คน อีกคนเปน

ครูที่จบสาขาอ่ืนมาชวยสอน ประกอบกับการเรียนรูเก่ียวกับทัศนธาตุเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจ และสรางงานศิลปะการ

จัดการเรียนการสอนที่ผานมาจะใชวิธีแบบบรรยายโดยครูอธิบายหนาชั้น ใชส่ือภาพประกอบ หรือวาดภาพสาธิต บนกระดาน 

นักเรียนเปนผูฟงเพียงอยางเดียว สังเกตไดวานักเรียนไมสนใจในทฤษฎีดวยวิธีการสอนและส่ือ ดังกลาว การบรรยายไมสามารถ

ทําใหนักเรียนเขาใจในเรื่องดังกลาวไดดีพอ นักเรียนมักมุงที่จะปฏิบัติงานเพียง อยางเดียว ไมคอยใหความสนใจทฤษฎี ซ่ึงเปน

พื้นฐานความเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน การเลือกส่ือการ สอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียนน้ัน จึงมีความสําคัญ

เปนอยางมาก 

           ผูศึกษาคนควาจึงไดพิจารณานําแนวคิดการจัดการเรียนรูปแบบรวมมือ (cooperative Learning) มาจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยใชเทคนิค STAD (Student Teams - Achievements Division) กระบวนการเริ่มตนจากจัดผูเรียนผูเรียนเชากลุม

คละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) 6 คน และเรียกกลุมน้ีวา กลุมบานเรา (Home Group) ซ่ึงสมาชิกในกลุมบานเรา ไดรับ

เน้ือหา สาระ และศึกษาเน้ือหาสาระน้ันรวมกัน ซ่ึงผูเรียนอาจทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว ผูเรียน

ทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซ่ึงเปนการทดสอบหลังเรียนและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement 

score) สมาชิกในกลุมบานนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนของกลุม กลุมใดไดคะแนน

พัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมน้ันไดรางวัล เน่ืองจากเทคนิค STAD เปนเทคนิคหน่ึง ของการเรียนรูแบบรวมมือ สงผลดีตอ

ผูเรียนตรงกันในดานตาง ๆ (Johnson, Johnson and Holubec. 1994) คือ มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น 

เปนผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูปมีความคงทนมาก มีแรงจูงใจภายในและ แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธ์ิ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้น และคิดอยางมีวิจารณญาณ มากขึ้น มีความสัมพันธระหวาผูเรียนดี

ขึ้น ทําใหผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ และการรวมกลุม 

ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรูสึกที่ดีเก่ียวกับ ตนเองและมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น นอกจากน้ันยังชวยพัฒนาทักษะทาง

สังคมและ ความสามารถในการเผชิญกบความเครียดและความผันแปรตาง ๆ ที่เขามาเก่ียวของกับผูเรียน 

           ผูวิจัยคนควาไดนําปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะสาระทัศนศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โดยการผลิตส่ือการเรียนรูที่ เพื่อประกอบการสอน บทเรียนจะประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีแบบฝก ใบ

ความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอ่ืน ๆ ตามเน้ือหาที่กําหนดในบทน้ัน ๆ รวมกับดวยเทคนิค STAD เพื่อเปนแนวทางในการ

แกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

 2.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาชั้นปที ่3 ที่มีประสิทธิภาพ  

          2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

          2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถามี) 
 

          3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ ที่ใชสอนดวยเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ชั้นปที ่3 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 70/70 

          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยการการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญระดับ .05  

          3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

      4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 ทิศนา แขมมณี (2553: 265) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย

หลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควร

รวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกัน เพราะการแขงขันกอนใหเกิด สภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ

กัน ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปน สภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรู

แบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย 

  4.1.1 การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความสำคัญเทาเทียมกันและจะตอง พึ่งพากัน

เพื่อความสำเร็จรวมกัน  

  4.1.2 การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล และ

การเรียนรูตาง ๆ  

  4.1.3 การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม  

  4.1.4 การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมที่ใชในการทำงาน  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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  4.1.5 การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัด

ประเมินได  

 จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน

ไมใชการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติ ที่ครูใชเปนประจำที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปน

การเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของสมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเปนผูจัดกลุมให เปนการมุงเสริม พัฒนาทักษะทางสังคมและ

พฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพาแนะนําซ่ึงกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จ ครูจึงตองติดตามดูแลการเรียนรูและ

ปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของ ตนเองและของกลุม ทุกคนตองมีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่

กำหนด 

 ยืน ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหาวิชาและ

ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม

สําหรับ นักเรียน แตละคน 

            ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรยีนการสอนที่แตกตางกัน  

 คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงโปรแกรมประกอบดวย บทเรียนและฝกทักษะการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบ ตัวหนังสือ สีและภาพกราฟกสวยงาม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนํา ในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือการโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร   และ

สามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑ ที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

 จากที่กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมกันเรียนรู หรือการจัดการเรียนรู แบบรวมมือกัน 

ไมใชการสอนโดยให ที่ครูใชเปนประจําที่นักเรียนเขากลุมกันดวย ความสมัครใจ แตเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของ

สมาชิกกลุมทุกคนที่ครูเปนผูจัดกลุมให เปนการมุงเสริม พัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ชวยเหลือ

พึ่งพาแนะนําซ่ึงกันและกันจนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
  

 4.2 วิจัยที่เกี่ยวของ 

 ประอรพรรณ บางนกแขวก (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิและการจัดการเรียนรูแบบ

เอสเอสซีเอสกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน ซ่ึงเปนหองเรียนตามสภาพจริง รวมทั้งส้ิน 50 คน สุมอยางงายโดยการ

จับฉลากแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกลุม

ทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิและแผนการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส โดยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกับการ

จัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
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แบงกลุมสัมฤทธ์ิ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเอสเอสซีเอส เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ไมแตกตางกัน 

 ไมตรี พุทธขันธ (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตาม

รูปแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับ

วิธีการสอนแบบปกติ และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรับการสอนโดยใช

รูปแบบการสอนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 

หองเรียน รวม 70 คน ถูกสุมมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-

Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสุมฤทธ์ิทางการเรียน เปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงมีคาความยากงายตั้งแต 0.28-0.78 คา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.76 และ คาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบเทากับ 0.80 และแบบสอบถามวัดเจตคติ ที่มีตอการ

เรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย รอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t- test ผลการวิจัยพบวา 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตามรูปแบบ STAD 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร มีประสิทธิภาพ 82.94/81.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 2. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. 

เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับมาก (x̄ =4.63, S.D.=0.68)  

 อัจฉราพรรณ อาโน (2555: บทคัดยอ) ทําการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนและเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ประชากร 

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน 68 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรแบบวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรและแบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร 

 ณัฐนภัส ยอดศรี (2555: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

อินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระ การเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนวัด

ตรีทศเทพ จานวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.00/82.80 สูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว และจาก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึง

พอใจ อยูในระดับมากที่สุด 

 เบญจรัตน มงคลสาร (2555: บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาส่ือการสอนแบบการตูน

มัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของหนวยการเรียนรูที่ 3 

(ระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาง
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ปลามาสูงสุมาร-ผดุงวิทย โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีมี ส่ือการสอนแบบการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ 

โดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวาเห็นวาประสิทธิภาพ เทากับ 82.00/80.83 ซ่ึงสูงกวาสมมติฐาน

ที่ 70/70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังโดยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สูงกวากอนที่ระดับนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีความพอใจอยูในระดับมาก 

             จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จะเห็นไดวาเปนการ

จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีปฏิสัมพันธกันในกลุมทําให

นักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียนซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ เพื่อจูงใจผูเรียนให

กลาแสดงออกและชวยเหลือกันในการทําความเขาใจเน้ือหาน้ัน ๆ อยางแทจริง ซ่ึงเปนเทคนิคที่สามารถใชไดทุกวิชา 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน  

                  5.1.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 

  5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

  5.2.3 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

  5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

           5.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

      การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังน้ี  

    5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบ 

       5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน 

                  5.3.3 แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุมและใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชา ศิลปะ                          

ที่ไดพัฒนาขึ้น อธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียน 

                  5.3.4 ใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD และทํากิจกรรมดวยการดูภาพที่

เตรียมมาใหแลวตอบคําถาม 

                  5.3.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผลรวมหลังเรียนของ

กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

       5.3.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
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6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ีย

คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 70.2 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.96 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป มี

รายละเอียดดังภาพที่ 1 

       (ก)

 

 

 

 

 

 
 

   

    (ก) เขาสูบทเรียน        (ข) เมนูหลัก 

    (ค) วิดีโอประกอบการเรียน     (ง) กิจกรรมเสริมทักษะ   

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอร 

 

  จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป ประกอบดวย การลงชื่อเขาใช (ก) โดยให

นักเรียนพิมพชื่อแลวกด Enter เพื่อไปยังเมนูหลัก ซ่ึงในเมนูหลัก (ข) จะมีเมนูตาง ๆ ใหเลือก เชน เขาสูบทเรียน ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง บรรณานุกรม ผูจัดทํา และวิดีโอประกอบการเรียน (ค) เพื่อใหนักเรียนเรียนรูในไฟลวิดีโอเพิ่มเติมจากบทเรียน และ

กิจกรรมเสริมทักษะ (ง) เพื่อทบทวนบทเรียน หลังจากเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว นักเรียนจะเขาทํา

แบบทดสอบดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงแบบทดสอบกอนเรียนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงแบบทดสอบกอนเรียนใชสําหรับวัดความรูกอนเรียนและจัดกลุมของ

ผูเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนใชสําหรับนําไปใชเปนสวนหน่ึงของการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 21.06 138 108 18.69 

หลังเรียน 36 24.86 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา 18.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.52 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.50 0.51 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.49 0.53 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ =4.46) โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหา

นอยที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมาก (x̄ =4.40) 2) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่

ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมาก (x̄ =4.50) และ 3) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาอยูในระดับมาก x̄ =4.49) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาปที ่3 รวมกับแนวคิด STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 70.2 / 82.96 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ทัศนศิลป หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD มีคาเทากับ 4.46 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.52  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่3 รวมกับแนวคิดมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 70.2/82.96 หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชา

ศิลปะ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ใชรวมกับเทคนิค STAD จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง ทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด STAD ผล

การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา ศิลปะ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับพึง

พอใจมาก 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

           9.1 ควรใสเสียงอานใหกับบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความนาสนใจและสะดวกในการสอน 

           9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรจะมีปุมปดเปดเสียงและเพิ่มลูกเลนใหดูหลากหลายกวาน้ี 
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การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิปญหาเปนฐาน 
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using problem-based learning with computer-assisted instruction 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft 

Excel ที่เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นปที่ 1 จํานวน 46 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่ผาน

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินนความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับดีมาก  (x̄ =4.75, S.D.=0.35) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดี (x̄ =4.46, S.D.=0.51) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง Microsoft Excel ดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคปญหาเปนฐาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article is an experimental research aiming at 1) enhancing students’ learning ability by using 

a computer solving-based technique: Microsoft Excel for students’ grade 7(M.1 Students); 2) comparing 

learning achievement of the students’ grade 7(M.1 Students); and 3) studying the sampling group (46 M.1 

Students) by a sample random sampling method. The study tool is a computer learning-based technique: 

Microsoft Excel assessed by 3 specialists. The assessment index is the accordance between the questions 

and the objectives of the learning achievement (IOC) and the assessment of students’ satisfaction. The 
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research result of chapter 1, assessed by the three specialists is very good (x̄ =4.75, S.D.=0.35), suitable; 

2) The learning achievement of whom studied by computer serving is significantly higher at the level of 

.05, suitable; and 3) students’ satisfaction towards computer-serving learning is good (x̄ =4.46, S.D.=0.51), 

This concludes that learning the computer subject by using a computer solving-based technique together 

with computer can enhance the learning achievement. 

 

Keywords: solving technique is a computer, learning-based technique, learning achievement 

 

1. บทนํา  
 

 ปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูก การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบการศึกษาจึงเปนที่สนใจของนักการศึกษาเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือทางการศึกษา มลิทอง (2543 : 243-245) กลาววา การนําคอมพิวเตอร

มาใชเปนส่ือในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการตอบโตกันไดในระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองปกติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหวและเสียงในลักษรณะของส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย 

สวนกฤษดา เพ็งอุบล (2542 : 1) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรวาเปนส่ือการสอนที่ผูเรียนสามารถรับความรูแลวโตตอบไดและยังใช

ในการบริหารการเรียนการสอนทําใหลดภาระของครูผูสอนเก่ียวกับงานประจํา เชน ตรวจแบบฝกหัด ตรวจขอสอบ และวัดผล

ผูเรียน ดังน้ันผูสอนจึงมีเวลาเพื่อศึกษาคนควาทางการสอนมากขึ้น การนําคอมพิวเตอรเขามาเปนส่ือทางการศึกษา โดยทั่วไป

เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted Instruction หรือ CAI) นอกจากน้ีบุญชม ศรีสะอาด(2541 : 123) ยัง

กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนการใชคอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการ

ควบคุมของคอมพิวเตอร ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของตนเอง จึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียน

แตละคน ดังน้ันคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนนวัตกรรมที่นับวาจะมีความสําคัญและไดรับการนําไปใชในการเรียนมากขึ้น

เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันในการเรียนการสอนรูวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงเปน

การถายทอดความรูจากครูผูสอนสู ผูเรียนดวยวิธีบรรยายอยูหนาชั้นเรียน ครูผูสอนเปนผูกําหนดและวางแผนการเรียนการสอน

เตรียมกิจกรรมระหวางเรียน จัดหาส่ือประกอบการเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน จากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นและส่ือ

การสอนสวนใหญเปนส่ือการสอนแบบทิศทางเดียว ไดแก ส่ือ ประเภทเสียงจากซีดี หนังสือและตํารา สําหรับการคนควา

เพิ่มเติมยังไมเพียงพอ ทําใหผูสอนไม สามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง สวนการจัดชั้นเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร

เรื่อง Microsoft Excel จะเปนการ จัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งผูที่เรียนเกง ผูที่เรียนปานกลาง และผูที่เรียนออน อันทําให

มีผลตอ การรับรู และเขาใจเน้ือหาที่เรียนแตกตางกัน สภาพที่เปนปญหาในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบัน พบวา

นักเรียน สวนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ําสืบเน่ืองมาจากผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเปนผูสาธิตเอง

ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการรับรูในการเรียน ทําไดเร็วหรือชาตางกัน   

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel 

ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเปนฐานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไป

ตามความสามารถของแตละคนเพราะการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปน

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณปญหาที่

เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเพื่อใหไดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการรวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการ

เรียนรูที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนทักษะการส่ือสารที่ถือวามี
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ความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะเสนอส่ิงที่ตนเองอยากเรียนรูขึ้นมาและครูมีบทบาทเปนผูชี้แนะ 

ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนพรอมกันในชั้นเรียน อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยางไมจํากัด

เวลาและยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางเรียนได 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย/ศึกษา  
 

 2.1. เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา 

คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  

2.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย/ศึกษา (ถามี) 
 

3.1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 

1 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา 

คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel อยูในระดับดีขึ้นไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 4.1.1 รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน 

ทิพยา กิจวิจารย (2534 : 30) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการนํารองในการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา

เปนหลัก (Problem Based Learning : PBL) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในนักศึกษาชั้น ปรีคลินิก (ปที่ 2 

และ 3 )”คณะผูวิจัยไดประเมินเจตคติตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา PBL รุนที่ 1 จํานวน 20 คน ขณะที่

เรียนอยูในชั้นปรีคลินิก (ปการศึกษา 2534-2535) พบวา การเรียนในชวงตนๆ ของภาคเรียนแรก นักศึกษามีปญหาในดานการ

ปรับตัวเขากับเพื่อนสับสนในบทบาทของตนเอง และเพื่อนในการทํากิจกรรมกลุม (Group Prcess in tutorial study) วิตก

กังวลวาจะเรียนรูไมครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แตจากภาคเรียนที่ 2 เปนตนไปนักศึกษาปรับตัวไดดีขึ้น และมี

ความม่ันใจวาไดเรียนรูในส่ิงที่จําเปนตองรู และไดรับความรูพื้นฐานที่สามารถนําไปศึกษาคนควาดวยตนเองตอไปได 

ยุวดี ภูวชา (2536 : 33) ผลการวิจัย พบวา วิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีมากจะ

ประกอบดวยบทเรียนที่เปนปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่ครอบคลุมแนวคิดเน้ือหาวิชาที่ผูเรียนจะตองเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 

การเรียนจะอยูในรูปของกลุมยอย ผูเรียนจะกําหนดเน้ือหาที่ตองการจะเรียนรูเอง หลังจากไดรับปญหาหรือสถานการณที่

ตองการปรับปรุงแลว และจะคนควาหาความรูในเรื่องเหลาน้ันเอง และนําความรูมาใชแกปญหา จากสถานการณที่เปนส่ือ

กระตุนน้ันกิจกรรมทั้งหมดนักศึกษาจะเปนผูกระทําดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูชี้แนะและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรู
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ของนักศึกษาเทาน้ัน อยางไรก็ตามเปาประสงคของการจัดรูปแบบหลักสูตร ก็คือ การที่ใหนักศึกษาหรือผูสําเร็จจากหลักสูตรได

เรียนรูเน้ือหาวิชาตามที่ตองการ และสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง 

การแกปญหาการชี้นําตนเองในการเรียนรู และการทํางานเปนทีม 

สุคนธา สมจัน (2546 : 35) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลตําบล โดย

ใชปญหาเปนฐาน” กลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กชุมชนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลตําบลปลาย

พระยา จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และแบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กมีความรู เรื่อง

การฝกหัดเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปไดวา การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel มีการปฏิบัติเปนสวนมาก ดังน้ันการที่

นําการเรียนรูแบบ PBL เขามาใชเปนเทคนิคการสอนจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะยุทธศาสตรการสอน ดวย

เทคนิคการสอน PBL สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญหนากับปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะ

ในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค ฯลฯ 
 

4.1.2 ลักษณะทั่วไปของ การเรียนรูแบบ PBL                  

        รูปแบบของการจัดการเรียนรูแบบ การใชปญหาเปนฐาน หรือ  PBL  มีขั้นตอนดังน้ี                 

1. ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (student-centered learning)                 

2. จัดกลุมผูเรียนใหมีขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5  คน)                 

3. ครูทําหนาที่ เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใหคําแนะนํา (guide)                 

4. ใชปญหาเปนตัวกระตุน (ส่ิงเรา) ใหเกิดการเรียนรู                 

5. ลักษญะของปญหาที่นํามาใช ตองมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน มีวิธีแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย อาจ

มีคําตอบไดหลายคําตอบ                 

6. ผูเรียนเปนผูแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง (self-directed learning)      

7. การประเมินผล  ใชการประเมินผลจากสถานการณจริง(authentic assessment)  ดูจากความสามารถใน

การปฏิบตัิ ของผูเรียน 
 

4.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ยืน ภูวรรณ (2528 : 121) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมที่นําเน้ือหาวิชาและลําดับ

ความสําคัญวิธีสอนมาบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรจะเอ้ืออํานวยตอการนําบทเรียนที่ไดเตรียมไวอยาง

เปนระบบมานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน 

ยุพิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตันบรรจง (2536 : 171) ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนํา

เครื่องคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณหรือเครื่องมือที่ชวยครูในการเรียนการสอน โดยนําเน้ือหาวิชา และลําดับวิธีการสอนมา

บรรทุกเก็บไวในโปรแกรม โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากการตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอร มีระบบคอมพิวเตอร

ชวยการเรียนการสอน ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณพวงที่จําเปน โปรแกรมและ

เน้ือหาตามหลักสูตร 

กิดานันท กลิทอง (2536 : 168) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวา ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือใน

การเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีการโตตอบกันได และยังมีความสามารถในการโตตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปทันที 

ซ่ึงเปนการเสริมแรงแกผูเรียนดังน้ัน จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางแพรหลาย เปนส่ือการเรียนการสอนที่

เปน เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนในรูปแบบตางๆ กันซ่ึงการสรางโปรแกรมบทเรียน



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

498 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

คอมพิวเตอรชวยสอนน้ันไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและส่ิงตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม

จะเริ่มตนจากการใหส่ิงเราแกผูเรียนเม่ือผูเรียนตอบสนอง คอมพิวเตอรจะประเมินการตอบสนองและใหขอมูลยอนกลับเพื่อน

เสริมแรงใหผูเรียนเลือกลําดับส่ิงเราตอไป 

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใชคอมพิวเตอรในการสอน

รายบุคคล โดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูเรียนกาวหนาตามอัตราของ

ตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน 

กลาวโดยสรุปคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และคอมพิวเตอรชวย

สอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน ในลักษณะของการใหความรู

เพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับโดยอาศัยโปรแกรมที่บรรจุไวในเครื่อง

คอมพิวเตอร 

4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นันทนภัส บุญเพ็ญ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 

บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ เรื่องการคํานวณและการใชงานฟงกชั่นโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา การใช

โปรแกรมตารางงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดวยวิธีสาธิตรวมกับ โครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปน

นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 โดยเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน จากนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2 กลุม 1-2 แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแมวงก เครื่องมือประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนผานเว็บ แบบทดสอบกอน

เรียน วีดิโอสาธิต วีดิโอทดลองฝกปฏิบัติ แบบฝกหัดทาย บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และ ดานเทคนิควิธีการ โดยใชเทคนิควิธีสาธิตรวมกับโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.97/80.09 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ดวยคาที (t-test) พบวา ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ผานเว็บทีพ่ัฒนาขึ้นน้ี สามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 

อรรถพร ธนูเพ็ชร (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการใชงานโปรแกรมMicrosoft Excel 2010 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียน ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 

2010 ที่พัฒนาขึ้น 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 30 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ คา t-testผลการวิจัยพบวา 1. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85/85 สูงกวาเกณฑที่ก าหนดไว 80/80 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

อยูในระดับดีมาก (푥̅= 4.16,S.D = 2.91) 
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5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

 การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3 การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 460 คน 

 5.1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ. เมืองนครปฐม ที่เรียนใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 46 คน 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการ

ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการสอนแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน 

5.3 การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ียน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

   สวนที่ 1 เปนขอมูลแบบประเมินบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

  สวนที่ 2 เปนขอมูลแบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) คํานวณหาคาเฉล่ียน

และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่มีตอ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐาน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา Microsoft Excelสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 สวนที่ 4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1คํานวณหาคาเฉล่ียนและสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 

หลังจากวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยทําการชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวย

เทคนิคปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา คอมพิวเคอร เรื่อง Microsoft Excel และใหนักเรียนทํา

การทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผาน

การวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ และเริ่มเขาศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

 จากภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียนโดยใหความสนใจกับบทเรียนเปนอยางมากเพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรชวนสอนมีการตอบสนองกับผูเรียนในทันที่เม่ือผูเรียนมีการตอบโตกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอย

ละ 82.05 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 83.52 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา แสดงดังภาพที่ 2 
 

      
        (ก) เขาสูบทเรียน             (ข) เมนู                  (ค) ตัวอยางดานเน้ือหา 

 
 

                            
     (ง) แบบทดสอบ                               (จ) วิดีโอการสอน 

ภาพที่ 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จากภาพที่ 2 แสดงภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเน้ือหารายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel ที่

นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนวัดหวยวิทยาคม ประกอบดวย การเขาสูบทเรียน (ก) โดยแสดง

เมนู (ข) เพื่อนําไปสูเน้ือหา (ค) กิจกรรมและแบบทดสอบตาง ๆ (ง) ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหายอนหลังจากวิดีโอ (จ) ได 
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 13.80 
256 2638 11.41 

หลังเรียน 30 22.33 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนไดคา t = 11.41 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.44 0.51 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.53 0.28 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.43 0.46 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.51 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ดานเทคนิคการนําเสนอมีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 และมี

คุณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ดานเน้ือหามีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมาก และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีคณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูที่ระดับมาก 

จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

7. สรุปผลการวิจัย/ศึกษา 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพเทากับ 82.05/83.52 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 4.46 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.05/83.52 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Excel เบื้องตน มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รวมกับแนวคิดปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนความพึงพอใจมากหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องตน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      9.1.1 ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน กอนเรียนผูสอนควรมีการแนะนําใหผูเรียนทราบถึง

วัตถุประสงค วิธีการใชบทเรียน รวมทั้งขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน เพราะผูเรียนบางคนไมคุนเคย 

      9.1.2 ควรพัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานบนอุปกรณพกพา เพื่อใหสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบ 

แบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียวซึ่งปรับได 

The Development of Rubber Forecasting Information System with Adoptive-

Response-Rate Single Exponential Smoothing Technique 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณราคายางพารา 3 วิธี  ไดแก (1) วิธีการ 

หาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (exponential weighted moving average)  (2) วิธีการทําใหเรียบแบบ

เอกซโปเนนเชียลช้ันเดียว (single exponential smoothing) และ (3) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียวซึ่งปรับได 

(adaptive-response-rate single exponential smoothing: ARRSES) และ 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคา

ยางพารา  

ผลการทดลองพบวาวิธีท่ีใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียวซึ่งปรับได (ARRSES) 

ดังนั้น ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพารา จึงไดนําวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียวซึ่งปรับได 

(ARRSES) มาใชเปนโมเดลในการพยากรณขอมูลราคายางพาราท่ีใหคาท่ีปรับไปตามการเปล่ียนแปลงของขอมูลท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง 

ทําใหทราบถึงแนวโนมราคายางพาราลวงหนาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทําสวนยางพารา 

 

คําสําคัญ:  การหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีถวงน้ําหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล  การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียว  การทําให

เรียบแบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียวซึ่งปรับได  การพยากรณ  ราคายาพารา 

 

Abstract 

 

The objectives of the research are: 1) to compare the efficiency of rubber price forecasting techniques  

(1) exponential weighted moving average, (2) single exponential smoothing and (3) adoptive-response-rate 

single exponential smoothing: ARRSES and 2) to develop the rubber price forecasting information system. 

The finding is the most efficiency technique is the adoptive-response-rate single exponential smoothing: 

ARRSES. Therefore, ARRSES was taken in the rubber price forecasting information system development to forecast 

the trend of future rubber price. This leads benefit to the rubber tappers.  

 

Keywords:  exponential weighted moving average, single exponential smoothing, adoptive-response-rate 

single exponential smoothing (ARRSES), forecasting technique, rubber price 
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1. บทนํา  
 

ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยของเราไดมีการสงออกเปนอันดับตน ๆ ของโลก แตปจจุบันพบวาราคา

ยางพาราในตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันมีความผันผวนไมคงที่ สงผลกระทบตอเกษตรกรชาวสวนยางอยางมาก ซ่ึงไม

สามารถคาดการณไดวาแนวโนมราคายางที่แนนอนจะเปนอยางไรในอานาคต ซ่ึงหากเกษตรสามารถทราบถึงแนวโนมราคา

ยางพาราที่ผันผวนได จะทําใหเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถใชเปนขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับเปล่ียนวิถี

การประกอบอาชีพใหมในอนาคตเพื่อใหครอบครัวมีรายไดที่ยั่งยืนได  

การพยากรณขอมูล เปนการคาดการณหรือการทํานายเหตุการณในอนาคต ซ่ึงสวนใหญจะใชขอมูลในอดีตมาใช

พยากรณผานผูเชี่ยวชาญหรือผานการใชงานตามหลักการทางคณิตศาสตร  หรือ ใชทั้งสองสวนมาชวยในการทํานายเพื่อใหเกิด

ความแมนยํามากที่สุด การพยากรณมีความสําคัญตอการดําเนินงานเปนอยางมาก ซ่ึงความสําคัญของการพยากรณ เน่ืองจาก

ทําใหทราบปริมาณความตองการสินคาของตลาด ทําใหธุรกิจสามารถลดความสูเสียที่จะเกิดขึ้นได  และสามารถนําผลจาก

การพยากรณมาเปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสรางความไดเปรียบทาง

ธุรกิจ สําหรับเทคนิคที่ใชในการพยากรณน้ันมีหลากหลายวิธีดวยกัน เชน วิธีหาคาเฉล่ีย วิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่ วิธีหาคาเฉล่ีย

เคล่ือนที่ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว และ วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนน

เชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได เปนตน ซ่ึงแตละวิธีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลแตกตางกัน  

ดังน้ัน งานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณขอมูลที่เหมาะสมกับการ

พยากรณราคายางพาราโดยทําการศึกษากับ 3 วิธี ไดแก การหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล 

(Exponential weighted moving average) การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (Single exponential 

smoothing) และ การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได (Adaptive-response-rate single exponential 

smoothing:ARRSES) จากน้ัน นําเทคนิคที่ใหประสิทธิภาพดีที่สุดมาใชเพื่อเปนโมเดลสําหรับพัฒนาเปนระบบสารสนเทศการ

พยากรณราคายางพารา  โดยนําเสนอขอมูลการพยากรณในรูปแบบตารางและกราฟซ่ึงจะทําใหทราบถึงแนวโนมของราคา

ยางพาราที่จะเกิดขึ้นลวงหนาในอนาคตและใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด เพื่อเปนแนวทางสําหรับประกอบการตัดสินใจของ

เกษตรกรชาวสวนยางตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณราคายางพารา 3 วิธี ไดแก การหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวง

นํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว และการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว

ซ่ึงปรับ  

2.2 เพื่อพัฒนาระบบสําหรับการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได  

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 3.1.1 เทคนิคการพยากรณ 

การพยากรณ หมายถึง การคาดการณส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่จะเกิดขึ้นในชวงอนาคต เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
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 3.1.2 การหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA) 

วิธีน้ีใชพยากรณลวงหนา 1 หนวยเวลา โดยมีหลักการวา “ขอมูลในปจจุบันนาจะมีผลกระทบตอคาพยากรณใน

อนาคตมากกวาขอมูลในอดีตที่หางไกล” ดังน้ัน จึงใหนํ้าหนักของขอมูลไมเทากัน โดยขอมูลลาสุดจะมีนํ้าหนักมากกวาขอมูลที่

อยูหางไกลออกไป นํ้าหนักของขอมูลจะลดลงแบบเอ็กซโพเนนเชียลตามเวลาที่หางไกลออกไป 

คาพยากรณ 1 หนวยเวลาลวงหนา ที่กระทํา ณ เวลา 1t  คือ 
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1tZ   1
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 เม่ือ 1tS  tt aSZ  1  

  1tW  taW 1  

เม่ือ tZ   คือ คาสังเกตคาลาสุด 

 a    คือ คาคงที่ เรียกวา ปจจัยสวนลด ; 10  a    

)(ˆ tZ   tẐ   คือ คาพยากรณของคาสังเกตที่เวลา t  ( tZ ) 

 

 3.1.3 การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) 

เปนวิธีการสรางสมการพยากรณโดยการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถวงนํ้าหนักโดยใหนํ้าหนักของขอมูลในปจจุบันมาก

ที่สุด และนํ้าหนักจะลดหล่ันกันไปแบบเอ็กซโพเนนชียลสําหรับคาของขอมูลที่หางไกลออกไป โดยมีคาสัมประสิทธ์ิปรับใหเรียบ 

α มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 วิธีน้ีเหมาะสําหรับขอมูลที่ไมมีแนวโนมและฤดูกาลมีสมการพยากรณหน่ึงชวงเวลาลวงหนาที่เวลา t 

ดังน้ี 

คาพยากรณ 1 หนวยเวลาลวงหนา ที่พยากรณ ณ เวลา t  คือ 

 

  )1(ˆ
tZ  )1(ˆ)1( 1 tt ZZ   

 หรือ tS  1)1(  tt SZ     

      เม่ือให  tS  )1(ˆ
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 3.1.4 การทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับ (ARRSES) 

การพยากรณวิธีน้ี  มีขอดีกวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว ตรงที่วา ”ไมตองกําหนดคา

เฉพาะเจาะจงของ   การเปล่ียนหาคา   เปนไปตามลักษณะความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น ทําใหคาพยากรณปรับคาไปตามการ

เปล่ียนแปลงที่ใกลเคียงกับความเปนจริง” 

 

 3.1.5 การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ  

 ในการพยากรณขอมูลทุกครั้งจะมีคาความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นทุกครั้ง ความถูกตองของคาพยากรณจะมากหรือนอย

น้ัน ขึ้นอยูกับคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ (Error) ซ่ึงเปนผลตางของคาจริงกับคาพยากรณ ดังน้ัน ในการวัด

ประสิทธิภาพของการพยากรณสามารถทําไดโดยการหาคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ ซ่ึงในที่น้ีไดนําเสนอ 4 วิธีการ

ดังน้ี 
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1) คาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error, MSE) คือ 

   MSE   
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 2) คารากที่สองของคาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square Error, RMSE) หรือ

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error, SE) คือ 

   SERMSE    MSE  
  3) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute deviation, MAD) คือ  

   MAD   
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  4) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคล่ือน (Mean absolute percent error, MAPE) คือ 
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทรงศักดิ์ มะเมีย (2554) ไดทําการศึกษาวิเคราะหราคายางพารามีวัตถุประสงคเพื่อ 1)วิเคราะหและคาดคะเนราคา

ยางพาราของประเทศไทย 2)ศึกษาและทําการวิเคราะหถึงปญหาของราคายางพาราจากการคาดคะเนในประเทศไทย โดย

พยากรณราคายางพาราโดยวิธี Exponential Smoothing Method ซ่ึงพบวาประเทศไทยมีมูลคายางพาราสงออกมีมูลคาการ

สงออกเปนอันดับแรก ๆ ของโลก (สถาบันวิจัยยาง, 2545) และในอนาคตประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่เปนผูผลิตและสงออก

ที่สําคัญของโลกตอไป ดังน้ัน จึงเปนที่สนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะการเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงราคายางพาราและหา

รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณราคายางพาราซ่ึงจะสามารถใชเปนแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาและการ

กําหนดนโยบายการผลิตยางพาราของประเทศไทยตอไป 

เพ็ญนภา พุฒซอน (2556) ไดทําศึกษาการพยากรณปริมาณการสงออกยางแผนรมควันชั้น 1 โดยที่จะทําการ

วิเคราะหหาตัวแบบพยากรณปริมาณการสงออกยางแผนรมควันชั้น 1 ที่เหมาะสมเพื่อใหไดตัวแบบพยากรณที่ดีที่สุดดวย

วิธีการของบอกซ-เจนกินส โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 รวม ทั้งส้ิน 

72 เดือน ซ่ึงจากการวิเคราะหโดยวิธีของบอกซ-เจนกินส เปนตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมสําหรับขอมูลชุดน้ี คือ ตัวแบบ 

ARIMA(1,0,0) หรือ AR(1)  

จุฑามาศ สิทธิโชคสถาพร (2555) ไดพัฒนาโมเดลพยากรณราคายางโดยใชซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน เปนส่ิงที่มี

ความสําคญัมากตอผูทีมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติไมวาจะเปนในสวนของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ

เกษตรกร กลาวคือ ผลลัพธจากการพยากรณชวยใหศักยภาพในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น การเลือกใชเทคนิควิธีน้ีในการสราง

โมเดลที่เหมาะสมสําหรับขอมูลลักษณะดังกลาวจึงเปนส่ิงทีจํ่าเปนอยางยิ่ง ดวยความสามารถในการสรางใหโมเดลมีความเปน

ทั่วไปผานทางแนวคิดของการลดความผิดพลาดของขอมูลทดสอบใหดีที่สุดทําใหวิธีการจําแนกประเภทขอมูลแบบซัพพอรต

เวคเตอรแมชชีนเพื่อเพิ่มความสามารถของโมเดลพยากรณตามทิศทางการเคล่ือนไหวของราคายางแผนดิบที่ถูกสรางจาก

แนวคิดของวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนใหม  

ชวรีย รัตนาวงศศรี (2556) ไดพยากรณราคายางพาราในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ดวยเทคนิค

การพยากรณ 3 วิธี ไดแก วิธีที่ 1) วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนที่ ประกอบดวย Simple Moving Average (SMA), Exponential 

Moving Average (EMA) และ Linear Weighted Moving Average (WMA) วิธีที่ 2) คือ วิธีดัชนีกําลังสัมพัทธ (RSI) และวิธี

ที่ 3 คือ วิธีคาเฉล่ียเคล่ือนที่รวมทาง/แยกทาง (MACD) โดยที่ขอมูลรายวันที่ใชศึกษาวิธีคาเฉล่ียเคล่ือนที่แบงออกเปน 4 ระยะ 

คือ แนวโนมระยะส้ัน 5 วัน 10 วัน 15 วัน แนวโนมระยะคอนขางปานกลาง 20 วัน 25 วัน 30 วัน แนวโนมระยะกลาง 50 วัน 
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75 วัน 100 วัน และแนวโนมระยะยาว 150 วัน 175 วัน 200 วัน วิธี RSI แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 9 วัน 14 วัน, 20 วัน 

และวิธี MACD แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 5 วัน 9 วัน, 15 วัน โดยเปรียบเทียบสัดสวนความถูกตองของการสงสัญญาณการ

เปล่ียนแนวโนมวิธีที่ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ไดสัดสวนความถูกตองมากที่สุด   

วรางคณา เรียนสุทธิ (2559) ไดทําการศึกษาแนวทางการพยากรณราคานํ้ายางสดวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี 

คือ การสรางตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคานํ้ายางสดซ่ึงโดยใชขอมูลจากเว็บไซตของการยางแหงประเทศ

ไทย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 130 คา ซ่ึงขอมูลถูกแบงออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดที่ 

1 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 120 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธี

บอกซ-เจนกินส โดยวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลตวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังที่มีแนวโนม

แบบเดิมและวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของวินเทอรแบบคูณ ขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2558 จํานวน 10 คา นํามาใชสําหรับการเปรียบเทียบความถูกตองของคาพยากรณ โดยใชเกณฑเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย และเกณฑรากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียที่ต่ําที่สุด ซ่ึงสรุปผลการวิจัยพบวาจาก

วิธีการพยากรณที่ใหความถูกตองมากที่สุด คือ วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของวินเทอรแบบคูณ 

 

4. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

4.1 ขอมูลสําหรับใชในการทดลอง 

ทําการรวบรวมขอมูลราคายางพาราที่ไดมาจากเว็บไซตการยางแหงประเทศไทย ซ่ึงขอมูลที่ใชในการทดลองคือ

ขอมูล ป 2557 – 2558 

4.2 การดําเนินการทดลอง 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
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 การดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการทดลองประกอบขั้นตอนดังน้ี  

1) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลราคายางพาราที่ไดมาจากเว็บไซตการยางแหงประเทศไทย ซ่ึงขอมูลที่ใชในการ

ทดลองคือขอมูล ป 2557 – 2558 มาทําการพยากรณขอมูลยางพาราดวยเทคนิคการพยากรณ จํานวน 3 เทคนิค ไดแก 1) 

วิธีการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล 2) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) และ 3) 

วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได  

2) นําผลลัพธจากการพยากรณที่ไดจากการทดลองมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ 

3) นําเทคนิคการพยากรณขอมูลยางพาราที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไปเปนโมเดลสําหรับการพัฒนาระบบการพยากรณ

ราคายางพาราตอไป 
 

5. ผลการดําเนินงาน  
 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลราคายางพารา 3 วิธีการ ไดแก วิธีการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่

ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ

โปเนนเชียลหน่ึงชั้นซ่ึงปรับได (ARRSES)  
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลราคายางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ 

 

วิธีวัดประสิทธิภาพ EWMA SES ARRSES 

SUM 35.245 52.399 *34.134 

MSE 2.944 4.841 *3.299 

RMSE 1.716 2.200 *1.816 

MAD 1.175 1.747 *1.138 

MAPE 1.865 2.771 *1.749 
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ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณขอมูลยางพารา 3 วิธีการ ไดแก วิธีการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่

ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (EWMA) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (SES) วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ

โปเนนเชียลหน่ึงชั้นซ่ึงปรับได (ARRSES) ผลการทดลองพบวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลหน่ึงชั้นซ่ึงปรับได 

(ARRSES) ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังน้ี คาผลรวมของความผิดพลาด เทากับ 34.134  คาเฉล่ียของกําลังสองของความ

คลาดเคล่ือน เทากับ 3.299 รากที่สองของคาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.816 คาเฉล่ียของคาสัมบูรณ

ของความคลาดเคล่ือน 1.138 และ คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.749 วิธีการ

รองลงมา คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลหน่ึงชั้นซ่ึงปรับได (ARRSES) โดยใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังน้ี คาผลรวม

ของความผิดพลาด เทากับ 34.134  คาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน เทากับ 3.299 คารากที่สองของคาเฉล่ียของ

กําลังสองของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.816 คา คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน 1.138 และ คาเฉล่ียของคา

สัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.749 และสุดทาย คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลหน่ึงชั้น

ซ่ึงปรับได (ARRSES) โดยใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังน้ี คาผลรวมของความผิดพลาด เทากับ 34.134  คาเฉล่ียของกําลังสอง

ของความคลาดเคล่ือน เทากับ 3.299 รากทีส่องของคาเฉล่ียของกําลังสองของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.816 คาเฉล่ียของ

คาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน 1.138 และ คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซนตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1.749  

 

5.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว

ซ่ึงปรับได 

5.2.1 แสดงขอมูลราคายางพาราจากตนฉบับที่ใชในการพยากรณป 2557 ดังรูป 

 

ภาพที่ 3 ผลการแสดงขอมูลจริงของราคายางพารา 
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ภาพที่ 4 ผลการพยากรณราคายางพารารายวันแบบตาราง 

 

ภาพที่ 5 ผลการพยากรณราคายางพารารายวันแบบกราฟ 

6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยน้ีไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณราคายางพารา 3 วิธี  ไดแก (1)วิธีการหา

คาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวงนํ้าหนักแบบแอ็กโปเนนเชียล (exponential weighted moving average)  (2)วิธีการทําใหเรียบแบบ

เอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว (single exponential smoothing) และ (3)วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับ

ได (adaptive-response-rate single exponential smoothing:ARRSES) ซ่ึงผลการทดลองพบวาวิธีที่ใหประสิทธิภาพดี

ที่สุด คือ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได (ARRSES) ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการ

พยากรณราคายางพารา จึงไดนําวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียวซ่ึงปรับได (ARRSES) มาใชเปนโมเดลในการ
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พยากรณขอมูลราคายางพาราที่ใหคาที่ปรับไปตามการเปล่ียนแปลงของขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ทําใหทราบถึง

แนวโนมราคายางพาราลวงหนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ทั้งน้ี

ถึงแมวาการพยากรณขอมูลน้ันจะมีความใกลเคียงกับคาจริงมากเพียงใดก็ตามแตอาจจะมีความคลาดเล่ือนไดเน่ืองจากเปนแค

การพยากรณเทาน้ัน 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากระบบเว็บไซตเพื่อชวยในการพยากรณราคายางพาราดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลชั้นเดียว

ซ่ึงปรับไดอาจจะยังใหประสิทธิภาพที่ยังไมสูงนัก ดังน้ัน ควรทดลองใชวิธีการอ่ืน ๆ ที่ใหประสิทธิภาพที่สูงกวา และระบบน้ีใช

ในการทํานายสําหรับผูที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยสามารถนําไปประยุกตกับใชในการตัดสินใจและ

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพใหครอบครัวยั่งยืน แตไมไดเปนจริงทุกประการ เน่ืองจากเปนเพียงแคการพยากรณ ผลลัพธ

ที่ไดจึงไมแนนอนเสมอไป 
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การวิเคราะหอณุหภูมิที่มีผลตอแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกําลังไฟฟา  

Temperature Analysis Effecting to Tension of ACSR Conductors in Power System 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการจําลองผลของอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงตัวนําชนิดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็กของระบบสงกําลัง 

ไฟฟาขนาด 500kVวงจรคูดวยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนต และไดนําเสนอการคํานวณคาของแรงดึงเน่ืองจากอุณหภูมิสะสมที่อยู

ภายในสายตัวนํา โดยบทความน้ีไดพิจารณาระบบสงกําลังไฟฟาที่มีการจายโหลดอยางสมดุล และไดพิจารณาเฉพาะเพียงเฟส 

A ของวงจรที่ 1 เทาน้ันโดยผลการจําลองแสดงใหเห็นวา คาอุณหภูมิของสายตัวนําในขณะที่มีการจายโหลดที่พิกัดจะทําใหคา

อุณหภูมิที่กระจายอยูภายในสายสงมีคาเพิ่มขึ้นเปน 70๐C หรือ 343 K ซ่ึงจะทําใหระยะยืดตัวของสายตัวนําชนิดสายอลูมิเนียม

แกนเหล็กมีการยืดตัวเพิ่มขึ้น 3 mm และมีผลตอแรงดึงภายในสายตัวนําเพิ่มขึ้น 0.2 N โดยผลการยืดตัวของสายตัวนําน้ีจะ

สงผลตอโครงสรางของสายตัวนําและอายุการใชงานของสายตัวนําอีกทั้งประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาจะลดนอยลง ทั้งน้ี

เน่ืองจากคาอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงทําใหเกิดคาความสูญเสียในสายตัวนําเพิ่มมากขึ้น  

 

คําสําคัญ: อุณหภูมิ  แรงดึง  สายตัวนํา  ระบบไฟฟากําลัง 

 

Abstract 

 

This article presents the simulation of temperature of inner Aluminium Conductor Steel Reinforced 

(ACSR) in 500kV double circuit power system by using finite element method. In addition, the tension 

calculation affect from the inner temperature of ACSR conductors are considered. This article focuses on 

the balance load system and analysis of only phase A of the first circuit. The simulation results shown 

that the temperature of ACSR with the rated load supply increased within the inner of conductors and 

highest temperature is 343 K which extended 3 millimeters. This can increase the tension of ACSR conductors 

0.2 N. The extension reflected the structure of ACSR conductors and ACSR conductors’ period. Furthermore, 

the efficiency of power transference can be reduced since the temperature inside influence the loss of 

ACSR conductors.  

 

Keywords: temperature, tension, line conductors, power system 
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1. บทนํา  

 

ระบบไฟฟากําลังแบงออกเปน 3 ระบบหลักคือ ระบบผลิตกําลังไฟฟา ระบบสงกําลังไฟฟาและระบบจําหนาย

กําลังไฟฟา โดยทั้งสามระบบน้ันจะเขื่อมตอกันดวยหมอแปลงไฟฟาใหสามารถสงกําลังไฟฟาไปยังผูใชงานที่อยูปลายทางได

อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบกําลังไฟฟาในประเทศไทยน้ันจะมีการสงกําลังไฟฟาที่ระดับแรงดันสูงสุดคือ 500kV โดยมี

การสงกําลังไฟฟาทั้งชนิดที่เปนวงจรเดี่ยว และวงจรคูทั้งน้ีขึ้นอยูกับปริมาณโหลดที่ใชในการสงจาย ในระบบสงกําลังไฟฟา

ขนาด 500kV วงจรคู ซ่ึงเปนระบบที่ใชสําหรับการจําลองในบทความน้ีน้ัน เปนระบบที่มีปริมาณของกําลังไฟฟาสูงสุด โดยที่

ชนิดของตัวนําไดเลือกใชสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ที่มีคุณสมบัติของการนําไฟฟาไดดี และมีความแข็งแรงทนทานสูง 

เน่ืองจากการสงในระดับแรงดันสูงน้ัน ระยะหางระหวางเสามีคามาก ทําใหสายสงที่ใชตองคํานึงถึงระยะหยอนที่เหมาะสม การ

สงจายกําลังไฟฟาที่มีระดับแรงดันสูงน้ันจะทําใหขนาดของสายตัวนําที่ใชในการสงจายมีขนาดใหญขึ้นตามปริมาณกระแสที่ไหล

ในสายตัวนํา เม่ือกระแสมีคาสูงขึ้นจะทําใหเกิดความรอนขึ้นภายในสายสงตัวนําและรอบๆ สายสงตัวนํา ดังน้ันบทความน้ีจึงได

เล็งเห็นความสําคัญของคาอุณหภมิูที่เกิดขึ้นภายในสายสงตัวนําอันเน่ืองมาจากกระแสที่ไหลในสายสง โดยไดอาศัยการจําลอง

คาอุณหภูมิที่อยูภายในสายสงดวยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนท และไดอาศัยความสัมพันธระหวางคาอุณหภูมิและแรงดึงของสาย

สงเพื่อวิเคราะหผลของอุณหภูมิที่สงผลตอแรงดึงของสายตัวนําประเภทอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ซ่ึงจะเปนผลตอระยะหยอนของ

สายตัวนําของระบบสงกําลังไฟฟาขนาด 500kV วงจรคู 

 

2. ระบบไฟฟากําลังที่ใชสําหรับการจําลองผล  

 

 บทความน้ีเปนการจําลองผลของอุณหภูมิของสายสงกําลังไฟฟาชนิดอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR) ของระบบสง

กําลังไฟฟาของเสาสงขนาดระดับแรงดันไฟฟา 500kV วงจรคู ที่มีการเดินสายไฟแบบ 4 บันเดิล (4 bundles) (Jerry C. 

Whitaker., 2007).  แสดงไดดังภาพที่ 1 โดยคุณสมบัติของสายตัวนําและสายดินเหนือศีรษะ (overhead ground wire) 

แสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสายตัวนําและสายดินเหนือศีรษะของระบบไฟฟากําลังขนาด 500kV วงจรคู  

สายตัวนําชนิด ACSR 

คาความตานทานกระแสตรงที่อุณหภูมิ 20 องศา 0.0215  /km 

ขนาดเสนผานศูนยกลางของสายตัวนํา 0.0153 m 

ระยะหยอนของสายตัวนํา 11.90 m 

สายดินเหนือศีรษะ 

คาความตานทานกระแสตรงที่อุณหภูมิ 20 องศา 3.8445  /km 

ขนาดเสนผานศูนยกลางของสายดินเหนือศรีษะ 0.0091 m 

ระยะหยอนของสายดินเหนือศีรษะ 10.30 m 
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ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางของเสาสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคู ชนิด 4 บันเดิล 

 

 บทความน้ีมุงเนนพิจารณาคาอุณหภูมิที่บริเวณกลุมตัวนําของระบบสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคู ชนิด 

4 บันเดิล (พิทักษ ปนอนงค., 2545) ดังน้ันตําแหนงที่พิจารณาไดเนนพิจารณาที่ตําแหนงกลุมตัวนําเทาน้ัน แสดงไดดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการวางบันเดิลของสายสงตัวนําในระบบสงกําลังไฟฟาขนาดแรงดัน 500kV วงจรคูชนิด 4 บันเดิล 

 

3. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุณหภูมิใน 2 มิติในสภาวะช่ัวครูและพารามิเตอรสําหรับการจําลองผล 

 

 การศึกษาอุณหภูมิที่แพรกระจายในสายสงจําเปนตองอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยทั่วไปแลวแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรของอุณหภูมิจะอยูในรูปของสมการเชิงอนุพันธ (Matthew N.O. Sadiku., 2000). ไดดังสมการที่ 1 

 

                   
.( ) ( )ext

TC k T Q h T T
t

      


         (1) 

 

โดยที่   extT   หมายถึง External Temperature (K) 
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   T  หมายถึง Conductor Temperature (K) 

   k  หมายถึง Heat Conductivity (kg/m3) 

   h  หมายถีง Heat Transfer Conductor (W/m2K) 

   Q  หมายถึง Heat Source (W/m) 

   C  หมายถึง Heat Specific (K) 

     หมายถึง Mass Specific (kg/m) 

 บทความน้ีอาศัยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนทแบบ 2 มิติในการจําลองผล จําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดสมการที่ (1) ซ่ึงอยู

ในรูปสมการเชิงอนุพันธใหอยูในรูปของสมการเชิงเสน โดยการจําลองผลเลือกใชอิลิเมนตรูปสามเหล่ียมที่ประกอบดวย 3 จุด

ตอ ซ่ึงมีฟงกชั่นของการประมาณภายในอิลิเมนต (ปราโมทย เดชะอําไพ., 2547) เปนดังสมการที่ 2 

 

                          1
2i i i iN a b x c y

A
        (2) 

 

 โดยที่     i   หมายถึง หมายเลขจุดโหนดที่ 1 2 และ 3  

    A   หมายถึง พื้นที่ของอิลิเมนตที่ประกอบเปนสามเหล่ียม 

  , ,i i ia b c  หมายถึง ฟงกชั่นของตําแหนงของจุดตอที่มีการเรียงตําแหนงแบบทวนเข็มนาฬิกา 

 จากสมการที่ 1 และ 2 จัดใหอยูในรูปของสมการอิลิเมนตของแตละสวนจะสามารถแสดงไดดังสมการที่ 3 – 8  

 

                          
2 1 1
1 2 1

12
1 1 2

cATC 
 
   
  

     (3) 

 

                
1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3

2 2 2 2 2 3 2 3

3 3 3 3

4c

b b c c b b c c b b c c
kTK b b c c b b c c

A
Symmetric b b c c

   
    
  

      (4) 

 

              
2 1 1
1 2 1

12
1 1 2

h
hAK

 
   
  

      (5) 

 

                             
1
1

3
1

Q
QATQ

 
      
  

               (6) 

 

                               
1
1

3
1

s
q

q AQ
 
      
  

              (7) 

 

                                 
1
1

3
1

h
hT AQ 

 
   
  

               (8) 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

518 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

บทความน้ีพิจารณาการกระจายอุณหภูมิแบบเชิงเสนในสภาวะชั่วครู ทําใหไดสมการในรูปแบบสมการเชิงเสนเปนดัง

สมการที่ 9 (Theodore L., 2011) 

 

                                                                 c h c Q q hC T K K T Q Q Q Q


           (9) 

 

 โดย  cK  หมายถึง เมตริกซการนําความรอน (conduction matrix) 

   hK  หมายถึง เมตริกซการพาความรอน (convection matrix) 

   T  หมายถึง เวกเตอรของอุณหภูมิที่จุดตอ (vector of nodal temperature) 

   cQ  หมายถึง โหลดเวกเตอรการนําความรอน (conduction load vector) 

   QQ  หมายถึง โหลดเวกเตอรความรอนที่ผลิตเอง (heat generation load vector) 

   qQ  หมายถึง โหลดเวกเตอรความรอนที่กําหนดให (specific heating load vector) 

   hQ  หมายถึง โหลดเวกเตอรการพาความรอน (convection load vector) 

 จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุณหภูมิในสภาวะชั่วครูรวมทั้งโครงสรางของระบบสงกําลังไฟฟาจะได

คาพารามิเตอรสําหรับการจําลองผลแสดงไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรสําหรับการจําลองผล 
 

พารามิเตอร เหล็ก อลูมิเนียม อากาศ 

  7870 2700 1.1840 

C  0.50 x 103 0.88 x 103 1.0035 

k  80.2 237 0.026 

Q  26564.8500 19727.0363 0 

h  26.3 24.6 15 

extT  20 C 20 C 20 C 

R 0.0215 0.0215 - 

 บทความน้ีมีแหลงกําเนิดความรอน 2 แหลงคือ แหลงกําเนิดความรอนที่มาจากกระแสที่ไหลในสายสงสามารถ

คํานวณจากสมการที่ 10  และ แหลงกําเนิดความรอนที่มาจากสนามไฟฟารอบๆ สายตัวนําสามารถคํานวณจากสมการที่ 11 

(Bastos, J.P. Et al., 1990: 536). 
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 จากสมการที่ 11 จะเห็นวา Q  จะแปรผกผันกับ   โดยที่ steel  มีคา 1 x 107 S/m และ Al  มีคาเปน  

3.5 x 107 S/m  
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4. การคํานวณหาคาแรงดึงในสายสง 

 

 บทความน้ีไดทําการคํานวณหาคาแรงดึงในสายสงโดยอาศัยความสัมพันธระหวางคาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นและคาแรงดึง

ในสายสงตัวนํา โดยทําการเปรียบเทียบคาแรงดึงของสายสงที่ระยะความยาวสายสงเปน 1 เมตรเพื่อเปนการพิจารณาถึงระยะ

ของสายตัวนําที่ยืดตัวออกโดยทําการพิจารณาที่ตัวนําในเฟส A1 ทั้ง 4 บันเดิลเทาน้ัน โดยสามารถคํานวณความสัมพันธระยะ

ของสายตัวนําที่ยืดตัวออกและอุณหภูมิของสายตัวนําแสดงไดดังสมการที่ 12 (Yunus A. Gungel.,2006) 

 

                     0 1 20L L T          (12) 

 

 โดยที่  L      หมายถึง ความยาวสาย (m)  

   0L  หมายถึง ความยาวสายเริ่มตน ในบทความน้ีกําหนดใหเปน 1 เมตร 

     หมายถึง สัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามเสนของสายไฟฟาที่แปรตามอุณหภูมิ  

 และสามารถคํานวณหาคาแรงดึงที่ทําใหสายสงยืดออกเปนระยะทาง L  ไดดังสมการที่ 13 

 

            LT
AE

       (13) 

 

 โดยที่  A  หมายถึง พื้นที่หนาตัดของสายตัวนํา (m2)  

   E  หมายถึง มอดูลัสยืดหยุน มีคาเปน 2013269.129 (N/m2) 

 

5. ผลการจําลอง 

 

 บทความน้ีอาศัยกลองเครื่องมือสําเร็จรูป MATLAB/PDETOOL ที่ใชเทคนิคการจําลองผลดวยระเบียบวิธีไฟไนท 

อิลิเมนต โดยพิจารณาระบบเปน 2 มิติซ่ึงไดกําหนดใหกริดและอิลิเมนตสําหรับการจําลองผลแสดงไดดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 การสรางกริดและอิลิเมนตจากกลองเครื่องมือสําเร็จรูป MATLAB/PDETOOL 

 

Steel 

Aluminum 

Air 
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 จากภาพที่ 3  จะสังเกตไดวาตัวนําที่ใชเปนตัวนําอะลูมิเนียมแกนเหล็กโดยที่ขางในเปนวัสดุที่ทําดวยเหล็ก สวนชั้น

ถัดมาเปนอลูมิเนียม และนอกสุดคืออากาศ เม่ือใสคาพารามิเตอรตามตารางที่ 2  แลวทําการจําลองผลจะไดลักษณะการ

กระจายของอุณหภูมิรอบๆ สายสงตัวนําเปนดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 การกระจายอุณหภูมิ (K) บริเวณรอบสายสงตัวนําที่บริเวณเฟส A1 

 บทความน้ีพิจารณาคาของอุณหภูมิในวัสดุภายในของสายตัวนําชนิด ACSR ในสภาวะคงตัว (steady state) ซ่ึงจะ

พิจารณาชั้นของสายตัวนําดังน้ีคือ 1. ชั้นแกนเหล็ก 2. ชั้นผิวระหวางแกนเหล็กที่สัมผัสกับอลูมิเนียม 3. ชั้นอลูมิเนียม และ  

4. ชั้นผิวของอลูมิเนียมที่สัมผัสกับอากาศโดยรอบ สามารถแสดงคาอุณหภูมิภายในสายตัวนําของเฟส A1 ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 คาอุณหภูมิในระดับชั้นตางๆ ภายในสายตัวนําชนิด ACSR ของเฟส A1 

 

ผลการจําลองอุณหภูมิที่ไดนําไปคํานวณเพื่อหาคาแรงดึงของสายตัวนําจะไดคาความสัมพันธของอุณหภูมิของสาย

ตัวนําที่มีผลตอระยะยืดและแรงดึงของสายตัวนําแสดงไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการจําลองเชิงตัวเลขของสายตัวนําชนิด ACSR ของระบบกําลังไฟฟา 500kV วงจรคู เฟส A1 
 

ตัวนํา อุณหภูมิ K  ระยะยืดตัว m  แรงดึง N  

A1 342.7976 0.00597571 0.22106 

A2 342.8017 0.00597620 0.22108 

A3 342.7158 0.00597022 0.22085 

A4 342.7547 0.00597056 0.22087 

 

 ผลจําลองที่ไดแสดงใหเห็นวาเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานภายในสายสงตัวนําจะทําใหเกิดความรอนขึ้นที่บริเวณสาย

สงตัวนําและผลที่ตามมาก็คือเม่ือสายตัวนํารอนจะมีการยืดตัวของสายตัวนําซ่ึงจะทําใหคาแรงดึงที่บริเวณสายตัวนําน้ัน

เปล่ียนแปลงไป โดยเม่ืออุณหภูมิของสายตัวนํามีคาสูงสายจะมีการยืดตัวออกมากขึ้นและแรงดึงภายในสายตัวนําที่บริเวณน้ันก็

มากตามไปดวย ซ่ึงคาแรงดึงที่เปล่ียนแปลงไปน้ันจะสงผลกระทบทําใหโครงสรางมีการเปล่ียนแปลงและประสิทธิภาพในการสง

จายกําลังไฟฟาก็จะลดนอยลงตามไปดวย ทั้งน้ีอุณหภูมิที่อยูภายนอกรอบ ๆ สายตัวนําก็ยังเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหแรงดึงของ

สายมีการเปล่ียนแปลง 

 

6. สรุปผลการจําลอง 

 

 จากผลการจําลองคาของอุณหภูมิภายในสายตัวนําจะไดคาอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 343 K หรือ 70 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงจะทําใหสายสงตัวนํามีการยืดตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 6 มิลลิเมตรตอความยาว 1 เมตรคิดเปนคาแรงดึงประมาณ 0.2 N 

โดยที่คาอุณหภูมิของสายสงจะมีผลทําใหสายสงมีการยืดตัวโดยเม่ืออุณหภูมิภายในสายสงมีคามากขึ้นโดยที่อุณหภูมิภาย

นอกน้ันไมมีการเปล่ียนแปลงจะทําใหคาแรงดึงที่ทําใหสายยืดตัวมีคามากซ่ึงคาแรงดึงที่เปล่ียนแปลงไปนั้นจะสงผลกระทบตอ

โครงสรางและประสิทธิภาพในการสงจายกําลังไฟฟาทําใหโครงสรางและประสิทธิภาพในการสงจายกําลังไฟฟาลดนอยลง 

 

7. เอกสารอางอิง 

 

ปราโมทย เดชะอําไพ. (2547). ไฟไนทเอลิเมนทในงานวิศวกรรม. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

พิทักษ ปนอนงค. (2545). การวิเคราะหผลกระทบจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีผลตอส่ิงแวดลอมใกลสายสงไฟฟาแรงสูงเหนือ 

           พื้นดินและกรณีศึกษาการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

Bastos, J.P.,Sadoski, N., and Carlson, R. (1990). A modeling approach of a coupled problem 

          between electrical current and its thermal effects. IEEE Transaction on Magnetic. 26(2): 536-538 

Jerry C. Whitaker. (2007). AC Power System Handbook. (3rd Edition). CRC Press: California. 

Matthew N.O. Sadiku. (2000). Numerical Techniques in Electromagnetics. CRC Press: Newyork. 

Theodore L. (2011). Heat Transfer Applications for The Practice Engineer. (4th Edition). John Wiley & Sons  

          Inc. Canada 

Yunus A. Gungel. (2006). Heat and Mass Transfer A Practice Approach. (3rd Edition). Mc Graw Hill.  

          Singapore. 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

522 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

A Development Control Set for Storage Solar Energy by Microcontroller 
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บทคัดยอ  
 

บทความน้ีนําเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร       

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอรและหาประสิทธิภาพ เครื่องมือ

แบงเปนชุดโครงเหล็ก แผงโซลาเซลล ชุดประจุไฟฟา แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร วงจรขับมอเตอร ไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรม 

ควบคุม และแบบบันทึกปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟาที่ไดรับจากโซลาเซลลและกําหนดการทดลองออกเปน 2 แบบ คือ 

แบบคงที่ และแบบการรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) ผลการวิจัยทั้ง 2 แบบสรุปไดดังน้ี แบบที่ 1 การติดตั้ง

แบบคงที่ คาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ไดในชวงเวลา 14.01-14.30 น. มีคาเทากับ 16.23 โวลท คากระแสสูงสุดที่ได มีคาเทากับ  

5.88 แอมแปร คากําลังไฟฟามีคาเทากับ 95.43 วัตต และแบบที่ 2 การติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) 

ควบคุมการหมุนดวยไมโครคอนโทรลเลอร คาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ไดในชวงเวลา  14.01-14.30 น. มีคาเทากับ 17.25 โวลท 

คากระแสไฟฟาสูงสุดที่ได มีคาเทากับ 6.62 แอมแปร คากําลังไฟฟามีคาเทากับ 114.19 วัตต จากผลการทดลองทั้ง 2 แบบ 

จะเห็นไดวาแบบที่ 2 มีคาระดับกําลังไฟฟาสูงกวาแบบที่ 1 เพิ่มขึ้น 18.76 วัตต คิดเปนรอยละ 19.62 
 

คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย  ไมโครคอนโทรลเลอร  วงจรควบคุมการหมุนมอเตอร 
 

Abstract 

 

The research reports a development control set for storage solar energy by microcontroller. The 

objectives of this project is to study about development control set for storage solar energy by microcontroller 

and efficient of control set for storage solar energy. A tools to use in the research which consists of structure, 

solar cell, electric current charger, battery, inverter, circuit drive for DC motor, microcontroller, code 

program control and solar energy recorder. Researcher define 2 trials, 1. storage solar energy by fixed 

solar cell and 2. storage solar energy by sensor of sunshine (LDR). Result of research, the researcher divides 

the experiment 2 parts : Part 1: storage solar energy by fixed solar cell, high voltage at times  02.01-02.30 p.m, 

mean of electricity are 16.23 Vdc, high current are 5.88 amps, power of electricity are 95.43 watts. Part 2: 

storage solar energy by sensor sunshine, high voltage at times 02.01-02.30 p.m, mean of electricity are 

17.25 Vdc, high current are 6.62 amps, power of electricity are 114.19 watts. Result of 2 trials, part 2 has 

efficient more than part 1. Increase 18.76 watts and 19.62%. 
 

Keywords:  solar energy, microcontroller, motor control circuits 
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1. บทนํา  
 

       สําหรับการใชพลังงานในยุคปจจุบันน้ันนิยมใชพลังงานที่ไดจากนํ้ามันทั้งการใชรวมกับยานพาหนะ การผลิต

กระแสไฟฟา การใชพลังงานนํ้ามันจะมีอายุการใชงานที่ไมนาน จะหมดไปเน่ืองจากมีการผลิตนํ้ามันขึ้นมาทดแทนชา สวนราคาจะ

สูงขึ้น การแสวงหาพลังงานในรูปอ่ืนเพื่อนํามาทดแทนพลังงานนํ้ามัน มีแนวโนมที่จะมากขึ้น การใชพลังงานทดแทนที่นิยมไดแก

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานนํ้าและอ่ืนๆ  

        พลังงานแสงอาทิตยเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการแสวงหาพลังงานทดแทน ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัด

เพชรบูรณมีประมาณแสงอาทิตยประมาณ 8-10 เดือนตอป (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ, 2554) สวนที่เหลือจะเขาสู

ชวงฤดูฝนและฤดูหนาวบางสวนที่จะมีปริมาณแสงอาทิตยนอย จึงทําใหมีหนวยงานหลายๆ หนวยงาน เชน การไฟฟาฝายผลิต          

แหงประเทศไทย กฟผ. (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556) หรือกระทรวงพลังงาน ให

ความสนใจที่จะใชพลังงานที่ไดจากแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําอุปกรณสําหรับการ

เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟาไปใชงาน รวมถึงสนับสนุนการวิจัยดานพลังงานทดแทน สําหรับการนําพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทางเลือก การเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาน้ัน นิยมใชอุปกรณเซลลแสงอาทิตย  

โดยพลังงานไฟฟาที่ไดรับจะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับมุมการรับแสง ปกติจะทํามุมที่ 90 องศา (ณรัล  ลือวรศิริกุลและคณะ, 

2555) ในชวงเวลาตั้งแต 11.00-15.00 น. แตสวนใหญผูที่ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย (บรรจบ  สุขประภาภรณ, 2559) จะติดตั้ง    

แบบคงที่ ทําใหการรับแสงอาทิตยและพลังงานที่ไดรับน้ันไดรับไมเต็มที่ในชวงเวลาที่เหลือ  

  ไมโครคอนโทรลเลอรเปนอุปกรณที่รวมเอาสวนของหนวยประมวลผลกลางและสวนประกอบอ่ืนที่ใชสําหรับส่ังงาน

อุปกรณภายนอกหรือรับขอมูลภายนอกมาประมวลผล เทคโนโลยีของไมโครคอนโทรลเลอรในยุคปจจุบันสามารถที่จะควบคุมดวย

อุปกรณขนาดเล็ก ใหการทํางานรวมกับอุปกรณภายนอกดได เชน มอเตอรไฟฟาหรือแมแตการรับขอมูลจากเซนเซอรมา

ประมวลผลสําหรับส่ังงานอุปกรณรวมภายนอกตอไป 

  จากปญหาที่พบและคุณสมับติของไมโครคอนโทรลเลอร ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงาน

แสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อใหเซลลแสงอาทิตยสามารถรับปริมาณแสงอาทิตยและผลิตกระแสไฟฟาใหไดมากที่สุด 

 

2.  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

  2.1  เพื่อพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร  

 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร  

 

3.  ทฤษฎีและหลักการ 
 

  3.1  พลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เปนกระบวนการเปล่ียนรูปแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา โดยหากเมื่อ

แสงอาทิตยตกกระทบลงมาบนแผงโซลาเซลล แผงโซลาเซลลจะทําหนาที่เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟา 

เพื่อนําไปใชกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ อุปกรณที่ที่ทําหนาที ่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาไดแก   

แผงโซลาเซลล (Solar Cell) 

 
ภาพที่ 1 แผงโซลาเซลลชนิดโมโนคริสตัลไลน (mono-Si) 

ที่มา : KLC Bright.com, 22 พฤศจิกายน 2559 
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  3.2  การประจุและการเก็บพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เครื่องควบคุมการประจุแบบชั้นท (Shunt Charge 

Controller) เปนการตอแผงโซลาเซลลกับวงจรขาออกแบบขนานจะทําการเชื่อมตอวงจรกับแผงโซลาเซลลทําใหไมมีไฟฟาไหล

จากแผงไปยังแบตเตอรี่ เม่ือประจุไฟฟาเต็ม แมวาแผงโซลาเซลลจะไมไดรับความเสียหายจากการลัดวงจรแตแบตเตอรี่จะ

ไดรับความเสียหายจึงตองมีไดโอด (Diode) ซ่ึงทําใหกระแสไฟฟาไหลไดทางเดียว จําเปนตองติดตั้งอุปกรณปองกันระหวาง

เครื่องควบคุมการประจุไฟฟากับแบตเตอรี่ เพื่อปองกันการลัดวงจรทั้งแผงโซลาเซลลและแบตเตอรี ่
 

 
ภาพที่ 2 ระบบการประจุไฟฟาจากแผงโซลาเซลล 

ที่มา : Sun Green Solutions, 13 พฤศจิกายน 2559 
 

  3.3  เซนเซอรแสง (Optical Sensor) คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปล่ียนแปลงคาความตานทานหรือการนํา

ไฟฟา ที่ไหลผานตัวมันไดเม่ือมีแสงมาตกกระทบ ตัวตานทานแปรคาตามแสงหรือ LDR (Light Dependent Resistor) เปน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชตรวจจับแสงมีคาความตานทานเปล่ียนแปลงตามคาของแสงที่ไดรับ 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอยางตัวเซนเซอรแสง LDR 

 

  3.4  ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open 

Source คือ มีการเปดเผยขอมูลทั้งดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ตัวบอรด Arduino UNO ไดรับ

การออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา ทั้งน้ีผูใชงานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติม พัฒนาตอยอด

ทั้งตัวบอรดหรือโปรแกรมตอไดอีกดวย  
 

 
ภาพที่ 4 บอรด Arduino UNO 

ที่มา : บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด, 14 ธันวาคม 2559 
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4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

      การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่อง

ควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย แสดงดังภาพที่ 5 โดยกําหนดการทํางานตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  

  (1)  แผงโซลาเซลลเปล่ียนแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา 

  (2)  วงจรประจุไฟฟาทําหนาที่จัดเก็บพลังงานไฟฟาที่ไดรับจากแสงอาทิตยไวที่แบตเตอรี่  

 (3)  วงจรอินเวอรเตอรแปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับ  

  (4)  วงจรควบคุมการหมุนมอเตอรโดยใชมอเตอรกระแสตรง 12 โวลท จํานวน 2 ตัว 

  สําหรับไฟฟาที่ไดจากอินเวอรเตอรจะนําไปเล้ียงวงจรควบคุมการหมุนมอเตอร 2 ตัวและกําหนดใหทํางานคนละเวลา  

เม่ือมีแสงอาทิตย ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมการหมุนของมอเตอรตัวแรก ใหหมุนไปจนครบรอบและเม่ือไมมีแสงอาทิตย

ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมมอเตอรตัวที่สอง สําหรับหมุนใหแผงโซลาเซลลกลับไปยังจุดเริ่มตนอีกครั้ง  
 

 
ภาพที่ 5 ผังการทํางานชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร    

 

      จากภาพที่ 5 ไดแบงสวนของชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยออกไดดังน้ี (ภาพที่ 6-7) 

  4.1  สวนโครงสรางชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยและการควบคุมมอเตอรขับแผงโซลาเซลล 
 

            
                           (ก)                                      (ข)                                    (ค) 

ภาพที่ 6 (ก) การประกอบแผงโซลาเซลล (ข) ชุดมอเตอรและ (ค) ชุดวงจรควบคุมมอเตอร 
 

  4.2  สวนไมโครคอนโทรลเลอร ไดแก Arduino UNO 

 

 
ภาพที่ 7 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO 
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  4.3  วิธีการวัดระดับพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับจากแผงโซลาเซลล 2 ลักษณะไดแก 1. การรับพลังงานแสงอาทิตยจาก

แผงโซลาเซลลแบบคงที่และ 2. การรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลโดยส่ังการดวยการรับคาจากอุปกรณตรวจจับ

แสงอาทิตย (LDR) ไดดําเนินการทดลองเก็บขอมูลในวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
 

5.  ผลการวิจัย 
 

       การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชแผงโซลาเซลลชนิด Polycrystalline 

Silicon (มีขายตามทองตลาดทั่วไป) ขนาด 125 วัตต แรงดันสูงสุด 17.30 โวลท (Maximum Power Voltages) กระแสสูงสุด  

7.9 แอมแปร จํานวน 1 แผงและกําหนดการทดลองออกไดเปนการวัดผลการรับพลังงานแสงอาทิตยไว 2 แบบดังน้ี  
 

   5.1  ผลการรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลติดตั้งแบบคงที่ 
 

ตารางที่ 1 การวัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที ่

ลําดับที่ เวลา (น.) คาแรงดัน (Volts) คากระแส (Amps) กําลังไฟฟา (Watts) 

1 07.00 - 07.30 10.40 1.89 19.65 

2 07.31 - 08.00 12.50 2.11 26.37 

3 08.01 - 08.30 13.22 3.25 42.96 

4 08.31 - 09.00 13.66 3.63 49.58 

5 09.01 - 09.30 14.21 3.95 56.12 

6 09.31 - 10.00 14.38 4.10 58.95 

7 10.01 - 10.30 14.8 4.95 73.26 

8 10.31 - 11.00 15.02 4.94 74.19 

9 11.01 - 11.30 15.22 5.08 77.31 

10 11.31 - 12.00 15.35 5.26 80.74 

11 12.01 - 12.30 15.47 5.32 82.30 

12 12.31 - 13.00 15.63 5.41 84.55 

13 13.01 - 13.30 15.73 5.62 88.40 

14 13.31 - 14.00 15.83 5.66 89.59 

15 14.01 - 14.30 16.23 5.88 95.43 

16 14.31 - 15.00 16.16 5.80 93.72 

17 15.01 - 15.30 16.01 5.76 92.21 

18 15.31 - 16.00 15.67 5.33 83.52 

19 16.01 - 16.30 14.44 5.04 72.77 

20 16.31 - 17.00 13.78 4.21 58.01 

 

  จากตารางที่ 1 การรับพลังงานจากแผงโซลาเซลลดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที่ คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและได

คํานวณเพื่อหาคากําลังไฟฟา คากําลังไฟฟาที่ไดเริ่มบันทึกในชวงเวลา 07.00-07.30 น. คากําลังฟาเทากับ 19.65 วัตตและ

ส้ินสุดในชวงเวลา 16.30-17.00 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 82.52 วัตต ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. 

คากําลังไฟฟาเทากับ 95.43 วัตต แสดงดังภาพที ่8 
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  5.2  ผลการรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลโดยการรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) 
 

ตารางที่ 2 การวัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR)  

ลําดับที่ เวลา (น.) คาแรงดัน (Volts) คากระแส (Amps) กําลังไฟฟา (Watts) 

1 07.00 - 07.30 12.33 3.32 40.93 

2 07.31 - 08.00 13.18 4.11 54.16 

3 08.01 - 08.30 13.87 5.25 72.81 

4 08.31 - 09.00 14.12 5.63 79.49 

5 09.01 - 09.30 14.9 5.65 84.18 

6 09.31 - 10.00 15.11 5.62 84.91 

7 10.01 - 10.30 15.62 5.95 92.93 

8 10.31 - 11.00 16.19 5.94 96.16 

9 11.01 - 11.30 16.88 6.01 101.44 

10 11.31 - 12.00 16.97 6.11 103.68 

11 12.01 - 12.30 17.02 6.14 104.50 

12 12.31 - 13.00 17.14 6.18 105.92 

13 13.01 - 13.30 17.16 6.23 106.90 

14 13.31 - 14.00 17.22 6.51 112.10 

15 14.01 - 14.30 17.25 6.62 114.19 

16 14.31 - 15.00 16.88 6.21 104.82 

17 15.01 - 15.30 16.67 5.87 97.85 

18 15.31 - 16.00 16.44 5.77 94.85 

19 16.01 - 16.30 16.06 5.63 90.41 

20 16.31 - 17.00 14.78 5.3 78.33 

 

 

ภาพที่ 8 คากําลังไฟฟาดวยวิธีการติดตั้งแบบคงที่และแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) 
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  จากตารางที่ 2 การรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลดวยวิธีการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับ

แสงอาทิตย (LDR) คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและไดคํานวณเพื่อหาคากําลังไฟฟา คากําลังไฟฟาที่ไดรับเริ่มตนบันทึกใน

ชวงเวลา 07.00-07.30 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 40.93 วัตตและส้ินสุดในชวงเวลา 16.30-17.00 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 

78.33 วัตต  ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟาเทากับ 114.9 วัตต 

  จากภาพที่ 8 เม่ือนําคาตัวแปรที่วัดไดทั้ง 3 คาไดแก คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและคากําลังไฟฟาที่ไดมา

เปรียบเทียบ จะเห็นไดวาคาระดับกําลังไฟฟาในการทดลองแบบที่ 2 การรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลดวยวิธีการ

ติดตั้งแบบรัรบคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอทิตย (LDR) มีคากําลังไฟฟาสูงกวาการทดลองแบบที่ 1 ติดตั้งแบบคงที ่

 

6.  สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการทดลองการับพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลทั้ง 2 แบบ สรุปไดดังน้ี แบบที่ 1 การรับพลังงาน

แสงอาทิตยจากการติดตั้งแบบคงที่ กําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟา 95.43 วัตต แบบที่ 2 การรับ

พลังงานแสงอาทิตยจากการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) ควบคุมการผมุนดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

(Zolkapi, M et al, 2013) ชวงเวลาที่มีกําลังไฟฟาสูงสุดคือชวงเวลา 14.01-14.30 น. คากําลังไฟฟา 114.19 วัตต โดยแบบที่ 

2 จะมีคาระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากแบบแรก 18.76 วัตต คิดเปนรอยละ 19.62 

 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการทดลองแบบที่ 2 การรับพลังงานแสงอาทิตย  ผลการรับพลังงานแสงอาทิตยจากแผง     

โซลาเซลลดวยวิธีการติดตั้งแบบรับคาจากอุปกรณตรวจจับแสงอาทิตย (LDR) กําลังไฟฟาที่ไดจะมีปริมาณมากกวาแบบแบบที่ 1 

โดยตวัแปรที่เขามีผลจากการรับพลังงานแสงอาทิตย ไดแกปริมาณแสงอาทิตย (ณรัล ลือวรศิริกุลและคณะ. 2555) ที่สงลงมายัง

พื้นที่ๆ ใชในการรับแสงอาทิตย ทําใหผลที่ไดมีความคลาดเคล่ือนไดแกแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่เริ่มตนสําหรับการควบคุม

การหมุนของแผงโซลาเซลล รวมไปถึงสภาพแวดลอม ในชวงเวลาที่เก็บพลังงานและฤดูกาลจะมีผลกับขอมูลมีปริมาณที่ไมสามารถ

ควบคุมปริมาณแสงอาทิตยไดเหมือนกันทั้ง 2 แบบ การเลือกใชชุดเซนเซอร ผูวิจัยเลือกใชเพียง 2 จุดเน่ืองจากปริมาณของ

แสงอาทิตยที่ตกใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลแค 2 ตําแหนงที่แสงอาทิตยตก ผลที่ไดทําใหปริมาณกําลังไฟฟาที่ไดมีความละเอียด

นอยลง การเพิ่มจํานวนเซนเซอรขึ้น เชน 5 จุด (Lwin Lwin Oo and Nang Kaythi Hlaing, 2010), (D. Kang, E. A. et al, 

2011)  หรือ 6 จุด ,(Nipu Datta et al, 2014), หรืออาจจะเลือกใชชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสําหรับการ

ควบคุมมอเตอรมากกวา 1 ตัว เพื่อควบคุมการหมุนใหไดปรมิาณกําลังไฟฟาไดสูงสุด (Zolkapli, M et al, 2013) 

 

8.  ขอเสนอแนะ 
 

  การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตยดวยไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชตัวตรวจจับแสงอาทิตยไปใชงานจะมีคา

ประสิทธิภาพสูงกวาขึ้น ผูที่สนใจสําหรับการวิจัยในลักษณะการเพิ่มปริมาณกําลังไฟฟาควรกําหนดใหชุดควบคุมสามารถตรวจจับ

แสงอาทิตยใหมีความละเอียดมากขึ้น เชนกําหนดตัวตรวจจับ 5 จุดหรือ 6 จุด ชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีความสามารถในการ

ตัดสินใจไดละเอียดขึ้นและควรออกแบบใหชุดการชับเคล่ือนแผงโซลาเซลลมีความสามารถเลือกจุดการเคล่ือนที่ไดมากขึ้น รวมถึง

บริเวณทดลองที่มีปริมาณไฟฟาที่มีปริมาณที่มากเพียงพอสําหรับการทดลองจริง  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและการจําลองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังดานไลนอินพุตของวงจรเซปคคอน

เวอรเตอร เน่ืองจากวงจรเซปคคอนเวอรเตอร จะมีความไมเปนเชิงเสน เปนผลทําใหกระแสอินพุตของวงจรมีความผิดเพี้ยนไป

จากสัญญาณไซนและยังทําใหตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาต่ํา ดวยเหตุน้ีจึงไดทําการนําเสนอเทคนิคการปรับปรุงตัวประกอบ

กําลังเพื่อควบคุมการทํางานของวงจรเรียกวาเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา โดยทําการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม 

PSIM ที่พิกัดแรงดันไฟฟาขาเขา 100 โวลต พิกัดกําลังงานขาออก 700 วัตต โดยไดทําการเปรียบเทียบผลการจําลองระหวาง

กรณีควบคุมแบบวงรอบเปดและกรณีใชการมอดูเลตแบบเดลตาโดยใชพารามิเตอรเดียวกันพบวาเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา

สามารถลดความความผิดเพี้ยนของรูปคล่ืนกระแสดานอินพุตไดเปนอยางดีและทําใหตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาเขาใกล 1  

 

คําสําคัญ: ตัวประกอบกําลัง มอดูเลตแบบเดลตา เซปคคอนเวอรเตอร 

 

Abstract 

 

This paper presents the design and simulation of power factor correction on input side of SEPIC 

converter. Since the SEPIC converter is non-linear system, the line input current (iS) has a distortion from 

a sinusoidal signal and the power factor of circuit (PF) is low value. So, this research proposes a power 

factor correction technique which is called delta modulation for controlling a SEPIC converter. The operation 

of circuit was simulated by PSIM simulation software at 100 Volt rated input voltage, rated output power 

of 700 Watt. In addition, the result of simulation in case of using the delta modulation technique was compared 

with an open-loop control case by using the same parameters. It is found that the delta modulation can 

reduce a distortion of input current remarkably and improve a power factor of circuit nearly 1.  

 

Keywords: power factor, delta modulation, SEPIC converter  
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1. บทนํา  

 

ในปจจุบันน้ีไดมีการนําวงจรทางอิเล็กทรอนิกสกําลังมาใชงานกันอยางแพรหลายที่เก่ียวของกับการแปลงผันกําลัง

งานไฟฟา เชนการแปลงผันกําลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาใหเปนไฟฟากระแสตรงที่มีระดับแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการชารจ

แบตเตอรี่หรือการแปลงผันระดับแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่ใหมีคาสูงขึ้นเพื่อใชงานกับอินเวอรเตอร   ดังน้ันวงจรแปลงผัน

กําลังไฟฟากระแสตรงจึงมีความจําเปนตอการนํามาใชในงานดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งวงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟา

กระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรง (DC /DC  Converter) เปนที่นิยมใชงานกันมาก เชนวงจรบั๊ค-บูสท คอนเวอรเตอร  วงจรชุค

คอนเวอรเตอร เปนตน  เน่ืองจากวงจรทั้งสองดังกลาวมีขอดีคือสามารถลดและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟาเอาตพุตไดตรงตาม

ความตองการกับงานน้ันๆ แตก็ยังคงมีปญหาบางประการไดแกคาของแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่ไดน้ันมีคาเปนลบ เพื่อที่จะเปน

การแกไขปญหาในเรื่องน้ีจึงไดมีการนําเสนอวงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟากระแสตรงที่เรียกวาวงจรเซปคคอนเวอรเตอร 

(SEPIC) ซ่ึงใหคาแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่มีคาเปนบวกและยังสามารถลดและเพิ่มระดับแรงดันไฟฟาเอาตพุตไดเหมือนกับวงจร

บั๊ค-บูสท คอนเวอรเตอร  วงจรชุค คอนเวอรเตอร  แตในการใชงานวงจรเซปคคอนเวอรเตอรในกรณีที่ใชแหลงจายไฟจาก

ระบบของการไฟฟาน้ัน ยังพบปญหาที่สําคัญคือเกิดความผิดเพี้ยนของกระแสอินพุต ขึ้นทําใหผลรวมความผิดเพี้ยนทางฮารมอ

นิกส (THDi) ของกระแสสูงซ่ึงอาจสงผลเสียตอระบบไฟฟาได  อีกประการหน่ึงคือคาตัวประกอบกําลังของวงจรมีคาคอนขาง

ต่ํา ดังน้ันเพื่อที่จะเปนการแกไขปญหาดังกลาวในบทความน้ีจึงไดทําการนําเสนอเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสําหรับการ

ควบคุมวงจรเซปคคอนเวอรเตอร (Kanaan et al., 2004;Keipour et al., 2012;Lin et al.,2007) ซ่ึงสามารถที่จะลด

ความผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกของกระแสอินพุตและปรับปรุงตัวประกอบกําลังของวงจรใหดีขึ้น  ซ่ึงจะไดทําการออกแบบและ

จําลองการควบคุมวงจรเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา  

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 

2.1 วงจรเซปคคอนเวอรเตอร (Hart, 2011)  

วงจรเซปคคอนเวอรเตอรเปนวงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรงที่สามารถใหคาแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่มีคา

มากกวาหรือนอยกวาแรงดันไฟฟาดานอินพุตก็ไดขึ้นอยูกับชวงเวลาการทํางานของสวิตชภายในวงจรหรือที่เราเรียกวาดิวตี้

ไซเกิล (D)  โดยวงจรเซปคคอนเวอรเตอรเปนดังภาพที่ 1 ซ่ึงประกอบไปดวยตัวเหน่ียวนําเปนตัวเก็บสะสมพลังงาน L1 และ 

L2 ตัวเก็บประจุ C1 และตัวเก็บประจุ C2 ซ่ึงตออยูกับโหลดเพื่อลดคาแรงดันไฟฟากระเพื่อมดานขาออก  ไดโอด D1 ถูกตอ

อนุกรมกับตัวเก็บประจุ C1 เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของกระแสและใชมอสเฟต S เปนสวิตชในวงจร 

 

 
 

ภาพที่ 1 วงจรเซปคคอนเวอรเตอร 
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แรงดันไฟฟาเอาตพุตของวงจรสามารถหาไดจาก 

1O in
DV V

D
    

                 (1) 

 

2.2 ตัวประกอบกําลังของวงจรเซปคคอนเวอรเตอร  

 

ในการใชไฟฟาจากระบบไฟฟาเปนแหลงจายไฟใหกับวงจรเซปคคอนเวอรเตอรจะทําใหเกิดความผิดเพี้ยนไป

ของรูปคล่ืนกระแสอินพุต (iS) เปนผลอันเน่ืองมาจากความไมเปนเชิงเสนของวงจรเซปค ดังน้ันจึงทําใหเกิดฮารมอนิกลําดับ

ตางๆขึ้นซ่ึงฮารมอนิกที่เกิดขึ้นน้ีจะสงผลเสียตอระบบไฟฟา (วีระเชษฐ และวุฒิพล,2549) นอกจากน้ีแลวยังสงผลทําใหคาตัว

ประกอบกําลังดานอินพุตของวงจรมีคาต่ําลงเปนไปตาม (2) 
 

12

1 cos
1 i

PF
THD

 


                                                   (2) 

 

 เม่ือ iTHD      คือคาความผิดเพี้ยนรวมทางฮารมอนิกของรูปคล่ืนกระแส 

  1cos    คือคาตัวประกอบกําลัง displacement พิจารณาที่ความถี่มูลฐาน 

 

 ดังน้ันเพื่อที่จะลดผลเสียที่เกิดขึ้นจากวงจรเซปคคอนเวอรเตอรที่มีตอระบบไฟฟา จึงไดนําเสนอเทคนิคและวิธีการ

เพื่อที่จะปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังดานอินพุตของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชเทคนิคที่เรียกวาการมอดูเลตแบบเดลตา 

 

2.3 เทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา 

เทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา(Chen et al, 2008; Kheraluwa &Divan, 1990; Kimball et al, 2006) มีการใช

งานอยางแพรหลาย เน่ืองจากเปนเทคนิคที่สามารถควบคุมใหกระแสมีลักษณะใกลเคียงรูปคล่ืนไซน เหมาะสําหรับใชควบคุม

อินเวอรเตอรและขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟากระแสสลับเม่ือตองการควบคุมใหเสนแรงแมเหล็กคงที่ (Field Oriented Control) 

ซ่ึงในบทความน้ีจะนําเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาน้ีมาประยุกตใชควบคุมวงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟากระแสตรงชนิด

เซปคคอนเวอรเตอรเพื่อใชสรางสัญญาณควบคุมสวิตชในวงจร  ซ่ึงลักษณะรูปคล่ืนสัญญาณการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถ

แสดงไดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปคล่ืนสัญญาณการมอดูเลตแบบเดลตา 
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 จากภาพที่ 2 ความถี่สวิตช  fs และคาดิวตี้ไซเกิล D ของการมอดูเลตแบบเดลตา จะขึ้นอยูกับขอบเขตของแถบฮิส

เตอรีซิส  i  ความชันของสัญญาณพาหะ Sc และความชันของสัญญาณอางอิงไซน Sr สามารถหาคาไดดังน้ี   

 
2 2
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s
c

S Sf
v S



 

                                                           (3) 
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                                                       (4) 

 

ถาสัญญาณอางอิง (Reference signal) ir เปนสัญญาณไซน จะไดวา 

 

sinr mi I t                                                         (5) 

 

 เม่ือ          mI           คือแอมปลิจูด หนวยเปนโวลต 

               คือความถี่เชิงมุม หนวยเปน เรเดียนตอวินาที 

 

ถาทําการอนุพันธสมการที่ (5)  ทําใหไดคาความชันของสัญญาณอางอิงไซน ดังสมการ 

 

cosr mS I t                                                                     (6) 

 

และความชันของสัญญาณพาหะสามารถแสดงไดดังสมการ 

 

        1
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                                          (7) 

  

3. หลักการทํางาน 
 

การทํางานของการควบคุมโดยใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3 โดยการทํางานจะเริ่ม

จากการตรวจจับแรงดันไฟฟาดานเอาตพุตของวงจรเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาแรงดันอางอิง (Vref) โดยใชวงจรขยายความ

ผิดพลาดแรงดัน (Voltage error amplifier)  จากน้ันสัญญาณเอาตพุตที่ไดจากวงจรขยายดังกลาวจะถูกนํามาคูณดวยตัวคูณ 

(Multiplier )เขากับสัญญาณแรงดันไซนเต็มคล่ืน (Full-wave sinusoidal reference) ที่ตรวจจับมาจากวงจรเรียงกระแส

แบบเต็มบริดจ สัญญาณเอาตพุตที่ ไดจากการคูณกันจะถูกสงตอไปยังวงจรเปรียบเทียบฮิสเตอรีซิสแบบฟลิปฟลอป 

(Hysteresis flip-flop comparator) เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับกระแสจริงของวงจรที่ตรวจได สัญญาณเอาตพุตที่ไดจะเปน

สัญญาณควบคุมสวิตชพีดับเบิลยูเอ็ม (PWM) จากน้ันสัญญาณ PWM ดังกลาวจะถูกสงผานไปยังวงจรขับเกตเพื่อปรับระดับ

แรงดันใหสามารถขับสวิตชมอสเฟต 
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ภาพที่ 3 หลักการทํางานเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา 

 

4. ผลการศึกษา 
 

ในการทดสอบการออกแบบเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาที่ใชในการควบคุมการทํางานของวงจรเซปคคอนเวอร

เตอร จะกระทําการทดสอบการทํางานจากการจําลองโดยโปรแกรม PSIM  โดยไดทําการออกแบบและใชพารามิเตอรตางๆ

ของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรดังน้ี  L1 = 800 µH , C1 = 500 µF , L2 = 10 mH , C2 = 1500 µF และ Ro = 30 Ω และ

ในสวนของวงจรขยายความผิดพลาดของแรงดันจะใชพารามิเตอร R1 = 100 kΩ , R2 = 1kΩ ,R3 = 1kΩ และ C = 1 µF  

ซ่ึงในการทดสอบการจําลองจะกระทําที่แรงดันขาเขา VS = 100 Vpeak แรงดันขาออกเฉล่ีย 145 V ที่กําลังไฟฟาขาออก 700 

Watt และเพื่อชี้ใหเห็นถึงประโยชนของเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาที่ไดนําเสนอน้ี จะทําการจําลองเพื่อเปรียบเทียบการ

ทํางานของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรในกรณีที่ควบคุมดวยการมอดูเลตแบบเดลตากับในกรณีที่ควบคุมแบบลูปเปดโดยผลการ

ทดสอบที่ไดเปนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) Vs,rms = 70.71 V และ is,rms = 15.18                           (ข) Vs,rms = 70.71 V และ is,rms = 12.12 A 

ภาพที่ 4 แรงดันอินพุต (VS) และกระแสอินพุต (iS) ของวงจร (ก) Open-Loop (ข) Delta-Modulation 
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                            (ก) iL1 = 15.18 A และ iL2 = 5.04 A                               (ข) iL1 = 12.12 A และ iL2 = 7.97 A 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (ก) VO,avg = 145.68 V และ %ripple voltage = 6.79 %   (ข) VO,avg=145.74 V และ %ripple voltage = 7.29 % 

ภาพที่ 6 แรงดันไฟฟาเอาตพุตของวงจร (ก) Open-Loop (ข) Delta-Modulation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การสรางสัญญาณ PWM ดวยวิธีการมอดูเลตแบบเดลตา 

 

จากภาพที่  4(ก) และ 4(ข) เปนผลการจําลองแรงดันไฟฟาอินพุต (VS) และกระแสไฟฟาอินพุต (iS) ของวงจรเซปค

คอนเวอรเตอรในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดและกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา จะเห็นไดชัดเจนวากรณีที่

ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาน้ันจะทําใหกระแสไฟฟาอินพุต (iS) มีความใกลเคียงรูปคล่ืนไซนมากกวาในกรณีที่
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ควบคุมแบบวงรอบเปดทั่วไป โดยในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดคาแรงดันอินพุตประสิทธิผล(VS,rms) เทากับ 70.71 V และ

คากระแสอินพุตประสิทธิผล (iS,rms) เทากับ 15.18 A ในขณะที่กรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาน้ันจะมีคา

แรงดันอินพุตประสิทธิผล(VS,rms) เทากับ 70.71 V และคากระแสอินพุตประสิทธิผล (iS,rms) เทากับ 12.12 A ซ่ึงจะสังเกตไดวา

เม่ือทําการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง (PF) แลวกระแสอินพุตที่ใชจะลดลงที่พิกัดกําลังงานเอาตพุตเทากัน  เม่ือทําการวัดคา 

THDi ของกระแสอินพุตและคาตัวประกอบกําลัง (PF) ของทั้งสองกรณีพบวาในกรณีควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตา

มีคา THDi และตัวประกอบกําลัง (PF) ดีกวากรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดซ่ึงคาที่ไดเปนไปตามตารางที่ 1   

 ภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) แสดงรูปคล่ืนกระแสของตัวเหน่ียวนํา iL1 และ iL2 โดยในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปด

คากระแสตัวเหน่ียว L1 และ L2 มีคาประสิทธิผลเทากับ 15.18 A และ 5.04 A ตามลําดับ สวนกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอ

ดูเลตแบบเดลตาคากระแสตัวเหน่ียว L1 และ L2 มีคาประสิทธิผลเทากับ 12.12 A และ 7.97 A  ตามลําดับ   ภาพที่ 6(ก) และ 

6(ข) แสดงรูปแรงดันไฟฟาดานเอาตพุตของวงจร ในกรณีที่ควบคุมแบบวงรอบเปดมีคาแรงดันเอาตพุตเฉล่ียเทากับ 145.68 V 

และมีคาแรงดันกระเพื่อม 6.79 % ในกรณีที่ควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาน้ันมีคาแรงดันเอาตพุตเฉล่ียเทากับ 

145.74 V และสามารถวัดคาแรงดันกระเพื่อมไดเทากับ 7.29 % และภาพที่ 7 แสดงแถบฮิสเตอรีซิสสําหรับการสรางสัญญาณ

ควบคุมพีดับเบิลยูเอ็มที่ใชในการจําลองเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาซ่ึงจะพบวาสัญญาณควบคุมพีดับเบิลยูเอ็มที่ไดจะมี

คาดิวตี้ไซเกิลและความถี่ไมคงที่ซ่ึงขึ้นอยูกับแถบความกวางของฮิสเตอรีซิสซ่ึงจะแตกตางจากการควบคุมแบบวงรอบเปดซ่ึงใช

ความถี่ของสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มคงที่เทากับ 40 กิโลเฮิรตซ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา THDi และ P.F. ของการควบคุมแตละแบบ 

 

คาที่ใชเปรียบเทียบ Open-Loop Delta-Modulation 

THDi 55.34 %  3.82 % 

PF 0.87 0.99 

 

5. บทสรุป 
 

บทความน้ีไดทําการออกแบบและจําลองเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสําหรับควบคุมวงจรแปลงผันกําลังไฟฟา

กระแสตรงแบบเซปคคอนเวอรเตอรโดยใชโปรแกรม PSIM ซ่ึงพบวาการใชเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาสามารถลดคา THDi 

ของกระแสอินพุตไดเปนอยางดีเม่ือเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบวงรอบเปดโดยทั่วไป ทั้งน้ียังชวยปรับปรุงคาตัวประกอบ

กําลัง (PF) ของวงจรเซปคคอนเวอรเตอรใหมีคาเขาใกลหน่ึง ซ่ึงจะเปนการลดฮารมอนิกในระบบไฟฟาอันเปนผลอัน

เน่ืองมาจากความไมเปนเชิงเสนของวงจรเซปคคอนเวอรเตอร  จากการทําการจําลองดวยแรงดันไฟฟาอินพุต 100 โวลต 

แรงดันไฟฟาเอาตพุตเฉล่ีย 145 โวลต ที่พิกัดกําลังไฟฟาเอาตพุต 700 วัตต ซ่ึงพบวาการควบคุมแบบวงรอบเปดมีคา

ประสิทธิภาพของวงจรเพียง 75.40 % แตเม่ือควบคุมดวยเทคนิคการมอดูเลตแบบเดลตาจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเปน 

82.85% แตอยางไรก็ตามเทคนิคที่นําเสนอจะมีแรงดันกระเพื่อมมากกวาเล็กนอย 
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บทคัดยอ  
 

บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะหความลมเหลวและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง 

22,000 โวลต ซ่ึงประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอย 3 สถานี การหาอัตราการลมเหลวโดยเฉล่ียในแตละสถานียอยใชวิธีการแจกแจง

แบบเอ็กซโพเนนเชียลเพื่อหาระยะเวลาเฉล่ียที่ระบบทํางานจนถึงปจจุบันแลวนําไปคํานวณหาอัตราการลมเหลวที่เกิดขึ้น         

โดยสถานียอยที่ 1 สถานียอยที่ 2 และสถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.3667 0.6948 และ 0.2194 ครั้งตอป ในสวนของ

การประเมินความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาทั้ง 3 สถานีไฟฟายอยใชการวิเคราะหจากคาดัชนี SAIFI ในการวัดผลกระทบตอผูใชไฟ 

โดยคาดัชนี SAIFI ของสถานียอยที่ 3 เทากับ 0.5502 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟนอยที่สุด รองลงมาคือสถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี 

SAIFI เทากับ 0.5969 และสถานียอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.6919 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟสูงที่สุด การพยากรณเวลา

การทํางานของอุปกรณที่จะเสียในรอบถัดไปใชวิธีการทดสอบทางสถิติดวยโปรแกรม Minitab ซ่ึงผลการพยากรณระยะเวลาที่

สถานียอยที่ 1 สถานียอยที่ 2 และสถานียอยที่ 3 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 9,946 ชั่วโมง 

11,927 ชั่วโมง และ 17,513 ชั่วโมง ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ: อัตราการลมเหลว  ระยะเวลาอุปกรณทํางาน  การพยากรณเวลา  
 

Abstract 
 

This article presents the failure rate analysis and time forecast of electrical equipment for 22,000 Volt 

substations from 3 substations. To identify the failure rate occurring in each substation, the exponential 

distribution was used find the average time of the systems operating at the present and failure rate calculated 

result. The study indicated that the failure rate result of substation No.1 substation No.2 and substation 

No.3 was 0.3667 0.6948 and 0.2194 time per year, respectively. SAIFI index were used to assess the electrical 

system reliability. The SAIFI index result of substations no. 3 was 0.5502 this number was lowest impact 

to user, SAIFI index result of substations no. 2 was 0.5969 and substations no. 1 was 0.6919 this number 

was highest impact to user. The time forecast of electrical equipment was used statistic test in Minitab 

program. The time forecast result of equipment failures for substations no. 1 substations no. 2 and 

substations no. 3 will occur after operating time 9,946 hours 11,927 hours and 17,513 hours in order. 
 

Keywords: failure rate, time to failure, time forecast  
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1. บทนํา  

 

จากนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน เนนการพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ทั้งภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชากรภายในประเทศใหสูงขึ้น ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมน้ัน 

ถือวาเปนหัวใจหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศมีทั้ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมน้ันไดมุงเนนไปที่

การผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดตนทุนการผลิต เนนใชวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในประเทศใหมากที่สุด จนกระทั่งการหาแนวทางหรือวิธีการลดความสูญเสียจากความผิดพลาดในกระบวนผลิตใหนอยลง

เพื่อลดตนทุนในการผลิตทําเกิดการแขงขันกับคูแขงได ซ่ึงความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนผลิตน้ันเปนสาเหตุ

ที่ทําใหตนทุนสูงน้ันพบวามีหลากหลายสาเหต ุซ่ึงสาเหตุหน่ึงที่ภาคอุตสาหกรรมประสบปญหามาตลอดมีสาเหตุมาจากระบบ

ไฟฟาขัดของหรือความไมตอเน่ืองในการจายระบบไฟฟาซ่ึงเปนระบบหลักในทุก ๆ กิจกรรมของกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรม โดยปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟาขัดของมีหลายสาเหตุ มีทั้งปญหาระบบไฟฟาขัดของที่ไมสามรถควบคุมได 

เชน ภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบกับระบบไฟฟา คุณภาพไฟฟาในระบบสงจาย สวนปญหาจากระบบไฟฟาขัดของที่ผูดูแลระบบ

สามารถควบคุมได เชน ความเสียหายของอุปกรณไฟฟา ซ่ึงความเสียหายของอุปกรณไฟฟามีทั้งดานแรงสูงและดานแรงต่ํา  

แตความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงจะสงผลกระทบในวงกวางมากกวาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงต่ํา 

ซ่ึงตองใชระยะเวลานานในการนําระบบกลับคืนมาและมีคาใชจายในการแกไขระบบสูงกวา (ภุมรินทร ทวิชศรี, 2559) ดังน้ัน

การดูแลอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงจึงมีความสําคัญมากซ่ึงผูที่ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได โดยใชแนวทางการวิเคราะห

ขอมูลการใชงานของระบบไฟฟาไปพรอมกับแนวทางการศึกษาทางวิชาการควบคูกัน จะสามารถวิเคราะหแนวโนมหรือความ

เปนไปไดในแตละดานที่ตองการทราบ เชน ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาและยังสามารถ

วิเคราะหหาความลมเหลวของอุปกรณไฟฟาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางหาวิธีการปองกันความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต (วิศนุพงษ เดนไชยรัตน, 2557)  

การวิเคราะหการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย

ระดับแรงดัน 22,000 โวลต ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑแหงหน่ึงประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอยทั้งหมด 3 สถานี 

โดยมีการเก็บขอมูลความเสียหายของอุปกรณไฟฟาดานแรงสูงในสถานีไฟฟา 5 ปหลังสุด ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยนับเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงประกอบดวย ดรอปเอาทฟวส สายสงแรงสูง สวิตซเกียร 

หมอแปลงไฟฟา สายปอนแรงต่ําและเมนเบรคเกอรแรงต่ํา พบวาความเสียหายของอุปกรณไฟฟารวมกันทั้ง 3 สถานียอยมี

จํานวนสูงถึง 72 ครั้ง โดยเฉพาะสถานียอยที่ 2 มีจํานวนความเสียหายสูงที่สุด 50 ครั้ง สถานียอยที่ 1 มีจํานวนความเสียหาย

รองลงมาที่ 13 ครั้งและสถานียอยที่ 3 มีจํานวนความเสียหายนอยที่สุด 9 ครั้ง โดยผลจากความเสียหายของอุปกรณไฟฟาจน

สงผลกระทบที่ไมสามารถทําใหเกิดกระบวนการผลิตไดทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตรเปนมูลคาที่สูงมาก จากการ

เก็บขอมูลผลกระทบทางเศรษฐศาสตรพบวาการหยุดกระบวนการผลิตในแตละครั้งมีมูลคาความสูญเสียเกิดขึ้น 52,497 บาท

ตอครั้ง (สัมประสิทธ์ิ ประสพสุข, 2555) ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุปกรณไฟฟาขัดของโดยรวมมีมูลคา 3,779,784 ลานบาท 

ดังน้ันผูวิจัยไดเล็งเห็นผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตจึงไดหาแนวทางในการวิเคราะห

ขอมูลที่เกิดเพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความนาเชื่อถือของ

ระบบไฟฟา ขอมูลความสามารถในการจายระบบไฟฟาไปยังผูใชไฟในกลุมตาง ๆ ในอุตสาหกรรมแหงน้ี ซ่ึงผลที่ไดจากการ

วิเคราะหที่ไดจะแสดงออกมาในรูปแบบของดัชนีชี้วัด เชน System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) เปน

ดัชนีวัดความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา คาที่ไดจะบงบอกถึงคาเฉล่ียของความถี่ที่ระบบไฟฟาขัดของแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟใน

พื้นที่ ๆ กําหนด และ System Average Interruption Duration Index (SAIDI) เปนดัชนีที่บงบอกถึงคาเฉล่ียระยะเวลาที่

ระบบเกิดไฟฟาขัดของของเวลาที่เปนนาทีหรือชั่วโมงที่เกิดไฟดับแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟ ซ่ึงตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวน้ี สามารถบอกถึง
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ดัชนีเหตุการณของระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นที่กระทบกับผูใชไฟ ในสวนของการพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้ง 3 สถานียอยจะทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติเพื่อนําไปสูการวางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา

ภายในสถานีไฟฟาและปองกันความเสียหายของอุปกรณในระบบเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและทําใหระบบ

ไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคของบทความ  
 

 1. วิเคราะหแจกแจงความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 โวลต 3 สถานียอย 

 2. พยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาที่มีโอกาสจะเสียในรอบถัดไป 

  

3. ทฤษฎีการศึกษาความเสียหายของระบบไฟฟา 

 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟา 

การทํางานของอุปกรณไฟฟาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของความเสียหายของอุปกรณไฟฟากับชวงเวลาการ

ทํางานได 3 ชวง ตามภาพที่ 1 
 
 

 
ภาพที่ 1  ความสัมพันธระหวางฟงกชันของอัตราความเสียหายกับเวลาการใชงานของอุปกรณ 

 

ชวงระยะเวลาที่ 1 เรียกวา ชวงเริ่มตน (Early Life) หมายถึงเม่ืออุปกรณไดผลิตออกมาจากโรงงาน อัตราการ

ลมเหลวหรืออุปกรณที่มีขอบกพรองน้ันจะมีอยูมาก ในบางครั้งเราจึงเรียกชวงเริ่มแรกน้ีวา ชวงเบิรนอิน (Burn In) และเม่ือ

ทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจงของความลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะใชการแจกแจงแบบปกติ (Normal 

Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549) 

ชวงระยะเวลาที่ 2 เรียกวา ชวงใชงาน (Useful Life) ซ่ึงชวงน้ีการใชประโยชนจากอุปกรณไดดี หมายถึง 

หลังจากที่มีการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของอุปกรณในชวงแรกเริ่มแลว จะไดอุปกรณที่บกพรองนอยหรืออาจจะไมมี

เลย ในชวงน้ีอัตราการลมเหลวของอุปกรณคอนขางคงที่  น่ันคือการแจกแจงของความลมเหลวจึงเปนแบบสุมและเม่ือ

ทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจงของความลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะเปนการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนนเชียล 

(Exponential Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549) 

 

 

 

อัตราการลมเหลว (คร้ัง/ป) 

เวลา 

ชวงเร่ิมตน ชวงใชงาน ชวงเสื่อมถอย 
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ชวงระยะเวลาที่ 3 เรียกวา ชวงเส่ือมถอย (Wear - Out) โดยปกติอุปกรณตาง ๆ ที่มีอายุการใชงานเม่ือถึง

ระยะเวลาหน่ึง จะเกิดการเส่ือมถอยและอัตราการลมเหลวจะเพิ่มมากขึ้น การอธิบายลักษณะการแจกแจงของความลมเหลว

ในชวงเวลาน้ีในทางสถิติจะใชการแจกแจงแบบปกต ิ (Normal Distribution) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549) 

ในการศึกษาความนาเชื่อถอืของอุปกรณไฟฟาน้ันมักจะใหความสนใจและศึกษาในชวงระยะเวลาที่ 2 หรือชวงการใช

ประโยชน (Useful Region) (อํานาจ ขวัญไสวธรรม, 2549) 

 

3.2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟา 

ในสถานีไฟฟาจะมีอุปกรณที่หลากหลายซ่ึงจะมีหนาที่แตกตางกัน แตพฤติกรรมการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะมี

ความเหมือนกันในระดับของฟงกชั่นการทํางานคือจะประกอบดวยสถานะทํางานปกติ (Up) และสถานะทํางานลมเหลว 

(Down) โดยจากหลักการของการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะเปนไปตามวัฏจักรเวลา (สัมประสิทธ์ิ ประสพสุข, 2554) โดย

การทํางานของอุปกรณไฟฟาในระยะยาวจะใชคาประมาณเปนระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานเปนปกติและมี

ความตอเน่ือง และระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซมเพื่อที่จะใหระบบกลับมาทํางานได

ในสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง โดยพฤติกรรมการทํางานของระบบไฟฟาสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟา 

 

โดยที่ MTTF (Mean Time to Failure) คือระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติ โดยคา MTTF 

จะเปนสวนกลับกับอัตราการลมเหลว ซ่ึงสามารถหาไดดังสมการที่ (1) 

                                         
                                

1
MTTF                                          (1) 

MTTR (Mean Time to Repair) คือระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวหรือคาเฉล่ียของเวลาที่ตอง

ใชในการซอมแซมระบบ โดยคา MTTR จะเปนสวนกลับกับอัตราการซอมแซม ซ่ึงสามารถหาไดดังสมการที่ (2) 

                                                                               
   

1
MTTR                                                                    (2) 

MTBF (Mean Time between Failures) คือชวงเวลาในหน่ึงคาบการทํางานของอุปกรณหรือสามารถอธิบายไดวา

คือคาเวลาทั้งหมด ดังน้ันคา MTBF คือผลรวมของระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติ (MTTF) และ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลว (MTTR) สามารถหาไดจากสมการที่ (3) 

 

                                                                                     MTBF = MTTF + MTTR                                                          (3) 

 

เวลา 

สถานะ 

ดี (1) 

เสีย (0) 

MTTF MTTR MTTF MTTR MTTF MTTR MTTF 
MTTR 

MTTF MTTR 

MTBF 

อุปกรณ์ 
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3.3 การจําลองการทํางานของอุปกรณ 

ลักษณะรูปแบบการจําลองการทํางานของอุปกรณจะมีลักษณะเปนแบบ 2 สถานะ ซ่ึงแบบจําลองสถานะ การ

ทํางานของอุปกรณ 2 สถานะน้ันประกอบไปดวย สถานะที่อุปกรณทํางานตามปกติ (Up) และสถานะที่อุปกรณทํางาน

ลมเหลว (Down) (สัมประสิทธ์ิ ประสพสุข, 2554) จะมีลักษณะดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  แบบจําลอง 2 สถานะของอุปกรณ (Two-State Model) 

 

โดยที่             คือ อัตราการลมเหลว (Failure Rate) 

   คือ อัตราการซอมแซม (Repair Rate) 

 

3.4 อัตราการลมเหลว (Failure Rate) 

การคํานวณอัตราการลมเหลวของอุปกรณ ภายใตสมมติฐานการกระจายของระยะเวลาทํางานเฉล่ียของอุปกรณเปน

การกระจายแบบเอ็กซโพเนนเชียล สามารถหาไดจากสมการที่ (4) 

 

                                                                                           

  

MTTF
1

                                                                                                 (4) 

 

3.5 ดัชนีความเช่ือถือไดของผูใชไฟ 

การคํานวณดัชนีความนาเชื่อถือไดของผูใชไฟจะใชการคํานวณคาดัชนี SAIFI (วิศนุพงษ เดนไชยรัตน, 2557) 

SAIFI คือดัชนีความถี่ของการเกิดเหตุการณไฟฟาดับของระบบโดยเฉล่ียมีหนวยเปน ครั้ง/อุปกรณ/ป สามารถหาได

จากสมการที่ (5)  

                                      T

ii

N
N

SAIFI  
                                                (5) 

 

4. การวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต 

 

4.1 รูปแบบสถานีไฟฟายอย 

ในการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต ใชระบบไฟฟาแรงสูงของ

โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีทั้งหมด 3 สถานียอย โดยมีรูปแบบไดอะแกรมดังแสดงในภาพที่ 4 (ภุมรินทร ทวิชศรี, 2559) 
 

Up Down 
อุปกรณดี อุปกรณเสีย 

Repair ( ) 

Failure ( ) 
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ภาพที่ 4 ไดอะแกรมของอุปกรณภายในสถานีไฟฟา 
 

4.2 ขอมูลความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟา 

ในการหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 22,000 โวลต ไดทําการเก็บขอมูลความ

เสียหายของอุปกรณไฟฟา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

เคมีภัณฑ โดยผลของขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแสดงในตารางที่ 1 และไดนํามาหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟา

และระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณไฟฟาทั้ง 3 สถานียอยดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนเหตุการณที่ระบบไฟฟาเกิดเหตุขัดของ 

 2555 

(คร้ัง) 

2556 

(คร้ัง) 

2557 

(คร้ัง) 

2558 

(คร้ัง) 

2559 

(คร้ัง) 

2560 

(คร้ัง) 

Dropout Fuse 2 - 1 - - - 

HV. Feed Line 1 - - - 1 - 

Switch Gear - 1 - - - - 

Transformer 7 4 5 5 5 2 

LV. Cable Line 1 - 1 - - - 

ACB 10 6 5 8 6 1 

Total 21 11 12 13 12 3 

 

ตารางที่ 2 ผลการคํานวณอัตราการลมเหลวเฉล่ียและระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณไฟฟาทั้ง 3 สถานี 
 

 สถานียอย 

ที่ 1 

สถานียอย 

ที่ 2 

สถานียอย 

ที่ 3 

1. ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย (ชั่วโมง) 22,332 17,662 28,287 

2. อัตราสวนระยะเวลาทํางาน 2.5847 2.0442 3.2739 

3. อัตราการลมเหลวเฉลี่ย (คร้ัง/ป) 0.3869 0.4892 0.3054 

 

4.3 ผลการหาคาอัตราการลมเหลวแยกตามสถานียอยทั้ง 3 สถานี 

จากขอมูลการบันทึกระยะเวลาการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟายอยของแตละสถานี นํามาคํานวณหาคาอัตรา

การลมเหลวตามสมการที่ 4 โดยผลของอัตราการลมเหลวแตละสถานียอย แสดงในภาพที่ 5 

ป 
อุปกรณ 

สถานีไฟฟา 
ผลการคํานวณ 
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ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะหอัตราการลมเหลวแตละสถานียอย 
 

4.4 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหาแนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามาคํานวณ

ยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสียในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความเสียหายในครั้ง

ถัดไปของสถานียอยที่ 1 มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นมา 13 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 22,332 

ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความเสียหายในครั้งที่ 14 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดย

เฉล่ียเทากับ 24,699 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหาระยะเวลาทํางานเฉล่ียอุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 1 แสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 1 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 14  
 

การทดสอบหาระยะเวลาเฉล่ียที่จะเกิดความเสียหายในครั้งถัดไปของสถานียอยที่ 2 ซ่ึงมีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 31 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 17,662 ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความ

เสียหายในครั้งที่ 32 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดยเฉล่ียเทากับ 18,890 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหา

ระยะเวลาทํางานเฉล่ียอุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 2 แสดงในภาพที่ 7 

ป 

อัตราการลมเหลว 

 (คร้ัง/ป) 

สถานียอยที่ 1 
สถานียอยที่ 2 
สถานียอยที่ 3 

Sub1_Time up 
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ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 2 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 32  
 

การทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความเสียหายในครั้งถัดไปของสถานียอยที่ 3 มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นมา 9 

ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 28,287 ชั่วโมง จากการประมวลผลการพยากรณเวลาความเสียหายในครั้งที่ 

10 พบวาระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาโดยเฉล่ียเทากับ 31,816 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบหาระยะเวลาทํางานเฉล่ีย

อุปกรณไฟฟาในสถานียอยที่ 3 แสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะหระยะเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 3 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 10  

 

4.5 การพยากรณระยะเวลาความเสียหายในคร้ังถัดไปและผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟายอย

ทั้ง 3 สถานี 

จากการทดสอบทางสถิติหาระยะเวลาเฉล่ียการทํางานของอุปกรณไฟฟาเพื่อนํามาพยากรณหาระยะเวลาการทํางาน

ของอุปกรณกอนที่จะเกิดการเสียหายในครั้งถัดไปแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการพยากรณหาเวลาที่อุปกรณไฟฟาจะเสียหายและคาดัชนี MTTF ในป 2560 ทั้ง 3 สถานี 
 

 สถานียอยที่ 1 สถานียอยที่ 2 สถานียอยที่ 3 

1. อัตราสวน MTTF / คา MTTF เฉลี่ยของอุปกรณ (ชั่วโมง) 2.5847 / 22,332 2.0442 / 17,662 3.2739 / 28,287 

2. อัตราสวน MTTF (2560) / คา MTTF เฉลี่ยในป 2560 (ชั่วโมง) 3.7358 / 32,277 3.4246 / 29,589 5.3014 / 45,807 

3. ระยะเวลาที่อุปกรณทํางาน (ชั่วโมง) 9,946 11,927 17,513 

 

สถานีไฟฟา ผลการคํานวณ 
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ผลของการพยากรณเวลาการทํางานของอุปกรณที่จะเกิดการเสียหายในครั้งถัดไปที่แสดงในตารางที่ 3 ของสถานี

ยอยทั้ง 3 สถานี โดยสถานียอยที่ 1 พบวาโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก 9,946 ชั่วโมง โดยมีเวลาการ

ทํางานเฉล่ียจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 32,277 ชั่วโมง สถานียอยที่ 2 มีโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก 

11,927 ชั่วโมง โดยมีเวลาการทํางานเฉล่ียจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 29,589 ชั่วโมง และสถานียอยที่ 3 มีโอกาสที่อุปกรณ

จะเสียหายหลังจากที่ทํางานไปอีก 17,513 ชั่วโมงและมีเวลาการทํางานเฉล่ียจากการพยากรณเพิ่มขึ้นเปน 45,804 ชั่วโมง ซ่ึง

ผลการพยากรณเวลาความเสียหายจากที่จะเกิดขึ้นของทั้ง 3 สถานียอย แสดงในภาพที่ 9 ภาพซาย  

ผลการคํานวณดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้นในป 2560 ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี โดยสถานียอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI 

ลดลงจาก 0.6919 ลดลงมาที่ 0.2677 สถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงจาก 0.5969 ลดลงมาที่ 0.2920 และสถานียอย

ที่ 3 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงจาก 0.3618 ลดลงมาที่ 0.1886 โดยผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI  ของทั้ง 3 สถานียอย แสดง

ในภาพที่ 9 ภาพขวา 
  

             

ภาพที่ 9 ผลการพยากรณระยะเวลาการเสียหายในครั้งถัดไปและผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟา 

 

5. สรุปผล 
 

จากการหาคาอัตราการลมเหลวและพยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 

22,000 โวลต โดยสถานียอยที่ 1 มีอัตราการลมเหลว 0.3667 ครั้งตอป สถานียอยที่ 2 มีอัตราการลมเหลว 1.2892 ครั้งตอป

และสถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.2194 ครั้งตอป ในสวนการพยากรณระยะเวลาของอุปกรณ (MTTF) ใชวิธีการ

ทดสอบทางสถิติ ดวยโปรแกรม Minitab ซ่ึงผลการประเมินเวลาการทํางานของอุปกรณในป 2560 สถานียอยที่ 1 มีคา 

MTTF เพิ่มขึ้นจาก 22,332 ชั่วโมงเปน 32,277 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 9,946 ชั่วโมง สถานียอยที่ 2 มีคา MTTF เพิ่มขึ้นจาก 

17,661 ชั่วโมงเปน 29,528 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 11,927 ชั่วโมง สถานียอยที่ 3 มีคา MTTF เพิ่มขึ้นจาก 28,291 ชั่วโมงเปน 

45,804 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 17,513 ชั่วโมงและผลการวิเคราะหผลกระทบตอผูใชไฟจากการคํานวณคาดัชนี SAIFI โดยสถานียอย

ที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 61.31 สถานียอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 51.08 และสถานียอยที่ 3 มี

คาดัชนี SAIFI ลดลงมารอยละ 47.87 จากผลการวิเคราะหพบวาสถานีไฟฟายอยที่ 3 มีความนาเชื่อถือสูงที่สุด รองลงมาคือ

สถานีไฟฟายอยที่ 1 และสถานีไฟฟายอยที่ 2 ตามลําดับ โดยผลจากการวิเคราะหทั้งหมดสามารถใชเปนแนวทางในการหา

วิธีการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของการบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ควบคูไปกับการเก็บขอมูล

ความเสียหายของอุปกรณตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหในเชิงลึกตอไปและสามารถชวยปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 

สถานียอ่ย 

เวลา (ชวัโมง) 

การพยากรณ์เวลาทีอุปกรณ์จะเสียทงั 3 สถานีย่อย ผลการคาํนวณค่าดชันี SAIFI ทัง 3 สถานีย่อย 

สถานียอ่ย 

ค่า SAIFI 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ ซ่ึงเปนวงจรที่แปลงสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปน

สัญญาณไฟฟากระแสสลับ ซ่ึงจะใหสัญญาณจากดานเอาตพุตของวงจรเปนสัญญาณที่มีหลายระดับขั้น เพื่อตองการใหสัญญาณ 

ที่ออกมามีระดับขั้นบันได เพื่อใหสัญญาณที่ออกมามีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาณไซน ซ่ึงเปนสัญญาณที่ชวยกําจัดคล่ืนฮารมอนิกส

ออกไปจากสัญญาณทางดานเอาตพุตไดมากและสามารถนําสัญญาณที่ไดมาแปลงเปนสัญญาณรูปคล่ืนไซนไดงาย ในงานวิจัยน้ี

เลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เปนวงจรที่ประกอบดวยวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรจํานวน 4 วงจรตอกันแบบอนุกรม 

จึงทําใหระดับแรงดนัทางดานเอาตพุตมีคาเทากับผลรวมของแหลงจายวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรทั้ง 4 รวมกัน จากหลักการน้ี

ทําใหเม่ือสัญญาณเอาตพุตมีระดับแรงดันมากเทาไหร คาของกําลังไฟฟาที่ไดจากวงจรก็ยิ่งมากขึ้นเทาน้ัน ซ่ึงเปนผลใหสามารถ

นําสัญญาณที่ไดไปใชกับโหลดที่ตองการกําลังสูง ๆ ได บทความวิจัยน้ีไดอธิบายถึงหลักการทํางานของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ

ชนิดเอช-บริดจ รวมไปถึงการออกแบบโครงสรางการทํางานของวงจร 

 

คําสําคัญ: อินเวอรเตอร  อินเวอรเตอรหลายระดับ  อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ 

 

Abstract 

 

This paper presents multi-level inverter type H-bridge that converts electrical signals from DC to 

AC signal which can provide multi-level waveforms at the output side of inverter. The waveforms close 

to sinusoidal. This is a waveform that eliminates harmonic wave from the output so that it can be converted 

to be a sinusoidal waveform easily. The inverter circuit 9 levels is a circuit that includes 4 circuits of H-bridge 

inverter that connected in series.  As a result, the output voltage is equal to the sum of the power supply 

circuit. From this principle, if the level of output voltage level is higher, the value of the power of the 

circuit is greater. As a result, it can be appropriate to apply with high power level applications. This 

paper describes the working principle of the inverter circuit 9 of the H-bridge.  

 

Keywords: inverter, multi-level inverter, H-bridge multi-level inverter 
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1. บทนํา 

 

อินเวอรเตอรหลายระดับ (Multilevel Inverter) เปนที่นิยมและถูกนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบันเชน การ

แปลงผันกําลังไฟฟาจากแหลงพลังงานไปยังระบบไฟฟา (Grid Connected Inverter)  การขับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC 

Drive) กําลังสูงในงานอุตสาหกรรม เปนตน โดยทั่วไปมีการใชงานในปจจุบันมี 3 ชนิดหลัก ๆ คือ อินเวอรเตอรหลายระดับ

ชนิดเอช-บริดจคาสเคดเซลล (H-bridge Multilevel Inverter) อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดคาปาซิเตอรแคลมป 

(Capacitor Clamp Multilevel Inverter) และอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดไดโอดแคลมป (Diode Clamp Multilevel 

Inverter) [1] นอกจากน้ันยังมีอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดอ่ืน ๆ อีกเชน อินเวอรเตอรหลายระดับชนิด Generalized 

(Generalized Multilevel Inverter) อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดผสมระดับไฮบริดจ (Mixed-Level Hybrid Multilevel 

Inverter) อินเวอรเตอรหลายระดับชนิดแบ็คทูแบ็คไดโอดแคลมป (Back to Back Diode-clamp Multilevel Inverter)  

โดยในงานวิจัยน้ีไดเลือกใชอินเวอรเตอร 11 ระดับชนิดเอช-บริดจคาสเคดเซลล ที่มีขอดีคือโครงสรางวงจรไมสลับซับซอน ทํา

ใหงายตอการออกแบบ แรงดันไฟฟาดานออกคุณภาพสูงและมีคาฮารมอนิกต่ํา เหมาะสมกับการขับมอเตอรไฟฟาที่มีคาพิกัด

กําลังไฟฟาสูง เปนตน  

สวนวงจรควบคุมอินเวอรเตอรหลายระดับน้ันจะใชการมอดูเลตระหวางสัญญาณไซนที่ความถี่หลักมูลกับสัญญาณ

คล่ืนพาหะแบบสามเหล่ียมวางซอนกันหลาย ๆ ชั้น โดยทั่วไปแลวจะนิยมใชสัญญาณสามเหล่ียมที่มีความถี่คงที่ 4 แบบคือ 

เทคนิค PD (Phase Disposition) ซ่ึงมุมเฟสเริ่มตนในแตละคล่ืนพาหะมีมุมเฟสตรงกัน  เทคนิค POD (Phase Opposition 

Disposition) มีมุมเฟสเริ่มตนในซีกบวกจะแตกตางกันเทากับ 180 องศา  สวนเทคนิค APOD (Alternative Phase 

Opposition Disposition) น้ัน มีมุมเฟสเริ่มตนในแตละคล่ืนพาหะแตกตางกันเทากับ 180 องศาจากคล่ืนพาหะรอบขาง และ

เทคนิค PSCPWM (Phase Shifted Carrier Pulse Width Modulation) น้ัน แตละคล่ืนพาหะจะมีความสูงจากยอดบน

จนถึงยอดลางเทากับ 1 จนถึง -1 และมุมเฟสของแตละคล่ืนพาหะจะเล่ือนเฟสกัน ตามลําดับ แตในงานวิจัยน้ีเลือกใชสัญญาณ

พีดับเบิลยูเอ็มความถี่ต่ําที่เล่ือนเฟส เพื่อนําไปขับนําสวิตชมอสเฟตที่อยูภายในอินเวอรเตอรแตละโมดูล เพื่อใหเกิดเปน

แรงดันไฟฟาดานขาออกในลักษณะระดับขั้นบันได 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

2.1 วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับ 

วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับ (Multilevel inverters ) คือ การรวมสวิตชอิเล็กทรอนิกสกําลังและแหลงจายแรงดัน

จากตัวเก็บประจุเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาดานออกเปนขั้น ๆ การสับเปล่ียนกระแสของสวิตชจะทําใหตัวเก็บประ จุตอกับ

แรงดันไฟฟาสูงดานออก ในขณะที่ตัวสวิตชจะไดรับแรงดันนอยลง วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับสามารถแบงออกไดตาม

ระดับดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 วงจรอินเวอรเตอรหลายระดับที่มีสถานการณทํางานเปน (ก)2, (ข)3 และ (ค)n ระดับ 
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การคํานวณหาขนาดแรงดันดานออกของวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับสามารถหาไดจาก 

1 2 ( 1)...o dc dc dc S dcSV V V V V         (1) 

จํานวนของระดับสัญญาณหาไดจากสมการที่3.6         

2 1 m s                                         (2) 

เม่ือ m  คือ จํานวนของระดับสัญญาณที่ตองการ 

 s  คือ จํานวนวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ตองใช 

 
 

3. หลักการทํางาน 
 

ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับจํานวนแหลงจายแรงดันดานเขาและ

แรงดันดานออกเพื่อประยุกตใชงานกับโหลดเครื่องใชไฟฟา หลักการทํางานของวงจรแบงออกเปน 2 สวนคือ วงจรภาคกําลัง

และวงจรภาคควบคุมดังน้ี 

3.1 วงจรภาคกําลัง 

วงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวยแหลงจายไฟฟากระแสตรงดานขาเขา 4 ชุด วงจรฟูลบริดจ

อินเวอรเตอร 4 โมดูล แตละโมดูลประกอบดวยสวิตช 4 ตัว ดังน้ันสวิตชทั้งหมด 16 ตัว วงจรแสดงดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย 
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ภาพที่ 3 โหมดการทํางานวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ (ก-ฌ) 
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 หลักการทํางานของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับที่ใชในงานวิจัย มีการทํางานทั้งหมด 9 โหมดการทํางาน แสดงดังภาพที่ 

3 สามารถอธิบายไดดังน้ี  

โหมดการทํางานที่ 1 ในโหมดน้ีสวิตซมอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูล-บริดจอินเวอรเตอรทุกวงจรจะไมมีการทํางาน 

ดังน้ันแรงดันทางดานเอาตพุตที่ไดจะเปน 0 ดังภาพที่ 3 (ก) 

โหมดการทํางานที่ 2 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 จะทํางาน พรอมกับ มอส

เฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟลูบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 1 ผานสวิตซมอส

เฟตตัวที่ 1 เขาไปที่สวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ 4 ลงกราวด ทํา

ใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับแรงดันที่แหลงจายของฟูล-บริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 ดังภาพที่ 3 (ข) 

โหมดการทํางานที่ 3 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 และ 2 จะทํางาน พรอมกับ 

มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 

1 ไหลผาน S11, S24 จะผานแหลงจายของวงจรฟูล-บริดจอินเวอรเตอรที่ 2 ผาน S21, S34, S32, S44, S42 ผานโหลดและ 

S14 ลงกราวดซ่ึงเปนผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 ดังภาพที่ 3 (ค) 

โหมดการทํางานที่ 4 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1,2 และ 3 จะทํางาน พรอม

กับ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอร

วงจรที่ 1 ไหลผาน S11, S24 จะผานแหลงจายของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 2 ผาน S21, S34, Vdc3, S31, S44, S42 

ผานโหลดและ S14 ลงกราวดซ่ึงเปนผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 + Vdc3 ดังภาพที่ 3 (ง) 

โหมดการทํางานที่ 5 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 1 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1, 2, 3 และ 4 จะทํางาน 

พรอมกัน ทําใหกระแสไฟฟาจากแหลงจายฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 1 ไหลผาน S11,S24 และจะไหลผานแหลงจายของ

วงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 2 และจะไหลผาน S21, S34, Vdc3, S31, S44, Vdc4 ไหลผานโหลดและ S14 ลงกราวดซ่ึงเปน

ผลใหแรงดันเอาตพุตเพิ่มขึ้นเปน Vdc1 + Vdc2 + Vdc3 + Vdc4 ดังภาพที่ 3 (จ) 

โหมดการทํางานที่ 6 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4 จะทํางาน พรอมกับ 

มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผานสวิตซ 

มอสเฟตตัวที่ 3 เขาไปที่สวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ 2 ลง

กราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ – Vdc4 ดังภาพที่ 3 (ฉ) 

โหมดการทํางานที่ 7 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4 และ 3 จะทํางาน พรอมกับ 

มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่เหลือ ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43, 

S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33 และผาน S22, S24 ของวงจรที่เหลือ และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ 

S42 ลงกราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 ดังภาพที่ 3 (ช) 

โหมดการทํางานที่ 8 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟลูบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4, 3 และ 2 จะทํางาน พรอม

กับ มอสเฟตตัวที่ 2 และ 4 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรที่ 1 ทําใหกระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43, 

S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33, S22, Vdc2, S23, S12, S14 และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ S42 ลง

กราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 -Vdc2 ดังภาพที่ 3 (ซ) 

โหมดการทํางานที่ 9 ในโหมดน้ี มอสเฟตตัวที่ 2 และ 3 ของวงจรฟูลบริดจอินเวอรเตอรวงจรที่ 4, 3, 2 และ 1 ทําให

กระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายของวงจรที่ 4 ผาน S43, S32 เขาแหลงจายของวงจรที่ 3 ผาน S33, S22, Vdc2, S23, S12, 

Vdc1, S13 และไหลผานโหลด ผานสวิตซมอสเฟตตัวที่ S42 ลงกราวด ทําใหเกิดแรงดันที่โหลดเทากับ -Vdc4 -Vdc3 –Vdc2 

-Vdc1 ดังภาพที่ 3 (ฌ) 
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3.2 วงจรภาคควบุม 

วงจรควบคุมในงานวิจัยน้ีประกอบดวย วงจรสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มโดยใชวงจร UC3879 ดังภาพที่  4 และ 

วงจรเล่ือนสัญญาณ ดังภาพที่ 5 รายละเอียดดังน้ี 
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ภาพที่ 4 วงจรสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม 
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ภาพที่ 5 วงจรเล่ือนสัญญาณ 

 

4. ผลทดลอง 
 

การทดลองของงานวิจัยชิ้นน้ีกําหนดตัวแปรตางๆ ของวงจรคือ แรงดันไฟฟากระแสตรงดานเขา 100 โวลต เพื่อใหได

แรงดันไฟฟาดานออกกระแสสลับคายอด 400 โวลต สวิตชอิเล็กทรอนิกสกําลังเลือกใชเบอร IRPF 450 ที่สามารถทนกระแส

และแรงดัน 15 แอมแปร และ 500 โวลต ตามลําดับ ไอซีสรางสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มสําเร็จรูปเบอร UC3879N สวนวงจร

กรองความถี่เลือกใชวงจรกรองความถี่ต่ําผานแบบตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุ โดยคาที่เลือกใชคือ 2.2 มิลลิเฮนรีและ 9 ฟา

รัด ตามลําดับ ผลการทดลองดังน้ี 
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(ก)                                                                  (ข) 

 

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

 

        
 

ภาพที่ 7 กราฟแรงดันไฟฟาดานออกเม่ือเปล่ียนแปลงโหลด  ภาพที่ 8 กราฟกระแสไฟฟาดานขาออกเม่ือเปล่ียนแปลงโหลด 

 

   
 

ภาพที่ 9 กราฟกําลังไฟฟาเม่ือเปล่ียนแปลงโหลด                               ภาพที่ 10 วงจรตนแบบ 

  

ภาพที่ 6(ก) แสดงรูปคล่ืนแรงดันแรงดันไฟฟาดานขาออกของวงจรอินเวอรเตอร ซ่ึงจะพบวาระดับแรงดันดานออก

ของวงจรเปน 9 ระดับ ซ่ึงเม่ือผานวงจรกรองจะทําใหรูปคล่ืนมีความใกลเคียงรูปคล่ืนไซนดังรูปที่ 6(ข) ภาพที่ 7 แสดง

ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาดานออกกับจํานวนโหลด เม่ือทําการเพิ่มโหลดโดยการเพิ่มจํานวนหลอดไฟพบวาคา

แรงดันไฟฟาดานออกมีคาลดลงเน่ืองวงจรที่ไดนําเสนอยังไมมีการควบคุมแบบลูปปดทําใหเม่ือกระแสสูงขึ้นแรงดันตกครอมใน

วงจรจึงมีมากขึ้นยังผลใหแรงดันไฟฟาดานออกมีคาลดลง ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาดานออกกับ

จํานวนโหลดพบวาเม่ือจํานวนโหลดเพิ่มขึ้นกระแสไฟฟาก็มีคาสูงตามไปดวย และเม่ือกระแสไฟฟาสูงขึ้นก็จะทําใหกําลังไฟฟา

ของวงจรที่ไดนําเสนอเพิ่มขึ้นไปดวยดังแสดงในภาพที่ 9 ขณะที่ภาพที่ 10 แสดงรูปวงจรตนแบบที่ไดทําการสรางขึ้นจริงและทํา

การทดสอบในหองปฏิบัติการ 
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5. บทสรุป 
 

บทความน้ีนําเสนวงจรอินเวอรเตอรหลายระดับชนิดเอช-บริดจ ซ่ึงเปนวงจรที่แปลงสัญญาณไฟฟากระแสตรงเปน

สัญญาณไฟฟากระแสสลับ ซ่ึงจะใหสัญญาณจากดานเอาตพุตของวงจรเปนสัญญาณที่มีหลายระดับขั้น เพื่อตองการให

สัญญาณที่ออกมามีระดับขั้นบันได เพื่อใหสัญญาณที่ออกมามีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาณไซน ซ่ึงเปนสัญญาณที่ชวยกําจัด

คล่ืนฮารมอนิกสออกไปจากสัญญาณทางดานเอาตพุตไดมากและสามารถนําสัญญาณที่ไดมาแปลงเปนสัญญาณรูปคล่ืนไซนได

งาย ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับ เปนวงจรที่ประกอบดวยวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรจํานวน 4 วงจรตอ

กันแบบอนุกรม จึงทําใหระดับแรงดันทางดานเอาตพุตมีคาเทากับผลรวมของแหลงจายวงจรเอช-บริดจอินเวอรเตอรทั้ง 4 

รวมกัน จากหลักการน้ีทําใหเม่ือสัญญาณเอาตพุตมีระดับแรงดันมากเทาไหร คาของกําลังไฟฟาที่ไดจากวงจรก็ยิ่งมากขึ้น

เทาน้ัน ซ่ึงเปนผลใหสามารถนําสัญญาณที่ไดไปใชกับโหลดที่ตองการกําลังสูงๆได ปริญญานิพนธน้ีไดอธิบายถึงหลักการทํางาน

ของวงจรอินเวอรเตอร 9 ระดับชนิดเอช-บริดจ รวมไปถึงการออกแบบโครงสรางการทํางานของวงจร นอกจากน้ันวงจรที่

นําเสนอน้ันยังใชจํานวนสวิตชนอยกวาวงจรอินเวอรเตอรแบบ 11 ระดับแตสามารถทํางานไดโดยมีสมรรถนะใกลเคียงกัน 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตรปิ 

สําหรับประยุกตใชในงานเครือขายทองถ่ินไรสาย  

Comparative Efficiency of Dipole and Dipole Microstrip Antenna 

for WLAN Application 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป เพื่อสามารถ

นํามาใชทดแทนสายอากาศเดิม ในอุปกรณเครือขายทองถิ่นไรสายที่ความถี่ 2.45 GHz  โดยการจําลองแบบสายอากาศดวย

โปรแกรมจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร และนํามาสรางเปนสายอากาศตนแบบทั้งสองชนิด ผลจากการวัดสายอากาศที่ไดทํา

การสรางขึ้น พบวาสายอากาศไดโพลมีคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ -28.924 dB คาอินพุทอิมพีแดนซ 52.078+ 

j2.640 Ω และอัตราการขยาย 2.25 dBi โดยที่สายอากาศไดโพลไมโครสตริปมีคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ -32.054 dB 

คาอินพุทอิมพีแดนซ 52.6+j2.906 Ω อัตราการขยาย 2.98 dBi และสายอากาศทั้งสองมีรูปการแผพลังงานแบบรอบทิศทาง  

ซ่ึงเม่ือทดลองใชงานกับอุปกรณเครือขายทองถิ่นไรสายที่ความถี่ 2.45 GHz พบวา สายอากาศไดโพลและสายอากาศแบบไดโพล

ไมโครสตริปสามารถใชงานไดเชนเดียวกับสายอากาศเดิม. 

 

คําสําคัญ: สายอากาศไดโพล  สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป  

 

Abstract 

 

This research studies a comparative efficiency of dipole antenna and dipole microstrip antenna 

for 2.45 GHz WLAN application. The comparative efficiency of a dipole antenna and dipole microstrip 

antenna by simulation the antenna with a computer simulation program. The antenna prototype is 

constructed and measured, it’s founded that the antenna returns loss -28.924 dB., input impedance is 

52.078+j2.640 Ω and gain is 2.25 dBi for the dipole antenna. While return loss of the dipole microstrip 

antenna is -32.054 dB. the input impedance is 52.6+j2.906 Ω and gain is of 2.98 dBi. The radiation pattern 

of the antenna is omnidirectional. When tested with wireless network equipment it was found that the 

dipole antenna and dipole microstrip antenna works as well as the Router antenna. 

 

Keywords: dipole antenna, dipole microstrip antenna  
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1. บทนํา  

 

การติดตอส่ือสารไรสาย เปนชองทางการติดตอส่ือสารอีกชองทางหน่ึงที่สามารถแลกเปล่ียนขอมูลไดสะดวกและ

รวดเร็ว การติดตอส่ือสารไรสาย ไดมีการพัฒนาระบบใหประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน มาตรฐาน IEEE 802.11b/g 

(2.40-2.48 GHz)  [1] การติดตอส่ือสารไรสายมีอุปกรณสําคัญอยางหน่ึงที่ชวยใหสามารถติดตอส่ือสารกันได น่ันคือ Router 

เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เชื่อมตอเครือขาย มีหนาที่หาเสนทางและสงขอมูลเครือขายระหวางคอมพิวเตอรไปยังเครือขาย

ปลายทางที่ตองการในการสงขอมูล ซ่ึง Router เหลาน้ีจะมีอุปกรณสายอากาศที่ติดตั้งมา ดังน้ันสายอากาศจึงสําคัญตอระบบ

การติดตอส่ือสารไรสาย หากสายอากาศที่ติดมากับ Router (Router antenna) น้ันเกิดการชํารุดเสียหายขึ้นมาไมสามารถใช

งานตอไปได จึงตองหาวิธีการแกไขโดยการสรางสายอากาศขึ้นมาใชงานทดแทน  สายอากาศแบบไดโพล (Dipole antenna) 

ถือเปนสายอากาศแบบมาตรฐานซ่ึงเปนตนแบบที่จะนําไปประยุกตเพื่อสรางสายอากาศในลักษณะอ่ืนๆ ประกอบไปดวยลวด

ตัวนําเปนทอตัน หรือกลวง ลวดตัวนําอาจเปนเสนตรงหรืองอโคงแลวแตชนิดของสายอากาศและเม่ือใดที่กระแสไฟฟาที่ไหล

ผานเกิดการแกวงจะทําใหเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา โดยคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศไดโพล เปนสายอากาศตนแบบที่

สามารถนําไปอางอิง หรือเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพกับสายอากาศชนิดอ่ืนๆ [2] ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสายอากาศ 2 แบบ คือ สายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซ่ึงสายอากาศทั้ง

สองมีการใชวัสดุในการทําสายอากาศที่มีความแตกตางกัน โดยเปนการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของ

สายอากาศทั้งสองแบบ สําหรับการประยุกตใชงานในระบบเครือขายทองถิ่น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการหา

คาคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศที่มีความเหมาะสมและไดสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาทดแทนสายอากาศ

เดิม เชน คาความถี่ที่ตอบสนอง คาแรงดันคล่ืนน่ิง คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ แบบรูปการแผพลังงาน อัตราขยาย

ของสายอากาศ คาอินพุตอิมพีแดนซ เปนตน   

 

2. การออกแบบและการจําลองแบบสายอากาศ 
 

งานวิจัยฉบับน้ีไดทําการออกแบบโครงสรางของสายอากาศเปน 2 สวนคือโครงสรางสายอากาศไดโพลและโครงสราง

สายอากาศไดโพลไมโครสตริป 

2.1 โครงสรางสายอากาศไดโพล 

สายอากาศที่ใชในการศึกษาและเปรียบเทียบกับสายอากาศไดโพลไมโครสตริปในโครงงานน้ี เปนสายอากาศได

โพลมาตรฐาน โดยสายอากาศมีความยาวดังสมการที่ (1) การคํานวณดังน้ี [3] 

     / 2
/ 2r

c
f

                                           (1) 

เม่ือ / 2  คือความยาวของจากกาอากาศไดโพล  

และ rf
    

คือความถี่ 

จากสมการที่ 1 สามารถนํามาทําการจําลองแบบสายอากาศไดโพลดวยโปรแกรมจําลองผลดวยคอมพิวเตอร เพื่อหา

โครงสรางของสายอากาศที่สามารถใชงานความถี่ 2.45 GHz ไดผลของความยาวสายอากาศดังแสดงตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการจําลองแบบสายอากาศไดโพลดวยโปรแกรมจําลองแบบ 

ความยาวของสายอากาศ คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ ความถี่ (GHz) 

51.00 มม. -18.611 dB 2.320 

47.50 มม. -16.021 dB 2.450 

45.00 มม. -14.753 dB 2.548 

 

ตารางที่ 1 ขนาดความยาวของสายอากาสไดโพลที่ไดจากการจําลองแบบที่เหมาะสมและตอบสนองความถี่ที่ใชงาน 2.45 GHz 

มีความยาวของสายอากาศคือ 47.50 มม. คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับคือ -16.021 dB  

 
ภาพที่ 1 โครงสรางสายอากาศไดโพล ความถี่ 2.45 GHz 

 

2.2 โครงสรางสายอากาศไมโครสตริป 

การออกแบบสายอากาศไดโพลไมโครสตริปในงานวิจัยน้ี ใชการจําลองแบบจากแผนวงจรพิมพที่มีวัสดุฐานรอง

ชนิด FR4 มีความหนา 0.764 มิลลิเมตร และคาคงตัวไดอิเล็กทริก ( r ) เทากับ 4.3 มีโครงสรางแสดงดังรูปที่ 2  

 

 

ภาพที่ 2 โครงสรางสายอากาศไดโพลไมโครสตริป 

 

โครงสรางสายอากาศไดโพลไมโครสตริปดังรูปที่ 2 ทําการจําลองแบบโดยปรับคาความยาว L และ คาความกวาง W 

ของสายอากาศ แลวศึกษาผลคุณลักษณะของสายอากาศเพื่อหาคาที่เเหมาะสมที่สุด โดยมีคาความสูญเสียเน่ืองจากการ

ยอนกลับที่ความยาว L และ ความกวาง W เปล่ียนแปลง ดังตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

W 

L 
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ตารางที่ 2 คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับเพื่อมีการเปล่ียนแปลงความยาว L เปล่ียนคาความกวาง W 

ความ

ยาว L 

(มม.) 

W = 0.5 มม. W = 1.0 มม. W = 1.5 มม. W = 2.0 มม. 

Frequenc

y 

(GHz) 

Return 

loss  

(dB) 

Frequency 

 (GHz) 

Return 

loss  

(dB) 

Frequency 

 (GHz) 

Return 

loss  

(dB) 

Frequency 

 (GHz) 

Return 

loss  

(dB) 

21.4 2.500 -30.738 2.516 -27.287 2.520 -25.847 2.516 -22.944 

21.8 2.478 -31.376 2.476 -27.809 2.484 -26.332 2.480 -24.062 

21.9 2.459 -31.493 2.468 -27.991 2.472 -26.508 2.472 -24.125 

22.0 2.440 -31.813 2.460 -30.007 2.464 -26.707 2.464 -24.264 

22.1 2.432 -32.032 2.452 -30.161 2.456 -26.873 2.456 -24.392 

22.2 2.424 -32.095 2.440 -30.444 2.442 -27.021 2.440 -24.515 

22.3 2.412 -32.325 2.432 -30.686 2.440 -27.156 2.436 -24.642 

22.4 2.404 -32.595 2.424 -30.885 2.428 -27.313 2.428 -24.775 

  

ตารางที่ 2 สายอากาศไดโพลไมโครสตริป ที่ทําการจําลองแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดคาความยาว L คาความ

กวาง W คือ 22.1 มม. และ 1 มม. ตามลําดับและคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ -30.161 dB ที่ความถี่ 2.452 GHz 

เน่ืองจากคาความถี่ที่เลือกน้ีใกลเคียงคาความถี่ใชงาน 2.45 GHz ที่สุดและยังใหคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับที่นอยมาก 

ทําใหมีความเหมาะสมตอการใชงานเครือขายทองถิ่นไรสาย 

 

3. การจําลองผลและการสรางสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป 

3.1 การจําลองผลสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริป 

จากผลของการจําลองแบบสายอากาศโดยใชโปรแกรมพิวเตอรจําลองของสายอากาศแบบไดโพล และสายอากาศ

แบบไดโพลไมโครสตริป สามารถเปรียบเทียบพารามิเตอรของสายอากาศทั้งสองแบบไดดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 3 คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ 
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ภาพที่ 3 คาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ ของสายอากาศแบบไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป

มีคาความสูญเสียต่ํากวา -10 dB แตสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมีคาสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับที่ดีกวา

สายอากาศไดโพล คือมีคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับที่ความถี่ 2.452 GHz คือ -30.161 dB การเปรียบเทียบแบบ

รูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปแสดงดังภาพที่ 4 
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     (ก) ระนาบสนามไฟฟา E-Plane          (ข) ระนาบสนามแมเหล็ก H-Plane 

ภาพที่ 4 รูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็ก 

  

ตารางที่ 3 อัตราขยายของสายอากาศทั้งสองแบบจากการจําลอง 

Antenna Gain 

Dipole Antenna 2.071 dBi 

Dipole Microstrip Antenna 2.021 dBi 

 

ภาพที่ 4 ผลเปรียบเทียบแบบรูปการแผพลังงานในระนาบสนามไฟฟาและระนาบสนามแมเหล็ก จะเห็นไดวาการแผ

พลังงานของสายอากาศทั้งสองแบบ มีลักษณะใกลเคียงกัน และจากตารางที่ 3 คา อัตราการขยาย (Gain) ของสายอากาศทั้ง

สองแบบมีคาใกลเคียงกันดวย 

3.2. การสรางและผลการทดสอบ 

เม่ือทําการสรางสายอากาศตนแบบ ดังภาพที่ 5 และทําการการวัดคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับของ

สายอากาศเดิม (Router Antenna) สายอากาศไดโพล และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป นํามาเปรียบเทียบประสิทธิผล

ของคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับ ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 4 และภาพที่ 6 
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(ก) สายอากาศไดโพลที่สรางจริง        (ข) สายอากาศไดโพลไมโครสตริปที่สรางจริง              (ค) สายอากาศเดิม 

ภาพที่ 5 สายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลไมโครสตริปที่สรางจริง 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของสายอากาศจากการวัดจริงสายอากาศทั้งสามชนิด  

รูปแบบสายอากาศ l uf f  ( GHz ) BW (S11 10dB ) S11(2.45GHz) 

สายอากาศเดิม (Router Antenna) 2.465 – 2.625 160 MHz -7.506 dB 

สายอากาศไดโพล 2.215 - 2.785  570 MHz   -28.924 dB 

สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป 2.235 – 2.695 460 MHz   -32.054 dB 

 

ตารางที่ 4 และภาพที่ 6 เปนผลจาการวัดการเปรียบเทียบคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับของสายอากาศเดิม 

(Router) สายอากาศไดโพล และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซ่ึงจะพบวาสายอากาสทั้งสามแบบใหผลที่มีคาใกลเคียง

กันโดยสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมีประสิทธิผลที่ดีกวาทั้งแบนดวิดธของสัญญาณและคาความสูญเสียเน่ืองจากการ

ยอนกลับที่ต่ํากวา 

2.45 GHz
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคาความสูญเสียเน่ืองจากการยอนกลับจาการวัดของสายอากาศทั้ง 3 แบบ 
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบคาอัตราสวนแรงดันคล่ืนน่ิงของสายอากาศทั้ง 3 แบบ 

 

ตารางที่ 5 พารามิเตอรจากการวัดและทดสอบสายอากาศตนแบบทั้งสามแบบ 

ชนิดของ

สายอากาศ 

ความถี่ 

(GHz) 

Return loss 

(dB) 

Impedance 

(Ohm) 

VSWR 
 

 

 

Bandwidth 

(Hz) 

Gain 

(dBi) 

Router 

Antenna 
2.45 -7.506 75.355-j51.223 2.452 

160 MHz 

(2.465-2.625 GHz) 
2.31 

Dipole 2.45 -28.924 52.078-j2.640 1.064 
570 MHz 

(2.215-2.785 GHz) 
2.25 

Dipole 

microstrip 
2.45 -32.054 52.6+j2.906 1.060 

460 MHz 

(2.235-2.695 GHz) 
2.98 

 

ภาพที่ 7 เปนการเปรียบเทียบคาอัตราสวนแรงดันคล่ืนน่ิงของสายอากาศเดิม สายอากาศไดโพล และสายอากาศได

โพลแบบไมโครสตริป ซ่ึงจะพบวาสายอากาศไดโพลและสายอากาศ ไดโพลไมโครสตริปใหผลที่มีคาใกลเคียงกันโดยมีคาใกล 1 

มาก ซ่ึงแสดงวาสายอากาศมีประสิทธิผลที่ดีกวาทั้งแบนดวิดธของสัญญาณและคาอัตราสวนแรงดันคล่ืนน่ิงจากการวัดและ

ทดสอบสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป สามารถสรุปคาพารามิเตอรตาง ๆ ไดดังตารางที่ 5 

พารามิเตอรจากการวัดและทดสอบสายอากาศตนแบบทั้งสามแบบ โดยการวัดอัตราการขยาย (Gain) ซ่ึงคาของสายอากาศ 

Dipole microstrip  Router Antenna และ Dipole Antenna มีคาสูงสุดอยูที่ 2.98dBi, 2.31dBi, 2.25dBi ตามลําดับ สวน

คา Bandwidth พบวาสายอากาศทั้งสามชนิดครอบคลุมในชวงความถี่ใชงาน โดยคา Return loss และ คา VSWR ของ

สายอากาศที่ถูกสรางขึ้นมีคาต่ํากวาสายอากาศ Router Antenna ในขณะที่คา Impedance ของ Router Antenna น้ันมีคา

อยูที่ 75.355-j51.223 Ω ซ่ึงเปนผลมาจากชนิดของสายอากาศแบบไดโพลดังเดิม ในขณะที่สายอากาศ Dipole microstrip  

และ Dipole ที่สรางขึ้นน้ันมีคา Impedance 52.6+j2.906 Ω และ 52.078-j2.640 Ω ซ่ึงใกลเคียงกับคา Impedance 50 Ω 
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ทําใหสามารถนํามาใชทดแทนได สําหรับการคํานวณคาอัตราการขยาย (Gain) จากการวัดน้ี สามารถคํานวณไดจากสมการ (2) 

หรือเรียกวาสมการการสงผานของ Friis [4]  
2

 
4t

r
t r

P
G G

P R
   

                                                            (2) 

เม่ือ rP  คือกําลังที่สายอากาศตัวรับ, tP  กําลังที่สายอากาศตัวสง, tG  คืออัตราการขยายของสายอากาศตัวสง, rG  คืออัตรา

การขยายของสายอากาศตัวรับ, R  คือระยะระหวางสายอากาศ ,   คือความยาวคล่ืน โดยการคํานวณจากการวัดน้ีจะใช

สายอากาศประเภทเดียวกันมาทําการทดสอบ  

สําหรับการวัดและทดสอบการใชงานจริง ไดทําการทดสอบสายอากาศเดิม (Router Antenna) สายอากาศไดโพล

และสายอากาศไดโพลไมโครสตริป กับระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย ดวยเครื่องเราเตอร ยี่หอ D-Link รุน DIR-600 และทํา

การทดสอบ ณ หอง 605 ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม การวัดกําลังงานที่ไดรับจากสายอากาศโดยใช Application WIFI Analyzer ชวยในการวัดสัญญาณบริเวณรอบ ๆ

ชั้น 6 

 

         
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบการแผกําลังงานของสายอากาศ 

 

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบการแผกําลังงานของสายอากาศเดิม สายอาการไดโพล และสายอากาศแบบไดโพลไมโครส

ตริป ตามลําดับ ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6 พบวาการแผกําลังงานของสายอากาศเดิม (Router Antenna) 

สายอากาศไดโพล (Dipole Antenna) และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป (Dipole Microstrip Antenna) เปนการแผ

กําลังงานแบบรอบทิศทาง โดยชวงการทดสอบโดยที่ -40dB ระยะการแผกําลังงานใกลเคียงกันทั้งสามชนิดสายอากาศและที่  

-50dB ระยะการแผกําลังงานของสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมีระยะทางที่มากที่สุด สวนที่ -60dB น้ันการแผกําลัง

งานของสายอากาศเดมิมีระยะทางที่นอยที่สุด ทั้งน้ีในสวนของอัตราการสงขอมูล อัตราบิทเฉล่ีย ไมไดนําเสนอในงานวิจัยน้ี 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศไดโพลและสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริป ซ่ึงไดออกแบบ

สายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปที่ใชสําหรับประยุกตใชงานเครือขายทองถิ่นไรสาย ความถี่ 2.45 GHz ในเบื้องตนไดมีการ
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จําลองแบบสายอากาศทั้งสองแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชในการแกปญหาและจําลองแบบทาง

สนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อนํามาแกไขปญหาทางสนามแมเหล็กไฟฟา และชวยในการออกแบบและวิเคราะหคุณลักษณะที่สําคัญ

ของสายอากาศเพื่อใหไดสายอากาศที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชงานเครือขายทองถิ่นไรสาย จากน้ันนําผลที่ไดไปมาสราง

สายอากาศตนแบบและทําการเปรียบเทียบผลจากการจําลองแบบและผลจากสายอากาศตนแบบที่สรางจริง การสราง

สายอากาศไดโพลตนแบบจะใชลวดทองแดงอาบนํ้ายาเสนผานศูนยกลาง 1.5 มม. และสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปที่

สรางบนแผนวงจรพิมพ FR4 ความหนา 0.764 มม.คาคงตัวไดอิเล็กทริก 4.3 จากผลการทดสอบสายอากาศตนแบบทั้ง 2 ไดผล

จากการวัด พบวาสายอากาศทั้ง 2 แบบ มีคาคุณลักษณะที่ใกลเคียงกัน แตสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปจะมี

ผลตอบสนองที่ดีกวาเล็กนอย นอกจากน้ันแลวสายอากาศไดโพลแบบไมโครสตริปยังมีขอดีคือมีขนาดเล็ก เพียง 10x60 ตร.มม. 

เทาน้ัน และสามารถสรางไดบนแผนวงจรพิมพซ่ึงมีความสะดวกในการสรางวงจรสําหรับใชงานในระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย 
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บทคัดยอ  

 

การเพิ่มความหนาแนนเชิงพื้นที่ (AD: areal density) ของระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR: bit-

patterned media recording) สามารถทําไดโดยการลดระยะบิต (bit period) และระยะแทร็ก (track pitch) การเพิ่ม

ความหนาแนนเชิงพื้นที่จะสงผลใหการแทรกสอดระหวางแทร็ก (ITI: inter-track interference) มีความรุนแรงขึ้นตามไปดวย 

ซ่ึง ITI สามารถจัดการไดดวยรหัสมอดูเลชัน (modulation code) และนอกจากน้ีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก 

(media noise) ก็ไมสามารถหลีกเล่ียงไดในระบบ BPMR ดังน้ันในบทความน้ีจึงไดทําการศึกษาผลของการเขารหัสมอดูเลชันที่

มีอัตรารหัส 5/6 เม่ือระบบ BPMR มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก โดยใชระบบ BPMR ที่มีส่ือบันทึกแบบเยื้อง 

(staggered media) จากผลของการทําแบบจําลองแสดงใหเห็นวารูปแบบการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอใหผลที่ดีกวาแบบ

ปกติ และระบบที่เขารหัสมอดูเลชันยังทนทานตอความรุนแรงของสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก  

 

คําสําคัญ: การบันทึกแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย  การเขารหัสมอดูเลชันแบบ 2 มิติ  สัญญาณรบกวนส่ือบันทึก 

 

Abstract 

 

To increase the areal density (AD) in bit-patterned media recording (BPMR) system, the track pitch 

and bit period must be reduced.  Unfortunately, it provides an unpleasant appearance of inter-track 

interference (ITI) that very much affect to BPMR system.  In addition, the media noise is also unavoidable 

effect in BPMR system.  However, these effects may be mitigated by using the modulation code.  In this 

paper; therefore, we study the effect of media noise to rate-5/6 two-dimensional (2D) modulation code 

in staggered island BPMR system.  Simulation results indicate that the proposed coding scheme provides 

the better performance gain than the conventional system.  Moreover, the proposed system can also 

endure to the influence of media noise. 

 

Keywords: bit-patterned media recording, 2d modulation code, media noise  
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1. บทนํา  

 ฮารดดิสกไดรฟที่ใชอยูในปจจุบันไดใชเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบแนวตั้ง (PMR: perpendicular 

magnetic recording) ซ่ึงมีคา AD สูงสุดประมาณ 1Tb/in2 (เทระบิตตอตารางน้ิว) และเทคโนโลยี PMR กําลังเขาใกลขีดจํากัด

ซูเปอรพาราแมกเนตริก (superparamagnetic limit) [1, 2] จึงทําใหไมสามารถเพิ่มความจุเชิงพื้นที่ได ดังน้ันเทคโนโลยีการบันทึก

เชิงแมเหล็กแบบบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR: bit-patterned media recording) จึงเปนตัวเลือกหน่ึงที่จะเขามาแทนที่เทคโนโลยี 

PMR จากทั้งหมด 4 เทคโนโลยี [3] คือ เทคโนโลยีบิตแพทเทิรนมีเดีย (BPMR), เทคโนโลยีการบันทึกแบบสองมิติ (TDMR: two-

dimensional magnetic recording), เทคโนโลยีการบันทึกแบบความรอนเขาชวย (HAMR: heat-assisted magnetic recording) 

และเทคโนโลยีการบันทึกแบบแมเหล็กเขาชวย (MAMR: microwave-assisted magnetic recording)  

เทคโนโลยี BPMR เปนเทคโนโลยีหน่ึงที่สามารถนํามาใชไดจริงและกําลังไดรับความสนใจจากทั้งภาคอุตสาหกรรม

และนักวิจัยจํานวนมาก [5, 6] เพราะวาสามารถเพิ่มคา AD ไดสูงสุดถึง 4 Tb/in2 และเม่ือนําเทคโนโลยี BPMR มาใชรวมกับเทคโนโลย ี

HAMR จะสามารถคา AD ไดสูงถึง 10 Tb/in2 [4] ซ่ึงจะเรียกเทคโนโลยีน้ีวาการบันทึกแบบจุด (HDMR: heated dot magnetic 

recording) สําหรับการบันทึกในระบบ BPMR จะทําการบันทึกขอมูลหน่ึงบิตลงบนไอแลนด (island) หรือเกาะขอมูล โดยหน่ึง

ไอแลนดจะใชเกรน (grain) แมเหล็กอยางนอยหน่ึงเกรนขึ้นไป ซ่ึงแตละเกรนจะถูกแยกดวยวัสดุที่ไมเปนแมเหล็ก (non-magnetic) 

โดยที่ผลกระทบหลักๆ ในระบบ BPMR [2, 7] คือการแทรกสอดระหวางแทรก็ (ITI: inter-track interference) สัญญาณรบกวน

ส่ือบันทึก (media noise) แทร็กมิสเรจิสเทรชัน (TMR: track mis-registration) และขอผิดพลาดจากการเขาจังหวะการเขียน 

เปนตน สําหรับความรุนแรงของ ITI จะขึ้นอยูกับคา AD กลาวคือถาคา AD เพิ่มขึ้น ITI ก็จะรุนแรงขึ้นตามไปดวย และผลกระทบ

จากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกเกิดขึ้นจากความผันผวนของตําแหนงของแตละไอแลนด (location fluctuation) และความผัน

ผวนของขนาดแตละไอแลนด (size fluctuation) เปนหลัก ระบบ BPMR สามารถแบงรูปแบบของส่ือบันทึกเปนสองประเภท

คือส่ือบันทึกแบบกริดมุมฉากและส่ือบันทึกแบบเยื้อง (staggered media) เปนที่ทราบกันดีวาที่ความจุเชิงพื้นที่เทากันระบบที่

ใชส่ือบันทึกแบบเยื้องที่แสดงในภาพที่ 1 (ข) สามารถลดผลกระทบจาก ITI ไดดีกวาระบบที่ใชส่ือบันทึกแบบกริดมุมฉากที่แสดงใน

ภาพที่ 1 (ข) ดังน้ันในบทความน้ีมุงเนนไปที่ระบบ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบเยื้องเปนหลัก 

สําหรับการลดผลกระทบจาก Nabavi [2, 8] ไดทําการออกแบบทารเก็ตแบบ 1 มิติ และอีควอไลเซอรแบบ 2 มิติ ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจาก ITI ไดเปนอยางดี และสามารถใชไดกับวงจรตรวจหาแบบ 1 มิติ ซ่ึงเปนวงจรตรวจหาที่

มีความซับซอนต่ํา อยางไรก็ตามระบบน้ีตองใชหัวอานจํานวน 3 หัวอาน (multi-read head) ซ่ึงยังสรางและนํามาใชงานจริง

ไดยาก หรืออาจจะใชหัวอานเดียวแตอานขอมูลสามแทร็กแลวนํามาเก็บไวในบัฟเฟอร (buffer) ซ่ึงก็จะสงผลใหบัฟเฟอรที่ใช

ตองมีหนวยความจําคอนขางสูง เพราะปจจุบันการจัดเก็บขอมูลหน่ึงเซ็กเตอร (sector) จะใชขอมูลจํานวน 4 KB (กิโลไบต) ซ่ึง

หลักการน้ีถือมีประโยชนอยางมากเน่ืองจากขาวสารในแตละหัวอานสามารถนํามาแลกเปล่ียนเพื่อลดผลกระทบจาก ITI และสงผล

ใหระบบมวลผลสัญญาณที่ภาครับดีสมรรถนะที่ดีขึ้น [9] สําหรับ Arrayangkool และคณะ [10] ไดนําเสนอเทคนิคการลดผลกระทบ

จาก ITI โดยการจัดรูปแบบบิตกอนบันทึกสําหรับระบบ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบกริดมุมฉาก นอกจากน้ี Koonkarnkhai และ

คณะ [11] ไดทําการออกแบบทารเก็ตแบบตางๆ กับอีควอไลเซอรหน่ึงมิติแบบ 2T  สําหรับระบบ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบ 

กริดมุมฉาก สําหรับ [12] ไดนําเสนอการเขารหัสมอดูเลชัน 5/6 เพื่อลดผลกระทบจาก ITI โดยใชเทคนิคการอานหลายแทร็ก 

(MRT: multi-track reading technique) สําหรับระบบ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบเยื้อง แตอยางไรก็ตามใน [12] ไมไดกลาวถึง

ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก ดังน้ันในบทความน้ีจึงไดทําการศึกษาผลกระทบของการเขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรา

รหัส 5/6 เม่ือระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก      

ในบทความน้ีไดทําการศึกษาผลกระทบของสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกที่มีตอระบบ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบเยื้อง เม่ือ

ระบบมีการเขารหัสมอดูเลชันเพื่อหลีกเล่ียงรูปแบบขอมูลบางรูปแบบที่กอใหเกิดผลกระทบจาก ITI ที่รุนแรง โดยในหัวขอที่ 2 จะ

อธิบายถึงแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ที่ใชส่ือบันทึกแบบเยื้อง สําหรับการเขารหัสมอดูเลชันจะอธิบายในหัวขอที่ 3 และใน

หัวขอที่ 4 จะเปนการแสดงผลของการทําแบบจําลอง และหัวขอสุดทายจะเปนบทสรุปของบทความน้ี 
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1x 2x 3x
1 / xT

      1
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y
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2
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3
y


2 / xT  

(ก) การอานขอมูลแบบทั่วไป                   (ข)  การอานขอมูลแบบสองแทร็ก 

ภาพที่ 1 เทคนิคการอานขอมูลของระบบ BPMR 

 

ภาพที่ 2 สัญญาณอานกลับในแตละกรณี (ก) กรณีบิตเดี่ยว, (ข) กรณีที่ดีสุด และ (ค) กรณีที่แยสุด 

 

2. แบบจําลองชองสัญญาณ 

โดยทั่วไปผลกระทบจากการแทรกสอดสองมิติสามารถเปนไปไดทั้งแบบสงเสริม (constructive) และแบบลดทอน 

(destructive) แสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงทั้งสองกรณีสามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตจากรูปแบบสัญญาณอานกลับ (readback signal) 

เทียบกับบิตขอมูลเดี่ยวที่ถูกบันทึก ในกรณีที่เกิดการแทรกสอดสองมิติแบบสงเสริมน้ันคาแอมพลิจูด (amplitude) ของสัญญาณ

อานกลับของบิตกลาง (center bit) จะมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้น (มากกวาในกรณีที่เปนบิตขอมูลเดี่ยว) เชน ในกรณีที่บิตขอมูล “1” 

ถูกลอมรอบดวยบิตขอมูล “1” ซ่ึงกรณีน้ีถือไดวาเปนกรณีที่ดีสุด (best case) ในขณะเดียวกันถาบิตขอมูล “1” ถูกลอมรอบ

ดวยบิต “–1” จะพบวาคาแอมพลิจูดของบิตกลางจะลดต่ําลง โดยจะเรียกเหตุการณน้ีวาการแทรกสอดสองมิติแบบลดทอนซ่ึง

เปนส่ิงที่ควรหลีกเล่ียง 

ดังน้ันในบทความน้ีจะใชรหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 รวมกันดวยเทคนิคการอานหลายแทร็ก (MRT: multi-track 

reading technique) [13] ที่แสดงในภาพที ่1 (ข) เพื่อลดผลกระทบจาก ITI ในที่น้ีเทคนิค MRT โดยจะใชหัวอานจํานวนหน่ึง

หัวเพื่ออานขอมูลสองแทร็กพรอมกัน  

พิจารณาแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ในภาพที่ 3 เริ่มตนจากลําดับขอมูลอินพุต  1ka    ถูกสงเขาไปยังวงจร

เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 และจะทําการแยกลําดับขอมูลบิตคู  1,kx  และบิตคี่  1,kx  เพื่อใชในการบันทึกขอมูล

ลงบนส่ือบันทึกแทร็กบนและแทร็กลางตามลําดับ ดังน้ันสัญญาณอานกลับ  r t  สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 
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ka 1,kx

1,kx

mr ms 1,ˆ kx

1,ˆ kx

ˆka r t

ภาพที่ 3 แบบจําลองชองสัญญาณ BPMR ที่นําเสนอ 

 

1kaka 2ka 3ka 4ka

a

x

,k lx

, 1k lx
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1, 1 k lx
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2, 1 k lx

    

,ˆk lx

, 1ˆ k lx

1,ˆ k lx

1, 1ˆ  k lx

2,ˆ k lx

2, 1ˆ  k lx

â

x̂

1ˆ kaˆka 2ˆ ka 3ˆ ka 4ˆ ka

 
                    (ก)                                                                                       (ข) 

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

 

   1, 1,, ,
2 2
z z

k x k x
k k

T T
r t x H t kT x H t kT n t

 


 

                         (1) 

เม่ือ  ,H z x  คือผลตอบสนองสัญญาณพัลสสองมิติของชองสัญญาณ BPMR [2],  n t  คือสัญญาณรบกวนแบบ AWGN ที่มี

ความหนาแนนสเปคตรัมกําลังเทากับ 0 2N   

ที่ภาครับ (receiver) สัญญาณอานกลับ  r t  จะถูกทําการชักตัวอยาง ณ อัตรา xt mT N  ซ่ึงจะเรียกระบบน้ี

วา “oversampled” ทําใหไดลําดับขอมูล mr  และลําดับขอมูล mr  จะถูกสงเขาไปยังวงจรอีควอไลเซอรแบบ T N  [11] เม่ือ 

2N   จะทําใหไดลําดับขอมูล ms  และถูกสงเขาไปยังวงจรตรวจหาวีเทอรบิแบบหน่ึงมิติ เพื่อตรวจหาลําดับขอมูล ,l kx  ที่

ควรจะเปนมากที่สุด [14] 

 

3. การเขารหัสและการถอดรหัสมอดูเลชัน 

 จากภาพที่ 2 พบวาเม่ือบิตที่บันทึกลงบนส่ือบันทึกแบบเยื้องมีลักษณะตรงกันขามกับบิตขางเคียงจะกอใหเกิดการ

ลดทอนของแอมพิลจูดของสัญญาณอานกลับรูปแบบการบันทึกดังกลาวน้ีจึงเปนส่ิงที่ไมควรเกิดขึ้นในการบันทึกขอมูล เพราะ

จะกอใหเกิดการลดทอนของสัญญาณจาก ITI และทําใหสัญญาณอานกลับที่ไดถูกลดทอนตามไปดวย โดยในงานวิจัยน้ีไดใช

เงื่อนไขน้ีเพื่อออกแบบรูปแบบขอมูลที่ใชในการบันทึกและไมกอใหเกิดการลดทอนของสัญญาณอานกลับ (รูปแบบกอใหเกิด ITI 

นอยที่สุด) โดยใชตารางคนหา (lookup table) ในตารางที่ 1 โดยจะทําการเขารหัสขอมูล 5 บิต ซ่ึงมีทั้งหมด 32 รูปแบบ โดย 
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ตารางที่ 1 การเขาคูคํารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5 6   

5-bit input data, 5a k  x k   

ka  1ka   2ka   3ka   4ka   codeword 

-1 -1 -1 -1 -1    1x  

-1 -1 -1 -1 1    9x  

-1 -1 -1 1 -1    10x  

-1 -1 -1 1 1    18x  

-1 -1 1 -1 -1    2x  

-1 -1 1 -1 1    3x  

-1 -1 1 1 -1    11x  

-1 -1 1 1 1    19x  

-1 1 -1 -1 -1    4x  

-1 1 -1 -1 1    12x  

-1 1 -1 1 -1    25x  

-1 1 -1 1 1    20x  

-1 1 1 -1 -1    17x  

-1 1 1 -1 1    13x  

-1 1 1 1 -1    5x  

-1 1 1 1 1    21x  

 

5-bit input data, 5a k  x k   

ka  1ka   2ka   3ka   4ka   codeword 

1 -1 -1 -1 -1    29x  

1 -1 -1 -1 1    6x   

1 -1 -1 1 -1    28x  

1 -1 -1 1 1    27x  

1 -1 1 -1 -1    26x  

1 -1 1 -1 1    16x  

1 -1 1 1 -1    24x  

1 -1 1 1 1    14x  

1 1 -1 -1 -1    22x  

1 1 -1 -1 1    30x  

1 1 -1 1 -1    31x  

1 1 -1 1 1    7x  

1 1 1 -1 -1    15x   

1 1 1 -1 1    23x   

1 1 1 1 -1    8x   

1 1 1 1 1    32x  

 

 

การเขาคู (mapping) ใหไดเปนคํารหัส (codeword) จํานวน 6 บิต ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 32 รูปแบบ เพื่อหลีกเล่ียงรูปแบบบาง

รูปแบบที่กอใหเกิด ITI ที่รุนแรง โดยที่หลักการเขารหัสและถอดรหัสมอดูเลชันแสดงในภาพที่ 4  

 สําหรับกระบวนการเขารหัสมีรายละเอียดดังตอไปน้ี จากภาพที่ 4 (ก) กําหนดใหลําดับขอมูลอินพุตจํานวน 5 บิต 

คือ  1 2 3 4, , , ,k k k k ka a a a a   
    เปนคํารหัส 6 บิต จะถูกเขาคูตามตารางคนหาที่แสดงไวในตารางที่ 1 ใหเปน x  ที่มีขนาด 

2 3  ดังที่แสดงไวในภาพที่ 18 เปนคํารหัสทั้ง 32 รูปแบบ ที่ใชสําหรับการบันทึกขอมูล การจัดเรียงบิตขอมูลทั้งหมดหลัง

การเขารหัสแสดงในภาพที่ 5 

  สําหรับการถอดรหัสแสดงในภาพที่ 4 (ข) เอาตพุตของของวงจรตรวจหาวีเทอรบิจะถูกจัดเรียงใหมใหไดเปน x̂  ที่มี

ขนาด 2 3  จากน้ันจะทําการหาระยะทางยุคลิค (Euclidean distance) กอนนําไปถอดรหัสดวยตารางคนหา เพื่อแกปญหา

อันเน่ืองมาจากลําดับขอมูลรูปแบบที่ไดจากวงจรตรวจหาวีเทอรบิอาจจะไมมีอยูในตารางคนหาที่แสดงในตารางที่ 1 โดย

ระยะทางยุคลิคสามารถหาไดจาก [10] 

   
5 2

, ,
0

ˆ ˆ,j k j i k i

i

d


 x x x x           (2)
 

เม่ือ ˆkx  คือคํารหัสที่ไดจากเอาตพุตของวงจรตรวจหาวีเทอรบิและ ,j kx  คือคํารหัสลําดับที่ j  จากตารางคนหาในตารางที่ 1 

ในการถอดรหัสจะเลือกคํารหัสลําดับที่ j  ที่ทําใหคา  , ˆ,j k jd x x  มีคาต่ําที่สุด  
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ภาพที่ 5 คํารหัสของรหัสมอดูเลชัน ณ อัตรารหัส 5/6 

 

4. ผลการจําลอง 

 จากภาพที ่3 แสดงแบบจําลองชองสัญญาณ BPMR จะกําหนดใหอัตราสวนกําลังของสัญญาณตอกําลังของสัญญาณ

รบกวน (SNR: signal-to-noise ratio) คือ [11] 

 2
1010log 1SNR R      (3) 

หนวยเปนเดซิเบล  dB :deciBel  เม่ือ 5 6R   คืออัตรารหัส (code rate) ของรหัสมอดูเลชันที่นําเสนอ และในการ

เปรียบเทียบสมรรถนะของระบบตางๆ จะใชความหนาแนนใชงาน (UD: user density) เทากันคือ 22.5 Tb in โดยคา UD  

สามารคํานวณไดจาก UD AD R   และจะนิยามสมรรถนะของระบบตางๆ ดังน้ี ระบบที่ใชการอานขอมูลแบบทั่วไป (ตามที่

แสดงในภาพที่ 1 (ก)) จะนิยามวา “Conventional system”, ระบบที่ใชเทคนิคการอานแบบสองแทร็กตามที่แสดงในภาพที่ 

1 (ข) แตไมมีการเขารหัส [13] จะนิยามวา “Uncoded system”, และระบบที่ใชการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอจะเรียกวา 

“Coded system”   

 ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER กับคา SNR เม่ือระบบปราศจากสัญญาณ

รบกวนส่ือบันทึก พบวาระบบที่มีการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัสและระบบที่ใช

เทคนิคการอานแบบทั่วไป เม่ือพิจารณา ณ ความหนาแนนใชงานเทากัน โดยที่ระบบที่นําเสนอมีสมรรถนะดีกวาระบบที่ไมได

เขารหัสอยูประมาณ  0.5 dB  ที่ BER 1 410   ทั้งน้ีเน่ืองจากรหัสที่ออกแบบมาสามารถลดความรนุแรงของ ITI ได  

ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER  กับคา SNR  เม่ือระบบมีผลกระทบ

จากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก พบวาระบบที่มีการเขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอยังคงใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัส

เม่ือระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก  

ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในรูปแบบของคา BER  กับคาความรุนแรงของสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกคา

ตางๆ ณ คา SNR 18 dB  จากผลการทดลองพบวาเม่ือระบบมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกระบบที่ใชการ

เขารหัสมอดูเลชันที่นําเสนอยังใหสมรรถนะที่ดีกวาระบบที่ไมมีการเขารหัส โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือความ รุนแรงของสัญญาณ

รบกวนส่ือบันทึกเพิ่มขึ้นระบบที่นําเสนอยังคงทนทานตอสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกกวาระบบที่ไมมีการเขารหัสมอดูเลชัน 
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตางๆ ณ UD 22.5 Tb in  
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตาง  ๆเม่ือระบบมีสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก ณ UD 22.5 Tb in  
 

5. บทสรุป  

 บทความน้ีไดทําการศึกษาผลกระทบสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกที่มีตอระบบ BPMR ที่เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 

5/6  โดยใชเทคนิคการอานขอมูลแบบหลายแทร็ก (MTR) ซ่ึงจะใชเพียงหัวอานหน่ึงหัวอานในการอานขอมูลสองแทร็กพรอมกัน 

จากผลการทําแบบจําลองพบวาการเขารหัสมอดูเลชันสามารถลดผลกระทบจาก ITI ไดเน่ืองจากการเขาหรัสมอดูเลชันจะทํา

การเขาคูจากลําดับขอมูลที่มี ITI รุนแรงใหมี ITI ที่รุนแรงนอยลง (โดยตัดรูปแบบขอมูลที่จะกอใหเกิด ITI รุนแรงทิ้ง) นอกจากน้ียัง

พบวาระบบที่เขารหัสมอดูเลชันที่มีอัตรารหัส 5/6 ยังทนทานตอสัญญาณรบกวนส่ือบันทึกมากกวาระบบที่ใชการอานแบบทั่วไป

และระบบที่ไมมีการเขารหัส  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบแบบตางๆ ในรูปแบบของ BER กับความรุนแรงของสัญญาณรบกวนส่ือบันทึก 

ณ SNR 18 dB  และ UD 22.5 Tb in  
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บทคัดยอ  

 

 บทความวิชาการครั้งน้ีเปนกรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินผล

ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินโดยเทียบเคียงประสบการณการทํางานรวมกับการวิเคราะหผลการทํางานที่ผานมา เพื่อนําเสนอ

แนวทางการประเมินระบบการพยาบาลฉุกเฉินของการประเมินตามเกณฑการรักษาพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

และตติยภูมิเปนตัวเทียบเคียง และเพื่อนําเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินในอนาคต โดยระบบบริการพยาบาล

ฉุกเฉินเปนหน่ึงในระบบบริการสุขภาพที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดวา ทุกนโยบาย

หวงใยสุขภาพ (Health All Polices) เพื่อสงผลใหประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการที่มีคุณภาพเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน ทําให

บุคลากรดานการพยาบาลฉุกเฉินไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานและระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉิน

ไดถูกยกระดับเปนศูนยการเรยีนรูที่สามารถสรางองคความรูดานการพยาบาลฉุกเฉินในระดับภมิูภาคและเปนเครือขายในอนาคต  

 

คําสําคัญ: แผนพัฒนา  ระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชน  

 

Abstract 

 

 This academic article was based from cases record of the nursing emergency medical services 

(EMS) system for patients in a community hospital.  The cases were compared with working experiences 

and recommendations from the Department of Medical Services, Ministry of Public Health to present direction 

and development plan for nursing emergency system for patients in the future. The EMS system is one of 

the health systems that must be held upon according to the National Health Act, B.E. 2016. The act determines 

that all health policies concerning people should be geared towards providing the best services when the 

emergency occurs. Therefore, EMS profession practitioners have been developing their competency towards 

the establishment of EMS learning centers by using the knowledge and experiences of emergency nursing 

in regional level to become EMS network in the future. 

 

Keywords: development plan, nursing emergency services system, community hospital 
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1. บทนํา  

 จากประสบการณทํางานระบบบริการการพยาบาลฉุกเฉินเปนการทําตามนโยบายและเม่ือตองมีการประเมินคุณภาพ

ของสถานบริการใหเปนการทํางานเชิงระบบจึงตองมีการทบทวนขอมูลและสารสนเทศในการทํางานจากสถิติและอัตราการ

บาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนน 5 ปยอนเพื่อใหมีหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนางานจึงตองมีความจําเปนในการ

จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินขึ้นเพื่อใหตอบสนองตองสถานการณฉุกเฉินในอนาคตจากที่สถานการณสถิติและอัตรา

การบาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนนไมลดลง จึงเปนที่มาของบทความน้ี โดยผูเขียนไดนําผลการบันทึกจากการสรุป

อุบตัิเหตุทางถนนรวมในชวงเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2560 มานําเสนอตามขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ

พยาบาลฉุกเฉินประกอบตามการประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข12 องคประกอบ (สมชาย กาญจนสุต นฤมาล สวรรคปญญาเลิศ พัชรินทร ชมเดช นริศรา แยมทรัพย, 2552: 54) 

ซ่ึงในเบื้องตนสถิติและอัตราการบาดเจ็บและการตายบาดเจ็บทางถนนพบวา มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง สาเหตุสูงสุด 

3 อันดับแรกจากการเมาแลวขับ 1,589 ครั้ง ขับรถเร็ว 1,028 ครั้ง และตัดหนากระชั้นชิด 547 ครั้ง ประเภทยานพาหนะที่เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก รถจักรยานยนต 3,230 คัน รถปกอัพ 260 คัน พฤติกรรมเส่ียงที่ทําใหเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

5 อันดับแรก ไดแก ไมสวมหมวกนิรภัย เมาแลวขับ ขับรถเร็ว ตัดหนากระชั้นชิด และรถจักรยานยนตไมปลอดภัย ผูเสียชีวิต

รวม 390 ราย แยกเปน เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 198 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 171 ราย ระหวางนําสงโรงพยาบาล 21 

ราย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560 ; 14) โดยภาพรวมสถิติสูงขึ้นกวาปที่ผาน จึงทําใหตองมีการทบทวนระบบ

บริการพยาบาลฉุกเฉินโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่เปนดานแรกของการชวยเหลือประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขไดจัด

แบบประเมินองคประกอบการประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อตองการใหมีคุณภาพในการบริการ ดังน้ันหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนตางๆควรเรงจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินการแกไขปญหาในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 

เพื่อวิเคราะหและประเมินผลระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินโดยเทียบเคียงประสบการณการทํางานรวมกับการ

วิเคราะหผลการทํางานที่ผานมาโรงพยาบาลชุมชน 

เพื่อนําเสนอแนวทางการประเมินระบบการพยาบาลฉุกเฉินของการประเมินตามเกณฑการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิเปนตัวเทียบเคียง  

เพื่อนําเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินในอนาคต 

 

3. ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน: องคประกอบสําคัญของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินปจจุบันตองมีระบการทํางานตามองคประกอบของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามการ

ประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 12 องคประกอบ (สมชาย 

กาญจนสุต นฤมาล สวรรคปญญาเลิศ พัชรินทร ชมเดช นริศรา แยมทรัพย, 2552: 54) คือ 1. อาคารสถานที่ มีเตียงและพื้นที่

สําหรับชวยฟนคืนชีพ มีขนาดตามมาตรฐานกําหนดและเครื่องมืออุปกรณที่จัดวางใหมีพื้นที่ที่ผูรับบริการชวยฟนคืนชีพ/ทีมมี

ความสะดวกในการปฏิบัติงานและกําหนดเฉพาะพื้นที่สําหรับชวยฟนคืนชีพ 2. บุคลากร ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 3. การ

รักษาพยาบาล มีระบบการคัดกรองในสวน ติดตามผลการปฏิบัติรายเดือน ทบทวนผลการดําเนินงานรายกรณีศึกษา โดยเนน

การเชื่อมโยงบริการที่เขาถึงไดรวดเร็ว และมีแนวปฏิบัติที่ดี 4. ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู มีการดําเนินการซอม

อุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินดานอุบัติเหตุจราจรทุกป  5. ระบบการสงตอ มีแนวทางการปฏิบัติการรับและสงตอผูปวยในระดับจังหวัด 

6. การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับเครือขาย ระบบการขอคําปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน  7. 

ระบบสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพการดูแล 8. ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ตามระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินแยกกับ
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ทีมใหบริการ ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 9. ระบบบริหารจัดการมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง

งานคุณภาพระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลลงสูแผนปฏิบัติการในทุกหนวยงาน 10. ระบบการใหขอมูลขาวสาร

ในการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา แกปญหา และเกิดการพัฒนางานในระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11. การ

พัฒนาคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการใชขอมูลจากการใหบริการสูการวิจัย 12. การศึกษาและวิจัย มีเครือขายทางวิชาการ

มารวมพัฒนาองคความรูดานการดูแลผูปวยฉุกเฉิน  

 

4. แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน: แนวคดิและหลักการ 

 แนวคิดและหลักการของการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ใหเหมาะสมกับนโยบายในอนาคต ควรเปนดังน้ี   

1. เกิดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่สามารถพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

โดยเฉพาะดาน การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การปองกัน การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะ

ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ 

2. สรางการเรียนรูรวมกับเครือขายใหโรงพยาบาลชุมชนแหงน้ี เปนตนแบบศูนยความเปนเลิศและนวัตรกรม

ทางการพยาบาลฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ควรกําหนดนโยบายการนําใชและพัฒนาขอมูลสูสารสนเทศในการบริหารจัดการการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การ

ปองกัน การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ 

4.  สรางและขยายเครือขายการเรียนรู โดยจัดโครงสรางในรูปแบบของคณะกรรมการระดับภูมิภาคเชน 

คณะกรรมการศูนยความปลอดภัยทางถนนในระดับภูมิภาค  

 

5. แผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉิน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน 

 5.1 สถานการณระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 

 จากขอมูลของหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึงยอนหลัง 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) พบวา  

1. ผูปวยเสียชีวิตมีแนวโนมลดลง โดยอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากรอยละ 36.69 ลดลงเหลือ 8.81 

สาเหตุการตายสวนใหญคือ การขับขี่รถจักรยายนตที่ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนริภัย อุบัติเหตุมักพบในถนนสายหลัก มักเกิดเหตุ

ในเวลา 17.00-24.00 น. อัตราผูบาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเขาถึงเหตุการณได

ทันตามเวลาที่กําหนดจึงสงผลใหอัตราการเสียชีวิตของผูบาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตต่ํากวารอยละ 0.75 และผูที่เสียชีวิตใน 24 

ชั่วโมงแรกของการรับไวในโรงพยาบาลเสียชีวิตยังมีอยูในระหวางเวลา 2-22 ชั่วโมง  

2. ประเภทของผูปวยที่ไมไดรับบาดเจ็บ มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงมากถึงรอยละ 17.5-40.0 โดย

ป พ.ศ. 2560 สามารถชวยใหการชวยเหลือไดทันภายใน 3 ชั่วโมงถึงรอยละ57.14- 66.7 อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด

สมองอยูระหวางรอยละ 2.9 – 8.56 สามารถใหการชวยเหลือไดทันภายใน 3 ชั่วโมงคือ รอยละ 35.29 – 45.45 ซ่ึงถือวาอยูใน

ระดับปานกลาง 

3. การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ พบวา สภาพพื้นที่แตละตําบลในจังหวัดมีความหางไกลจากสถานบริการ หนวยบริการ

บางพื้นที่ติดชายแดนมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนประชากร บุคลากรที่ดูแลผูบาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุ มีเจาหนาที่ใหมจํานวน

เพิ่มขึ้น ผลการนําสงผูปวยในโซนแดงเหลืองผานเกณฑรอยละ 70 ผูปวยโซนแดงและโซนเหลือง ไดรับการบริการตามระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินมากขึ้นจาก 860 ราย เปน 1,109 ราย แสดงถึงการเขาถึงบริการไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น  

 4. การดูแลผูบาดเจ็บที่โรงพยาบาล พบวา ยังไมไดรับการดูแลตามระบบและมาตรฐาน เน่ืองจากบุคลากรไม

เพียงพอ ถึงแมวาการจัดอัตรากําลังของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดรายงานผลการดําเนินงานของบุคคลากรเกินมาตรฐาน จัด

อัตรากําลังในเวรบายมากกวารอยละ 122 พยาบาลประจําแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดรับการอบรมการดูแลผูปวยตาม
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หลักการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง รอยละ 100 กําลังดําเนินการนําใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหลายระบบ 

และกําลังวางแผนพัฒนาระบบการดูแลผูบาดเจ็บในรูปแบบชองทางดวน และแนวปฏิบัติการไดรับบาดเจ็บหลายระบบ แต

บุคคลกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดูแลไมเพียงพอ ขาดการประสานงานเรื่องแนวทางการสงตอระดับเขต โดยสรุปผลการ

ดําเนินงานพบวา ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บผานชองทางดวน จํานวน 3 ราย ผานเกณฑรอยละ 100 โดยไดรับการผาตัดภายใน 40 

นาที  มากกวารอยละ 90 ผลการดําเนินงานดังกลาวสะทอนวา ยังไมครอบคลุมผูที่ไดรับบาดเจ็บจึงไมไดรับการดูแลตาม

มาตรฐาน สงผลใหการดูแลผูบาดเจ็บที่โรงพยาบาลไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด  

5. ผลการประเมินคุณภาพของหนวยงาน พบวา คูมือในการประเมินตนเองเรื่องคุณภาพการบริการผูปวยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ใชในการประเมินยังไมมีการประเมินโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ผูประเมิน 

ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป ประเมินโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลยังขาดความเขาใจในคูมือของ

กรมการแพทย ทุกโรงพยาบาลเพิ่งเริ่มใชแบบประเมินระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุติยภูมิทุกระดับและ

ระดับตติยภูมิ ระบบกํากับติดตามในการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ยังขาดการนิเทศการประเมินจากเขตเพื่อพัฒนาสวนที ่ตอง

พัฒนาใหไดตามมาตรฐาน จึงตองมีการจัดกระบวนการสรางความเขาใจคูมือและตัวชี้วัดในการประเมินตนเองเรื่องคุณภาพ

การบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินรวมกัน 

6.  ระบบการสงตอ พบวา ยังไมมีการเชื่อมตอเปนฐานขอมูลเดียวกัน เน่ืองจากขาดความเขาใจในงานและ

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โครงสรางงานสงตอยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และขาดระบบการสงตอระหวางผูใหบริการที่

ชัดเจน ระบบการสงตอแบบเครือขายเพิ่งเริ่มนํามาใชที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยผลการประเมินการสงตอนอกเขตบริการ 

ป พ.ศ. 2556 รอยละ 58.07 และป 2557 รอยละ 47.86 ไมบรรลุตามเกณฑที่กําหนด  

 

5.2 การออกแบบแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 

 จากขอมูลสถานการณขางตนสามารถออกแบบแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได 3 

แผนงานดังน้ี  

 5.2.1 แผนงานหลักดานการพัฒนาเชิงระบบ  

 แผนงานหลักที่ 1.1  แผนพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางคุณภาพสูมาตรฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อ

กําหนดใหแผนอุบัติเหตุและฉุกเฉินบริหารจัดการการทํางานใหตรงตามมาตรฐานที่มีทุนและศักยภาพของการจัดการชัดเจน 

โดยใชกลยุทธ การสรางความตระหนักเชิงนโยบายสาธารณะในพื้นที่จัดเส่ียง การจัดทําแผนที่ความเส่ียงในกลุมเส่ียงตอโรค

หลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด การเพิ่มศักยภาพของผูชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุใหครอบคลุมพื้นที่  การพัฒนาระบบ

การใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรูปแบบชองทางดวนในกลุมเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาด

เลือด โรคติดเชื้อ  โดยอาจใชระบบ telegraphic medicine ใชประโยชนในกรณีที่ไมมีแพทยออกรวมดวย  (สุนทร ชิน

ประสาทศกักดิ์ ศุภฤกษ สทัธาพงศ  คุณากร มาพร, 2559: 74) การบริหารจัดการสถานที่ใหเพิ่มพื้นที่บริการตามมาตรฐาน 

(เพิ่มเตียง  พื้นที่บริการ) ฯลฯ 

 แผนงานหลักที่ 1.2  แผนการสรางความรวมมือเปนเครือขายระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเครือขายที่มีความพรอมและใหความรวมมือกับโรงพยาบาลในการบริการ โดยใชกลยุทธ การสรางระบบ

และกลไกหลักการปฏิบัติตามหลักนโยบายของจังหวัดและการประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการ

ดําเนินงาน เชน  บูรณาการรวมกับเครือขายเครือขายความปลอดภัยทางถนน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อแกไขจุดเส่ียง

สาย 346 และ323 และแกไขมาตรการดานกฎหมายรวมกัน การ ทบทวนแผนรองรับภัยพิบัติและซอมแผนแบบบูรณาการ

รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  ฯลฯ  

 แผนงานหลักที่ 1.3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสูการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อนําใช

ขอมูลระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมกับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต โดยใชกลยุทธ การสรางสรางความตระหนักเชิงนโยบาย



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 579 

สาธารณะโดยการจัดทําแผนที่กลุมเส่ียง โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด การเพิ่มชองทางในการเขาถึงบริการ

ฉุกเฉินโดยใชแอปพลิเคชั่น ซ่ึงเปนระบบการปรึกษาอาการของผูปวยกับแพทยเฉพาะทางสาขา ตางๆ โดยใชเครื่องมือส่ือสาร

ในยุคปจจุบัน เชน โทรศัพทมือถือ (smart phone) และ tablet เปนแหงแรกของ ประเทศไทย มาใชเพื่อพัฒนาการดูแล

รักษาผูปวยฉุกเฉิน กอนถึงโรงพยาบาลตั้งแตจุดเกิดเหตุ ระหวางนําสง จนถึงโรงพยาบาลปลายทาง (ชญานิศวร กุลรัตนมณพีร  

เก้ือ วงศบุญสนิ: 78, Kost GJ, 2549 : 54) ซ่ึงเรียกนวัตกรรมใหมน้ีวา ระบบ telegraphic medicine (สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน, 2556: 234) 

 5.2.2 แผนงานหลักดานการพัฒนาเชิงโครงสราง 

 แผนงานหลักที่ 2.1  แผนการสนับสนุนสูการเปนศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉิน มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางการเรียนรูระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินกับหนวยงานตนแบบ โดยใชกลยุทธการพัฒนาขอตกลง

รวมกับโรงพยาบาลตนแบบในการเปนพี่เล้ียงในการพัฒนารวมกันเปนศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉิน 

การสนับสนุนและสรางผลงานทางวิชาการจากงานบูรณาการองคความรูและสรางและนวัตกรรมทางการพยาบาลฉุกเฉินกับ

หนวยงานตนแบบ 

 แผนงานหลักที่ 2.2 แผนการสรางการเรียนรูศูนยการฝกอบรมระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อเปนการ

จัดทําหลักสูตรระยะส้ันภายใตความรวมมือระหวางโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลตนแบบ โดยใชกลยุทธการสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรวมกับหนวยงานตนแบบ หรือสถาบันการศึกษาในประเดน็ การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การปองกัน 

การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ  

  5.2.3 แผนงานหลักดานการพัฒนาบุคลากร 

 แผนงานหลักที่ 3.1  แผนสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร โดยมีกลยุทธคือ การสราง

เครือขายในการอบรมเฉพาะทาง เชน การพัฒนาศักยภาพผูชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ เพิ่มศักยภาพทีมการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง 

พัฒนาทีมสหเวชกิจฉุกเฉิน หรือการสรรหาแพทยเวชกิจฉุกเฉิน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มเรื่องระบบรูปแบบการใหบริการ

ชองทางดวนและเพิ่มศักยภาพพยาบาลคัดกรอง ฯลฯ  

 แผนงานหลักที่ 3.2 แผนการเสริมสรางสวัสดิการบุคลากร โดยมีกลยุทธคือ การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน การเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ การศึกษาดูงาน  

5.3 การกําหนดผลลัพธของแผนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 

5.3.1 อาคารสถานที่ ไดคะแนนรอยละ  38.44  เสนอแนะใหมีการทบทวนการใชเตียงและพื้นที่สําหรับชวยฟนคืน

ชีพที่ตองมีขนาดตามมาตรฐานกําหนดและเครื่องมืออุปกรณที่จัดวางใหมีพื้นที่ที่ผูรับบริการชวยฟนคืนชีพ/ทีมมีความสะดวก

ในการปฏิบัติงานและกําหนดเฉพาะพื้นที่สําหรับชวยฟนคืนชีพเทาน้ัน 

5.3.2 บุคลากร ไดคะแนนรอยละ 55.86 เสนอแนะใหนําผลการทบทวนภาระงานซ่ึงมีภาระงานมากกวารอยละ 122 

ในเวรบาย หาทางจัดเจาหนาที่เพิ่มและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่/ฟนฟูการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงทุกป โดยเชื่อวา แนวทางการ

เพิ่มความสามารถในการจัดการผูบาดเจ็บที่มีความรุนแรงในสถานการณเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติ

ที่สรางจากการชวยชีวิตผูไดรับบาดเจ็บขั้นสูงสามารถนํามาใชประเมินสภาพแรกรับผูปวยบาดเจ็บหลายระบบไดจริง (พรีญา 

ไสไหม ไสว นรสาน กรองได อุตหสูตร จุรีพร เกษแกว, 2559 : 39)  

5.3.3 การรักษาพยาบาล ไดคะแนนเรอยละ 30.83 เสนอแนะใหพัฒนาสมรรถนะพยาบาลคัดกรองในสวนที่พรอง

ทุก 6 เดือน ติดตามผลการปฏิบัติรายเดือน ทบทวนผลการดําเนินงานรายกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหประเด็นพัฒนาเชิงระบบ 

พัฒนาแนวทางการสงตอผูปวยภายในโรงพยาบาลในสวนขาดดานการเตรียมความพรอมเครื่องมือ ระบบการเตรียมหอผูปวย

ใน และการประเมินผูปวยกอนการเคล่ือนยาย พัฒนาการเชื่อมโยงบริการผูปวยในกลุมฉุกเฉินอายุรกรรมระหวางโรงพยาบาล

กับชุมชนโดยการใชแอปพลิเคชั่นระบุตําแหนงผูปวยเพื่อใหการชวยเบื้องตนและเขาถึงไดรวดเร็ว และจัดทําแนวทางการรับ
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ผูปวยวิกฤตฉุกเฉินระหวางหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินกับหนวยงานหองผาตัด หอผูปวยใน หอผูปวยวิกฤติ แลวนําผลการ

ปฏิบัติมาทบทวนหาแนวปฏิบัติที่ดีในโรงพยาบาล 

5.3.4 ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู ไดคะแนนรอยละ  40.00 เสนอแนะใหโรงพยาบาลมีการดําเนินการ

ซอมอุบัตเิหตุภาวะฉุกเฉินดานอุบัติเหตุจราจรทุกป  โดยทีการทบทวนและปรับแนวทางการปฏิบัติการรับภาวะฉุกเฉินหมู ให

เปนปจจุบันแตดานการรับภัยจากโรคติดตอที่มีโอกาสเกิดสูงโรงพยาบาลจัดทําแนวทางและมีการซอม 1 ครั้งจึงมีโอกาสพัฒนา

ดานระบบการซอมรับ เตรียมพรอมรับภาวะภัยพิบัติโรงพยาบาลกําหนดภัยจากนํ้าทวม ไฟไหม แผนดินไหว มีการจัดทําแผน

และมีการซอมบนโตะในระดับอําเภอแตยังไมมีการซอมในสถานะการณจําลองในพื้นที่จริง จะไดจัดใหมีการซอมในทุกปเพื่อให

เจาหนาที่และประชาชนไดรับรูและปฏิบัติไดถูกตอง  รูสถานที่และเสนทางเม่ือเกิดภาวะภัยพิบัติ มีการประเมินความเส่ียง การ

มีแผนรับภัยพิบัติและการซอมแผนรับภัยพิบัติรวมกับหนวยงานตางๆที่เก่ียวของในพื้นที่ จัดใหมีการซอมแผนรับภัยพิบัติ

รวมกับหนวยงานตางๆที่เก่ียวของในพื้นที่ปละ 1 ครั้ง  ซ่ึงสมรรนะที่จําเปนคือสมรรถนะทางคลินก สมรรถนะการส่ือสาร และ

สมรรถนะการประสานงาน พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานที่ศูนยรับแจงเหตุและส่ังการรวมทั้งเปนผูนําทีมกูชีพ

ระดับสูง (ปทมา โมลี อรพรรณ โตสิงห ศิริอร สินธุ, 2551: 75) 

5.3.5 ระบบการสงตอ ไดคะแนนรอยละ 30.00 เสนอแนะใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติการรับและสงตอผูปวยใน

ระดับจังหวัด ระดับเขตและมีการนํามาใชในปจจุบันนอกจากน้ียังวิเคระหผลการและนําไปพัฒนาในงานประจําเกิดแนวปฏิบัติ

ที่ดีของการพัฒนาระบบการรับและสงตอผูปวยที่บาดเจ็บศีรษะที่มีเลือดออกตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน นอกจากน้ีในแต

ละสาขาไดกําหนดแนวทางการรับและสงตอผูปวยเพื่อใหหนวยงานที่สงและรับผูปวยไดปฏิบัตินํามาทบทวนหาโอกาสพัฒนา 

5.3.6 การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไดคะแนนรอยละ 30.00 รอยละ 56.00 เสนอแนะควรโรงพยาบาลมี

เครือขาย ระบบการขอคําปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน พรอมทั้งวางแนวทางในการรวบรวมขอมูล

การขอรับคําปรึกษาเพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล 

5.3.7 ระบบสนับสนุนไดคะแนนรอยละ 68.65 เสนอแนะใหหนวยงานสนับสนุนในการดูแลผูปวยใหความรวมมือใน

การดูแลผูปวยวิกฤติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระบบการทํางานเรื่องการเงินควรมีการจัดบริการถึง 24.00 น. หลังจากน้ัน

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินชวยดําเนินการ ควรวางแผนและจัดระบบการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่วิทยุประจํา 24 ชั่วโมง 

ควรมีการนําระบบการประเมินดวยสารสนเทศมาใชวิเคราะหประสิทธิภาพการดูแลผูปวยกลุมที่ไดรับบาดเจ็บ 

5.3.8 ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ไดคะแนนรอยละ 32.31 เสนอแนะใหมีแผนการพัฒนาจัดทีมใหบริการตามระบบ

การบริการการแพทยฉุกเฉินแยกกับทีมใหบริการ ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

5.3.9 ระบบบริหารจัดการไดคะแนนเทากับรอยละ 16.00 เสนอแนะใหโรงพยาบาลจัดทําแผนยุทธศาสตรและการ

วิเคราะหจุดออนจุดแข็งงานคุณภาพระบบบริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลลงสูแผนปฏิบัติการในทุกหนวยงาน  

5.3.10 ระบบการใหขอมูลขาวสาร ไดคะแนนรอยละ  43.33 เสนอแนะใหพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน 

ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ จําเปน และเหมาะสม ในการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา แกปญหา และเกิดการพัฒนางาน

ในระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนพัฒนาขอมูลผูปวยในกลุมโรคหลอดเลือดสมอง แลวจัดทํา

แผนที่บานเพื่อใหผูรับบริการเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทันเวลาลดอัตราตายกลุมเส่ียง สํารวจความพึงพอใจในกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียปละ 1 ครั้งโดยกําหนดกลุมที่เก่ียวของในงานอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อหากาสพัฒนาระบบบริการ

รวมกันกับชุมชน บูรณาการขอมูลการสืบคนจากฐานขอมูลและสารสนเทศสําหรับสถานพยาบาลและโรงพยาบาล กับการ

ใหบริการดานคลินิก ระหวางหนวยงานผูปวยในและงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดูแลรักษาผูปวย

และนําขอมูลดานบริการ  คลินิกมาวิเคราะหหาโอกาสพัฒนาเปนรายกรณีและระบบบริการ ใหขอมูลการใหบริการรายวัน ใน

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสําหรับสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ขอมูลการสงตอผูปวยในประเทศไทย ขอมูลสารสนเทศ

ทางดานสุขภาพทั้งหมดใหมีการบูรณาการเพื่อลดเวลาในการบันทึกขอมูลและสามารถใชงานไดแบบบูรณาการ 
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5.3.11 การพัฒนาคุณภาพ ไดคะแนน รอยละ 15.00 เสนอแนะใหหาโอกาสพัฒนาระบบการใชขอมูลจากการ

ใหบริการสูการวิจัย แผนการดําเนินการในปตอไป ควรดําเนินการวิจัยในประเด็นคุณภาพการรับผูปวยณ.จุดเกิดเหตุ 

5.3.12 การศึกษาและวิจัย ไดคะแนน รอยละ 15.00 เสนอแนะใหหาเครือขายทางวิชาการมารวมพัฒนาองคความรู

ดานการดูแลผูปวยฉุกเฉิน หาโอกาสพัฒนาระบบการใชขอมูลจากการใหบริการสูการวิจัย แผนการดําเนินการ พรอม

ดําเนินการวิจัยในประเด็นคุณภาพการรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ 

ทั้งน้ีผลการประเมินในภาพรวมได 36.36 โดยมีผลขององคประกอบรายดานที่ไดคะแนนสูงสุด 5 อันดับคือ ระบบ

สนับสนุน ระบบการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ระบบระบบการใหขอมูลขาวสาร ระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู และระบบ

บุคลากร มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3-6 คะแนน  

สวนผลขององคประกอบที่คะแนนเฉล่ียไมถึง 2 คะแนน มีดังน้ีคือ องคประกอบที่ 3  การรักษาพยาบาล 

องคประกอบที่ 5  ระบบการสงตอ องคประกอบที่ 8  ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ ควรพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

และการโทรเรียก 1669 องคประกอบที่ 9  ระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบ

บริการพยาบาลฉุกเฉิน องคประกอบที่ 12  การศึกษาวิจัย ยังขาดการทําวิจัยดานการแพทย/ การพยาบาล/ การแพทยฉุกเฉิน 

/ ระบบการดูแล ณ จุดเกิเหตุ 

 

6. ผลลัพธที่เกิดข้ึน  

 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินดังกลาวสามารถแบงเปน 2 ระดับคือ  

1. ระดับบุคคล ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ผูปวยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอแสน

ประชากร อัตราตายผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทางสมองลดลง อัตราการเสียชีวิตผูปวยในที่เปนผูปวยสีแดงควรควรมีคาการ

ประเมินโอกาสเส่ียงตอการเสียชีวิตมากกวาหรือเทากับ 0.75 ผูปวยที่มาจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไดรับบริการ

ชองทางดวนปริมาณลดลง อัตราการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินที่รับไวในรพ.ภายใน 24 ชั่วโมง ลดลง 

2. ระดับองคกร ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ผลการประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนรองรับการ

จัดการภัยพิบัติหรือระบบการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินหมู ระดับหนวยบริการ อําเภอ จังหวัด เขตใหมีคุณภาพ เกิดหอ

ผูปวยเฉพาะดานงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

3. ระดับประเทศ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการที่มีคุณภาพเม่ือเกิด

ภาวะฉุกเฉิน และสามารถบรรลุเปาหมายความยั่งยืนของการพัฒนาสามารถสอดคลองกับองคประกอบที่ 11 ความเปนเมือง

และชุมชนยั่งยืน (sustainable of cities and communities) ตามกรอบขององคกรอนนามัยโลก 

 

7. บทสรุป  

 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลไกที่สําคัญคือ นโยบายของผูบริหารและทีมบริหารที่

ใหความสําคัญในการกําหนดเปนนโยบายขององคกรและมุงเปาการทํางานที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดสรางการเรียนรูแก

บุคลากรในองคกรใหไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองจนกาวเปนผูนําของเครือขายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

โดยพิจารณาไดวา ตนเองมีทุนและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีเครือขายในการทําให

ระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไดพัฒนาอยางเปนระบบภายใตกลไกการจัดการระบบ การจัดโครงสรางใหเหมาะสม และ

การใหความสําคัญกับบุคลากรในการทํางานอยางตอเน่ืองจะนําไปสูความยั่งยืนของระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กไดในอนาคต รวมถึงการวางแผนพัฒนาตอยอดใหไดสรางนวัตกรรมทางดานสุขภาพเกิดขึ้นและ

สามารถนําใชไดจริงในการบริหารจัดการระบบโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหารจะทําใหเกิดประโยชน

ไดในอนาคตตอไป  
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลา

และการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรผูใหขอมูล

จํานวน 433 คน คือ ผดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อสม. ตัวแทนภาคประชาชน แกนนําภาคทองที่ แกนนําภาคทองถิ่น 

กลุมตัวอยางที่รวมพัฒนาหรือทดลองใชหลักสูตรจํานวน 72 คน เครื่องมือคือแนวคําถามในการสัมภาษณ สนทนากลุมแบบสอบถาม

โดยผานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89  ผลของการศึกษาคือ 

โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย ระบบการจัดการในชุมชน การประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การจัดการความเครียดของผูดูแล แผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลา การฝกสมรรถนะผูชวยเหลือดานการ

ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 16 ชั่วโมง ผลจากการนําใชหลักสูตรสามารถสรางความตระหนักในการรับรูการจัดการโดย

ชุมชนของผูดูแลมและมีสมรรถนะการจัดการใหเกิดการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูปวยและครอบครวั

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะคือ ควรหาหนวยงานของทองถิ่นและหนวยงานของรัฐมารวมทําขอตกลง

ใหหลักสูตรน้ีสามารถขยายผลไปในนําใชพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลในพื้นที่อ่ืนตอไป 

 

คําสําคัญ: การวิจัยและพัฒนา  สมรรถะของผูดูแล  โรคหลอดเลือดสมอง   

 

Abstract 

 
This research paper is a part of the Developing Management System in a community to assure 

on time accessibility to stroke fast track services and continuity of care for stroke patients.  The objective 

of this research and development is to establish a caring competency curriculum among caregivers of stroke 

disease in the community.  Participatory Action Research was encouraged to create a caring competency 

curriculum.  433 key informants were care giver, health volunteer, people representative and local leader. 

73 volunteer who were participated in this curriculum.  The in-depth interview, focus group guideline and 

questionnaire were proved by 3 content analysis expertise. 0.78 Cronbach's alpha were a measure of 
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internal consistency, that is, how closely related a set of items are as a group. The result was a 16-hour 

curriculum which includes management system in community, first aids and risk assessment of stroke 

disease, stress management for caregivers, mapping to assure on time accessibility to stroke fast tract 

services and training to enhance caregivers’ competency.  The implemented caring competency curriculum is 

establishing perception and concern of management system for implementation in various communities 

in the future. Suggestion should be sign a memorandum of understanding for extend a caring competency 

curriculum.   

 

Keywords: research and development, caregiver competency, stroke disease 

 

1. บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่อันตรายถึงแมวาจากการทบทวนพบวา การเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแล

รักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองยังเปนสถานการณที่นาเปนหวงเน่ืองจากผลการสํารวจของสํานักหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) ไดทําการสํารวจสุขภาพพบวา ผูปวยที่เปนโรค

กลุมเส่ียงสูงอยางโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีปญหาระบบการจัดการในชุมชน ระบบการสงตอไปยังสถานบริการ ไมสามารถ

จัดการเบื้องตนไดรวมถึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดทั้งหมด เกิดปญหาทั้งการจัดการเบื้องตนและการสงตอไปยังสถาน

บริการที่มีศักยภาพสูงหรือการสงกลับเพื่อมายังหนวยบริการสุขภาพใกลบานเพื่อการดูแลตอเน่ือง ถึงแมว าสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะสรางเครือขายระบบ FASTTRACT โรงพยาบาลแมขาย (กาญจนศรี สิงหภู พัชรินทร อวนไตร 

อรกานต แสงมีคุณ  สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554)หรือมีการใหความรูแกประชาชนในการดูแลและกระตุนตนเอง รวมถึงปรับ

บริการของสถานบริการสุขภาพทุกระดับเห็นความสําคัญของการสงตอ การสรางระบบการจัดการในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพ

ของอาสาสมัครในแตละชุมชน มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบล มีระบบชองทางดวนในการรองรับผูปวยเหลาน้ีใน

โรงพยาบาล หรือแมกระทั่งการดูแลตอเน่ืองที่บาน แตผูปวยกลุมเส่ียงสูงน้ียังไมสามารถไดรับการดูแลหรือการจัดการเบื้องตน

เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินจนสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยตอชีวิต อาทิ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรค

กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันพบรอยละ 50 ที่เสียชีวิตกอนมาโรงพยาบาล มาโรงพยาบาลชากวา 12 ชั่วโมง รวมถึงผูดูแล

ผูปวยกลุมน้ีไมมีความตระหนักและขาดความเขาใจในการดูแลผูปวยผูดูแลไมสามารถจัดการปญหาเรื่องเวลา เรืองการเงินที่จะ

ใชในการดูแล และไมสามารถจัดการดูแลเม่ือเกิดอาการหรือจัดการเบื้องตนในการจัดการสงตอไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา จึง

ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหผูดุแลสามารถเขาถึงการระบบการจัดการในชุมชน สามารถการ

ประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถการจัดการความเครียดของผูดูแล และนําใช

แผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลา และไดรับการสมรรถนะผูชวยเหลือดานการดูแลโรคหลอดเลือดสมองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554 : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ระบบการจัดการในชุมชนโดยสวนใหญเปนการจัดการกันเองภายใตนโยบายการดูแลสุขภาพของผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยทุกพื้นทีไ่มไดมีความตระหนักในการวางระบบการจัดการในชุมชนเฉพาะโรคหลอลือดสมองแตเปน

การใหบริการโดยทั่วไปตามสภาพการเจ็บปวย ทั้ง น้ีการเขาถึงการรักษาทันเวลาของโรคหลอดเลือดสมองจึงมีการ
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ประชาสัมพันธใหทราบถึงอาการและอาการเตือน 5 อาการเพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถดําเนินการสงเขาโรงพยาบาลที่

มีศักยภาพภายใน 3 ชั่วโมง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557 ; สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) อยางไรก็

ตามจากการทบทวนวรรณกรรม ระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนมา

โรงพยาบาล เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใหความรูเก่ียวกับอาการผิดปกติที่ตองตรวจรักษา ระยะเฉียบพลัน

โดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุจนถึงหอผูปวย และระยะฟนฟูสภาพเพื่อสงเสริมการฟนหายลด

ความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุดซ่ึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเริ่มตั้งแต รพ.สต.ทํา

การคัดกรองเม่ือมีการสงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ตองปรึกษาแพทยและสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืนๆตอไป โดยแนว

ปฏิบัติในการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองคือ  ทําการประเมินสัญญาณชีพ และอาการของผูปวย สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

และเอกเซรยคอมพิวเตอรสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดและการมีเลือดออกในสมอง จากน้ันจึงสงเขารักษาในหอ

ผูปวยตอไป ในโรงพยาบาลทั่ว ๆไปจะมีแนวทางดานการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ มี ดานการพยาบาล

ระหวางไดรับยาตานเกล็ดเลือดและยาตานการแข็งตัวของเลือด ดานการติดตามและเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย 

ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันในสมองสูง ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะชัก ดานการดูแลปองกันการเกิดแผลกดทับดาน

การดูแลครอบครัวและญาติแตการปฏิบัติจริงยังไมครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด เน่ืองจากผูรับผิดชอบยังไมได

รับการแตงตั้งอยางชัดเจน ขาดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเม่ือมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษา ผูปวย

และผูดูแลตองการทราบเก่ียวกับโรคที่เปน แนวทางการดูแล และโอกาสในการหายจากโรค จากภาระงานที่มากในแตละเวร

ทําใหการใหความรูและฝกทักษะเพื่อเตรียมผูปวยกอนจําหนายยังไมเพียงพอ การสงผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัดหรือสงเรียน

ทําอาหารทางสายยางมีเพียงครั้งเดียวกอนจําหนาย ทําใหผูปวยและผูดูแลขาดความม่ันใจ มีความตองการทักษะและขอมูล 

ตาง ๆเพื่อการดูแลตอเน่ืองที่บานอยางม่ันใจ (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

3.2 สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

ปญหาของผูดูแลหรือญาติในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญจะเปนเรื่องการไมม่ันใจในการดูแล การไม

เขาใจเรื่องโรคกับการดูแล สังเกตอาการและการแสดงไมเปน  ไมมีเวลาในการพักผอน มีปญหาเรื่องการหาคนมาดูแล ไมมีเงิน

ในการดูแล หรือหากตองดูแลทําใหขาดรายได ทั้งน้ีผูดูแลทุกรายจะไดรับการสอนจากพยาบาลกอนการกลับบานและมีการ

เยี่ยมบานในระยะเวลา 6 เดือนแรกแตก็พบวา ผูดูแลไมสามารถดูแลไดในเรื่องการจัดทําอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย การ

เคล่ือนยายผูปวยโดยผูดูแลคนเดียว ไมทราบการเปล่ียนแปลงของอาการและอาการแสดง รวมถึงไมทราบวาเม่ือผูปวยเกิด

อาการเฉียบพลันแลวจะทําอยางไรตอไป ไมทราบเรื่องผลขางเคียงของการใหยาดังน้ันการประเมินความสามารถในการดูแล

ผูปวย มีความสําคัญในการที่จะทําใหทราบวาผูดูแลมีความรูสามารถในการดูแลผูปวยมากนอยเพียงใด แตการประเมิน

ความสามารถญาติผูดูแลแตเพียงดานเดียวน้ันอาจทําใหไมสามารถทราบไดวาจริง ๆ แลวผูดูแลจะสามารถทําไดจริงหรือไมเม่ือ

จําหนายกลับบาน โดยเฉพาะหากมีการวัดหลังจากการส้ินสุดโปรแกรมโดยทันทีและไมไดมีการติดตามประเมินในระยะยาว 

หากญาติผูดูแลไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง ผลกระทบก็จะเกิดกับตัวของผูปวย เชน อาจจะทําใหผูปวยตองอยูใน

ภาวะพึ่งพิงไปตลอด และอาจทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาภายหลังได นอกจากน้ียังมีผลกระทบตอตัวของ

ญาติผูดูแลเองอีกดวย เชนไมสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทของผูดูแลและเกิดภาวะเครียด เปนตน ดังน้ัน การติดตามเยี่ยม

ผูปวยและญาติผูดูแล ทั้งการประเมินสภาพผูปวย การติดตามเยี่ยมบาน และการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท อาจเปนวิธีการที่

จะชวยเหลือผูปวย และญาติผูดูแลในการเผชิญปญหาตางๆ เม่ืออยูที่บานได นอกจากน้ียังสามารถประเมินไดวาผูปวยสามารถ

ฟนฟูสภาพไดมากนอยเพียงไรผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาหรือไม ซ่ึงในระยะเปล่ียนผานจากโรงพยาบาลสูบาน

เปนระยะเวลาที่สําคัญของทั้งผูปวยและญาติผูดูแล (วาสนา มูลฐี สุปรีดา ม่ันคง ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม และ สิริรัตน ลีลาจรัส, 

2559) 

3.3 แนวทางการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง โดยการจัดการมีความสําคัญมาและมีเปาหมายในการกําหนด

แนวทาง 2 ประการคือ 1) การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง  2) การตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว 
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เพราะสามารถลดโอกาสจากความพิการ หากตัดสินใจเขารับการรักษาทันทวงที  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายนอกโรงพยาบาล ควร

สงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรู  เกิดความตระหนักและเขาใจภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว โดยสามารถประเมินผูปวยที่มี

ประวัติเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองได ประเมินการรับรูอาการเตือนตอโรคหลอดเลือดสมอง  (สถาบันประสาทวิทยา กรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข,2550 ; กันยาออยลี, 2555) และสามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองแบบงายไดตามเกณฑการ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (Cincinati Prehospital Stroke Scale [CPSS]) ซ่ึงประกอบดวย พูดชา

ผิดปกติ พูดไมถนัด แขนขาออนแรง พูดผิดๆถูกๆ ขณะที่ยิงฟนมีใบหนาออนแรง หากผูปวยมีอาการทางคลินิกตามเกณฑการ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (CPSS) หน่ึงในสามอาการ มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 72 หาก

พบทั้งสามอาการ มีโอกาสโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 85 (World Stroke Organization, 2015)ซ่ึงจากการทบทวน

วรรณกรรมสวนใหญยังไมพบหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลที่มาจากปญหาและความตองการของพื้นที่อยาง

จริงจัง  

 ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ีดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

4.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) เปนการพัฒนารูปแบบการสรางการมี

สวนรวมจากหุนสวนดานสุขภาพที่เก่ียวของกับการจัดบริการสุขภาพ โดยวางแผนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยหลักสูตรจะวิเคราะหมาจากระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและ

การดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและพัฒนาระบบการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ประกอบกับการวิเคราะหจากทุนและศักยภาพในการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ือง 

จากน้ันมีการสะทอนขอมูลทุนและศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวมประเมินผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดแูลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยแบงเปน 4 ขั้นตอนคือ  

  4.1.1 ข้ันที่ 1 การออกแบบโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะเพื่อระดมความ

คิดเห็น รวมถึงสรางการมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนในการหาจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส ภาวะคุกคามของระบบการ

จัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อออกแบบ

โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

  4.1.2 ข้ันที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรเพื่อนําผลการสะทอนขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 1 

ขอเท็จจริงของสถานการณที่ศึกษาที่ไดคนพบ สะทอนความเปนไปไดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด

เลือดสมองในชุมชนจากทุกมุมมองของผูใหขอมูลประสานงานกลุมผูใหขอมูลรับฟงการนําเสนอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมคิด รวมวางแผนเพื่อจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส 

ภาวะคุกคามของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูที่

เก่ียวของมีความพรอมตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมา

ระบบการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 การตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยาง

รวดเร็ว  

 การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง   

สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 การดูแลเร่ืองอาหาร  

 การประเมินและสังเกตอาการและอาการแสดง  

 การเคลื่อนไหว การเคลื่อนยาย การฟนฟูสภาพ การ

สงตอไปโรงพยาบาล 
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ใหความรูตามหลักการพรอมกับเตรียมความพรอมของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

เพื่อเขาสูขั้นตอนการทดสอบหลักสูตร 

  4.1.3 ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เพื่อทดสอบความเปนไปไดของหลักสูตรที่ไดออกแบบโครงสราง

และรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจํานวน 72 คน นําหลักสูตรการ

พัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไปทดลองในพื้นทีโ่ดยประสานงานหนวยงานพื้นที่เพื่อขอทําหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบโดยเนนใหมีการ

เปรียบเทียบและสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับการทบทวนระบบในปจจุบันตอความเปนไปไดของการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

  4.1.4 ข้ันที่ 4 ผลการทดลองใชหลักสูตรสรุปผลของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด

เลือดสมองในชุมชน โดยประเมินการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง

ของโรค และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

4.2 กลุมใหขอมูลหลักคือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแล ครอบครัว หนวยงาน 4 องคกรหลัก คือ ผูนําภาค

ทองถิ่น ภาคประชาชน ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ รพ.สต. แกนนําอสม. อปพร. และ กูชีพกูภัยจํานวนผูให

ขอมูลทั้งหมดรวม 505 คน  

4.3 เคร่ืองมืองานวิจัย คือ แนวคําถามการสนทนากลุมแนวทางการสัมภาษณเจาะลึกแนวทางการสะทอนคิดและ

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม แบบสอบถามการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเส่ียงและลด

ความเส่ียงของโรค โดยผานผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลจํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency; 

IOC) ของแนวคําถาม ไดเทากับ 0.91ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาพบวา มีการปรับเปล่ียนภาษาวิชาการใหเปนภาษาที่

เขาใจงาย สวนใชแบบสอบถามมีการทดสอบความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89 

4.4 จริยธรรมของงานวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนส่ิงที่สําคัญ  การวิจัยที่เก่ียวกับมนุษยตองรวบรวมขอมูล ซ่ึง

งานวิจัยน้ีไดมีความตระหนักในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนผูวิจัยจะดําเนินการไดชี้แจงขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอแกผูให

ขอมูลใหรับทราบถึง สาระสําคัญในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวา เหตุผลและวิธีการที่นักวิจัยเลือกเขา

เปนตัวอยาง มาตรการในการรักษาความลับของกลุมตัวอยาง เชน มีคําชี้แจงในการทําแบบสอบถาม ไมเปดเผยนาม การขอ

อนุญาตบันทึกเสียงในการสนทนาและหยุดการการสัมภาษณระหวางการสนทนาเม่ือกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะเขารวมการวิจัยโดย

ความสมัครใจ และ สามารถออกจากการวิจัยเม่ือใหขอมูลตองการไดทุกขั้นตอนโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย ความลับและ

ขอมูลตาง ๆ ของผูใหขอมูลจะไมถูกปดเผยโดยการวิจัย หรือ กระบวนการครั้ง น้ีและไดผานการขอจริยธรรมจาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวเลขที่ 001/2559  

 

5. ผลการศึกษา 

  จากสถานการณการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองสวนใกญจะมีความรูพื้นฐานเกียวกับอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองมากกวารอยละ 50 เม่ือ

เกิดอาการจะรอดูจนกวาอาการจะดีขึ้นหรือหากแยลงจะนําสงโรงพยาบาลโดยอาศัยญาติ เพื่อนบาน หรือกูชีพโดยสวนใหญไม

เคยใชบริการของ 1669  ไมทราบวิธีการจัดการเบื้องตนหรือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ระหวางนําสงโรงพยาบาลไมทราบวา

ตองดูแลอยางไร เม่ือกลับมาบานไมทราบวาตองดูแลอยางไรไมใหเกิดการเปนกลับซํ้า ทีมผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนคือ  
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5.1กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

ประกอบดวย  

5.1.1 ขั้นตอนการสะทอนคิดจากผูที่เก่ียวของตามแผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ือง

โรคหลอดเลือดสมอง เชน ลูกหลาน ญาติพี่นองผูดูแล อสม. อปพร  .เจาหนาที่กูชีพกูภัย เพื่อใหไดชุดความรูที่ตกผลึกในการ

ออกแบบหลักสูตรการพฒันาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

5.1.2 ขั้นตอนการสะทอนคิดจากผูทรงคุณวุฒิเรื่องที่โรคหลอดเลือดสมอง และผูที่เก่ียวของในระบบ

ชองทางดวนของโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสอบทานชุดความรูที่ตกผลึกในการออกแบบและปรับปรุง

แกไขหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนใหทันสมัยตอการบริหารจัดการเชิงนโยบายนําไปสู

การปฏิบัติการจริง  

5.1.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ มีการดําเนินการ 2 รูปแบบคือ 5.1.3.1การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนแกกลุมเปาหมายที่เก่ียวของเชน ผูดูแล อสม. อปพร .เจาหนาที่กู

ชีพกูภัย  ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําภาคทองที่ และผูนําภาคประชาชน เพื่อทําความเขาใจความรูในการจัดการท่ีทันสมัยและใชองค

ความรูใหมในการจัดการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน5.1.3.2 มีการเยี่ยมบานและใช

ส่ือแผนที่การเขาถึงบริการแจกตามบานเพื่อเปนการสรางการตระหนักรูในการจัดการเบื้องตนอันจะสงผลใหสามารถเขาถึงการ

รักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนจัดการกันเอง 

5.1.4 ขั้นประเมินผลจากเปนการประเมินผลจากทุกฝายที่เก่ียวของโดยเนนการเปล่ียนแปลงดานการ

ตระหนักรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชน

จัดการกันเอง 

5.2 สาระของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ประกอบดวย  

จากกระบวนการดังกลาว ทีมนักวิจัยจึงใชกรอบที่สังเคราะหขางตนมาเปนแนวทางการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจากน้ันใหผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลใหการวิพากษ เพื่อทําใหสาระของหลักสูตรให

มีความชัดเจนขึ้น จึงขอสรุปสาระที่จะนําไปพัฒนาในรายละเอียดของหลักสูตร5 เรื่องคือ  

5.2.1 การประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองสําหรับผูพบเหตุการณ เพื่อใหผูดูแลสามารถประเมิน

ภาวะเส่ียง 7 ประการตอโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินอาการและอาการแสดงโรคหลอดเลือดสมอง การใหคําแนะนําเรื่องการ

ไดรับยา ผลกระทบจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถรายงานแพทยไดเม่ือถึงโรงพยาบาล  

5.2.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง สาระควรเนนวิธีการจัดการ

เบื้องตนตออาการที่เปน ไมทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน แตจะคอยสังเกตวาอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม หากอาการ

รุนแรงมากขึน้ เน้ือหาสําหรับบุคคลที่พาไปโรงพยาบาลคือ ลูกหลาน ญาติพี่นองอปพร  .เจาหนาที่กูชีพกูภัย โดยเนนการให

ออกซิเจนและนอนราบ 

5.2.3 การดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน สามารถจัดการแกไขและ

ปองกันภาวะแทรกซอนไดแก การดูแลปองกันภาวะปอดอักเสบ การดูแลแกไขภาวะสําลัก การเคล่ือนยายผูปวยแบบคนเดียว 

การเคล่ือนยายผูปวยจากเตียงลงรถเข็น การทํากายภาพบําบัด และการดูแลเรื่องอาหาร 3 ประเภท )หยาบ เหลว หนืด(  

5.2.4 การจัดการความเครียดเนนวิธีการที่สามารถจัดการแกไขและปองกันจากการจัดการความเครียด 

สามารถปฏิบัติวิธีการจัดการความเครียดตามความถนัดได 

5.2.5 การจัดทําแผนที่การเขาถึงบริการเพื่อจัดทําเบอรโทรในการเขาถึงบริการ 
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  ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน แก

กลุมเปาหมายที่เก่ียวของอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดแกกลุมผูดูแลจํานวน 224 คน ในเรื่องการประเมินภาวะเส่ียงดวยตนเอง

ในกลุมเส่ียงและเจาหนาที่กูชีพกูภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องตนระหวางรอหนวยงานที่ชวยเหลือการดูแลระหวางทางการ

เดินทางไปโรงพยาบาล การเรียกใชบริการ 1669 ผลการดําเนินการพบวา ผูเขาอบรมหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

(คาเฉล่ีย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) จากน้ันนําหลักสูตรไปขยายผลตอในการเยี่ยมบานของกลุมเส่ียงกลุมผูปวยและ

ผูดูแลจํานวน 59 คนพบวา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก(คาเฉล่ีย 4.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) ผลจากการเขาฝกอบรม

ตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลจํานวน 75 คน ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรพบวา การตระหนักรูอาการและ

เขาถึงการรักษาอยางรวดเร็วอยูในระดับดี(คาเฉล่ีย 4.06 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56) การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง

ของโรคระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) 

 

 จากผลดังกลาว หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองมาจากขอมูลเชิงประจักษ

ตามสถานการณในพื้นที่เปนหลัก โดยกระบวนการออกแบบตองเนนการสรางการมีสวนรวมเพื่อใหไดขอสรุปในประเด็นที่

ตองการนําไปออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไดโดยผลการวิเคราะความเชื่อ

พื้นฐานหรือแนวคิดในการจัดการในชุมชนจําเปนตองทบทวนเรื่องทุนและศักยภาพในพื้นที่มาประกอบการออกแบบในแตละ

ขั้นตอน ซ่ึงจากผลงานวิจัยจะพบวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเม่ืออบรมแลวตอง

สามารถทําใหผูดูแลมีศักยภาพครอบคลุมตามระบบการจัดการในชุมชนที่เนนการสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการ

แสดง ระบบการเขาถึงอยางทันเวลาตองเปนไปตามความพรอมของทุนและศักยภาพในพื้นที่ หากทุนและศักยภาพในพื้นที่ไม

เอ้ืออํานวยตองใชระบบเครือญาติในการบริหารจัดการเบื้องตน ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเม่ือถึงโรงพยาบาล

ตองเนนการนําเสนอรายงานประวัติใหชัดเจนพรอมระยะเวลา การปฐมพยาบาลในระหวางการเดินทางตองทําใหไดรับปริมาณ

ออกซิเจนที่เพียงพอและนําสงภายใน 4.5 ชั่วโมง และระบบการดูแลตอเน่ืองในชุมชนตองพิจารณาผูที่จะมาทําการชวยเหลือ

เปนหลักแลวเสริมสมรรถนะของผูชวยเหลือดูแลใหมีความสามารถในการดูแล รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบฟนฟู

วิชาการจะชวยทําใหสามารถลงมือปฏิบัติจริงได อยางไรก็ตามการเยี่ยมบานพรอมแผนที่เขาถึงบริการคืออีกหน่ึงระบบในการ

ทําใหการดูแลตอเน่ืองประสบความสําเร็จเพราะจะชวยทําใหการเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาและวิธีการจัดการอยาง

ตอเน่ืองไดอยางครบวงจร  

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

ประเด็นกระบวนการไดมาซ่ึงโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะของผูดูแลจากหุนสวนสุขภาพ 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองอาศยัความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของและการ

วิเคราะหทุนและศักยภาพของพื้นที่ตนเองใหเขาใจเพื่อนําไปตอยอดในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนที่ใชงานไดจริง จากผลงานวิจัยน้ีชี้ชัดวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด

สมองในชุมชนน้ีใชหลักความเชื่อในระบบการจัดการในชุมชน การสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการแสดง ระบบการ

เขาถึงอยางทันเวลา ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเม่ือถึงโรงพยาบาล ระบบการดูแลตอเน่ืองในชุมชน คือระบบที่

สรางการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ืองโรคหลอดเลือดสมองไดจริง 

ประเด็นสาระของหลักสูตรและสมรรถนะจําเปนของผูดูแล โดยเฉพาะเรื่องระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและ

เม่ือถึงโรงพยาบาลน้ันตองเนนการใหออกซิเจนในการดูแลระหวางทาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของจตุ

พงษ พันธวิไล ภูพงิค  เอกะวิภาต สายสมร บริสุทธ์ิ (2557)ที่แนะนําวิธีการจัดการเบื้องตนของการดูแลใหไดรับออกซิเจนทันที
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น้ัน แตยังไมสามารถทําไดในชุมชน เน่ืองจากในพื้นที่ไมมีอุปกรณการใหออกซิเจนแบบพกพา จึงไดมีการแนะนําใหนอนราบ

และใหมาโรงพยาบาลใหเร็วที่สุด 

ประเด็นส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการสรางสมรรถนะของผูดูแล โดยมีผลการศึกษาพบวา เรื่องการให

ออกซิเจนตรงกับรายงานประเมินความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบวาชุดปฏิบัติงาน

เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุไมมีออกซิเจนและศักยภาพในการชวยเหลือไมเพียงพอ (พัชรภรณ อุนเตเจะ และ ศิริอร สินธุ, 2554) 

ดังน้ันการเพิ่มศักยภาพดวนการอบรม การจัดทําส่ือที่เขาใจงายเก่ียวกับวิธีการจัดการเบื้องตนที่เหมาะสมควรขยายผลไปยัง

กลุมเส่ียงตอการเกิดโรค การชวยเหลือเม่ือพบผูที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองอยางทันถวงที รวมถึงการใหความสําคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานรวมกันเปนส่ิงจําเปนมาในอนาคต 

 

7. ขอเสนอแนะ  

 7.1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนควรมีการนําไปขยายผลในเชิงพื้นที่อ่ืนๆ

เพื่อใหประชาชนไดเขาใจและเขาถึงการรักษาอยางทันถวงท ี  

 7.2 การทําวิจัยในครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดสอบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด

สมองในชุมชนเพื่อเปนการพิสูจนความเขาใจตอการดูแลอยางชัดเจน  

 7.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลสามารถจัดทําโครงการเพื่อรองรับการ

จัดทําหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนในพื้นที่ของตนเองดวยการบริหารจัดการ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

 7.4 การตอยอดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานน้ี โดยพัฒนาใหหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด

สมองในชุมชนทีท่ําใหบุคลากรทางการแพทยการพยาบาลและสาธารณสุขที่เก่ียวของใชเทคโนโลยีหรือใชแอฟฟเคชั่นนําไปใช

ประกอบการพัฒนางานไดคุณภาพมาตรฐานตอไป  

 

8. กิตติกรรมประกาศ  

 รายงานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดขอบคุณผูปวย ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ ผูนําภาค

ประชาชน อสม อปพร. กูชีพกูภัย ของทั้ง 2 ตําบล ขอบคุณรพ.สต.โพรงมะเดื่อ รพ.สต.มวงตารส อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ที่ใหขอมูลในการพัฒนา ขอบคุณทีมนักวิจัยในโครงการที่รวมกันใหกําลังใจและดําเนินกิจกรรมไดตามแผนงาน ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ีจยสําเร็จตามเปาหมาย  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและ

หลังการรณรงคเรื่องการจัดการของเสีย เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย และเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย มีกลุมตัวอยางคือพนักงานโรงงาน 112 คน เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย ความถี่ รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ

สถิติไคสแควร และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ผลการศึกษาพบวา 1) ความรูและพฤติกรรมการจัดการ

ของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงคสูงกวาชวงกอนการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอความรูเรื่องการจัดการของเสีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (แตอายุไมมีผลตอความรู) 

และปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน ไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสีย และ 3) ความรู

และพฤติกรรมการจัดการของเสีย มีความสัมพันธกันทางบวกในชวงหลังการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความสัมพันธ

กันทางสถิติในชวงกอนการรณรงค  

 

คําสําคัญ: พนักงานโรงงาน  การจัดการของเสีย  ความรูและพฤติกรรม 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to compare knowledge and behavior on waste management of 

employees in the pre and post- campaign period, to study personal factor affecting knowledge and behavior 

on waste management, and to study relationships between knowledge and behavior on waste management. 

The population sample consisted of 112 factory employees. Data were collected using questionnaires. 

The statistical analysis used mean, frequency, percentage, standard deviation, Paired T-Test, Chi-Square 

Test, and Pearson’s Correlation Coefficient (significant level of 0.05). The results of the study revealed 

that 1) both the knowledge and the behavior in the post-campaign period were significantly higher than 
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the pre-campaign period, 2) the personal factors including gender, educational level, and department 

were significantly affected to the knowledge (but age was not significantly affected). The personal factors 

including gender, age, educational level, and department were not significantly affected to the behavior, 

3) the knowledge and the behavior in the post-campaign period had a statistically significant positive 

relationship but the knowledge and the behavior in the pre-campaign period had no a significant 

relationship.  

 

Keywords: employee, waste management, knowledge and behavior 

 

1. บทนํา  
 

ของเสียหรือขยะมูลฝอยจัดเปนปญหาส่ิงแวดลอมหน่ึงที่มีความสําคัญและควรมีการดําเนินการแก ไข เน่ืองจาก

สามารถสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมโดยรอบได สารพิษหรือเชื้อโรคจากขยะมูล

ฝอยที่ปนเปอนไปสูแหลงนํ้า ดิน อากาศ อาหาร และอ่ืนๆสามารถเขาสูรางกายมนุษยไดตามหลักการของพิษวิทยา ซ่ึงทําให

เส่ียงตอการเกิดโรคและอาการตางๆ ทั้งน้ี ขอมูลจากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชน ป พ.ศ.2559 ไดระบุวาจังหวัด

สมุทรปราการมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไมถูกตองสูงที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ, 

2559) ทําใหหลายภาคสวนหันมาใหความสําคัญกับการจัดการของเสียมากขึน้ ซ่ึงการจัดการของเสียที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

จะนําไปสูการลดลงของปญหาเหลาน้ีได 

หลักการ 3Rs ไดแก การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนําวัสดุกลับมาใชซํ้า (Reuse) และการนําวัสดุหมุนเวียน

กลับมาใชใหม (Recycle) จัดเปนกลยุทธหน่ึงที่ประชาชนใหความสนใจเพื่อใชในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางยั่งยืน (สันต 

ไชยกาล, 2550) เน่ืองจากเปนกลยุทธที่สามารถสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดลดลง ซ่ึงทําใหปริมาณขยะมูลฝอย

ที่ถูกจัดสงไปกําจัดมีปริมาณนอยตามไปดวย นอกจากน้ี การคัดแยกขยะกอนทิ้งใหถูกประเภทก็สามารถลดปริมาณที่จะสงไป

กําจัดไดดวย ในขณะที่การไมคัดแยกขยะกอนทิ้งใหถูกประเภท ขยะจะปะปนกันทําใหความเปนไปไดในการนําขยะมาใช

ประโยชนลดนอยลง เพราะขยะผสมจะมีความสกปรกสูง ยากแกการทําความสะอาดและคัดแยกใหออกจากกัน ดังน้ัน การมี

พฤติกรรมการคัดแยกหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีก็จะทําใหส่ิงแวดลอมดีและลดความเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆไดดวย 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการของเสียในหลากหลายกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมการจัดการของเสีย

ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ที่อยูอาศัย ความรู ทัศนคติ เปนตน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2536, 

ประมวล พูลสังข, 2536, ธนพร พนาคุปต, 2538, พชรวรรณ ศรีวาลัย, 2542) อีกทั้ง แตละกลุมตัวอยางก็มีปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป และธนกฤต บวกขุนทด (2553) ไดพบวาสาเหตุของการทิ้งขยะและการจัดการของเสียไมถูกวิธี

น้ัน มาจากการขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการ การเก็บและการคัดแยกขยะกอนทิ้งใหถูกวิธี ซ่ึงเปนผลมาจาก

การขาดการใหความรูและการประชาสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ที่ไดแนะนําแนวปฏิบ ัติที่ดี 

(best practice) ของการจัดการของเสียภายในโรงงานไววา โรงงานควรจัดภาชนะรองรับของเสียแยกประเภทบริเวณที่เกิดของ

เสีย พรอมติดปายและสัญลักษณใหชัดเจน และควรประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงานและผูเก่ียวของกับการคัดแยกของ

เสียเพื่อจะไดแยกของเสียไดอยางถูกตอง ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยมีกรณีศึกษาเปนโรงงานผลิตรมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ

ที่มีการดําเนินการรณรงคการจัดการของเสีย  ใหแกพนักงานตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งทําการวิจัย

และประเมินผล 

ในงานวิจัยน้ี จึงทําการเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการ

รณรงค ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน ทั้งน้ี เพื่อใหทราบถึงผลลัพธจากการดําเนินการรณรงค เพื่อเปน

แบบอยางอยางงายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆที่สนใจ และเปนการแบงเบาภาระเก่ียวกับปญหาขยะมูลฝอยตกคางใน

ทองถิ่น  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. เพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงหลังการรณรงค สูงกวาชวงกอนการรณรงค 

2. พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงการหลังรณรงค สูงกวาชวงกอนการรณรงค 

3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอความรูเรื่องการจัดการของเสีย 

4. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน มีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสีย 

5. ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงค มีความสัมพันธกันทางบวก  

6. ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงหลังการรณรงค มีความสัมพันธกันทางบวก 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีมีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานผลิตรมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 158 คน กลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานโรงงานผลิตรมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 112 คน (กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจาก

สูตรของเครจซ่ีและมอรแกน) และสุมเก็บตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของแผนกงาน (21 แผนก)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย  จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามมี 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 ความรูเรื่องการจัดการของเสีย  จํานวน 15 ขอ ลักษณะเปนแบบ

ถูกผิด ถาตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรู แบงออกเปน 3 ระดับ 

(เสรี ลาชโรจน, 2537) ดังน้ี 

คะแนนความรู มากกวารอยละ 75  (12-15 คะแนน) หมายถึง มีความรูอยูในระดับ สูง 

คะแนนความรู ระหวางรอยละ  50-75  (8-11 คะแนน) หมายถึง มีความรูอยูในระดับ ปานกลาง 

คะแนนความรู นอยกวารอยละ 50  (0-7 คะแนน) หมายถึง มีความรูอยูในระดับ ต่ํา 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการของเสีย  จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 0-5 คะแนน สําหรับขอความเชิงบวกและขอความ

เชิงลบ ดังน้ี 

         ขอความเชิงบวก,  ขอความเชิงลบ 

 ปฏิบัติบอยที่สุด (มีพฤติกรรมน้ันๆ มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห) = 5 คะแนน , 1 คะแนน 

 ปฏิบัติบอย  (มีพฤติกรรมน้ันๆ ประมาณ 4 ครั้งตอสัปดาห)  = 4 คะแนน , 2 คะแนน 

 ปฏิบัติบางครั้ง (มีพฤติกรรมน้ันๆ ประมาณ 3 ครั้งตอสัปดาห)  = 3 คะแนน , 3 คะแนน 

 ปฏิบัตินอย  (มีพฤติกรรมน้ันๆ ประมาณ 1-2 ครั้งตอสัปดาห) = 2 คะแนน , 4 คะแนน 

 ไมเคยปฏิบัติเลย (ไมเคยมีพฤติกรรมน้ันๆเลย)    = 1 คะแนน , 5 คะแนน 
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 เกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรม แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 คะแนนตั้งแต   4.21-5.00   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยูในระดับ ดีมาก    

 คะแนนตั้งแต   3.41-4.20   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยูในระดับ ด ี

 คะแนนตั้งแต   2.61-3.40   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยูในระดับ ปานกลาง  

 คะแนนตั้งแต   1.81-2.60   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยูในระดับ พอใช 

 คะแนนตั้งแต   1.00-1.80   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยูในระดับ ควรปรบัปรุง 

แบบสอบถามชุดน้ีไดสรางขอคําถามขึ้นใหม ผูวิจัยจึงไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ แลว

นํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) โดยเลือกใชขอคําถามที่มี

คา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงขอคําถามที่ใชมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาทดลองใชกับพนักงาน

โรงงานที่เปนกลุมใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 (ความรูเรื่องการจัดการของเสีย ) มา

คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน ซ่ึงไดคาเทากับ 0.80 และนําผลที่ไดจากแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 (พฤติกรรมการจัดการของเสีย ) มาคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ซ่ึงไดเทากับ 0.70 แลวจึงนํา

แบบสอบถามชุดน้ีไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงโดยการแจกใหกับกลุมตัวอยางจนกระทั่งครบตามจํานวนที่กําหนด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังน้ีคือ 1. สํารวจการคัดแยกของเสียในภาชนะรองรับของเสียภายในโรงงานและแจก

แบบสอบถามแกพนักงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในชวงกอนการรณรงค 2. สรางส่ือเพื่อใชในการรณรงคประชาสัมพันธและใหความรู 

(3 รูปแบบคือ ปายสําหรับติดที่ภาชนะรองรับของเสีย แผนความรูประกอบการบรรยาย และบอรดประชาสัมพันธ) 3. ปรับปรุงจุด

วางตั้งและติดปาย/สัญลักษณทีภ่าชนะรองรับของเสียภายในโรงงานใหถูกตองตามหลักวิชาการทุกจุด 4. ดําเนินการรณรงคใหความรู

เรื่องการจัดการของเสีย  ใหกับพนักงาน โดยการอบรม สาธิตและรวมสนุกเกมเปนเวลา 3 ชั่วโมง 5. ดําเนินการรณรงคใหความรูเรื่อง

การคัดแยกขยะใหถูกประเภท โดยการบรรยายชวงเชาใหกับทุกแผนกๆละ 10 นาที 6. สํารวจสภาพปญหาจุดวางตั้งและภาชนะ

รองรับของเสียภายในโรงงานและแจกแบบสอบถามแกพนักงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในชวงหลังการรณรงค และ  

7. วิเคราะหและสรุปขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี ่คาเฉล่ีย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired T-Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1-2) Chi-Square Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 3-4) และ Pearson’s 

Correlation Coefficient (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 5-6) 

 

5. ผลการวิจัย 
 

5.1 การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนและหลังการรณรงค 

ผลการศึกษาความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงคในภาพรวมพบวา ความรูของพนักงานมี

คาเฉล่ียเทากับ 10.4 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.69 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และชวงหลังการรณรงคในภาพรวม

พบวา ความรูของพนักงานมีคาเฉล่ียเทากับ 11.6 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.47 ซ่ึงอยูในระดับสูง (ดังตารางที่ 1) 

เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันพบวา ความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงคสูงกวาชวงกอนการรณรงค 

(คาเฉล่ียสูงกวา 1.2 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-9.338, P=0.000) ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่ 1 (ดังตารางที่ 1) 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงคในภาพรวมพบวา พฤติกรรมของพนักงานมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.5 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 ซ่ึงอยูในระดับดี และชวงหลังการรณรงคในภาพรวมพบวา 

พฤติกรรมของพนักงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.8 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 ซ่ึงอยูในระดับดี (ดังตารางที่ 1) เม่ือ

นํามาเปรียบเทียบกันพบวา พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงคสูงกวาชวงกอนการรณรงค (คาเฉล่ียสูง
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กวา 0.3 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-9.734, P=0.000) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 2 (ดัง

ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ผลตางของคาเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการ

ของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค (n=112) 

ตัวแปรที่ศึกษา ชวงที่ดําเนนิการ  S.D. ระดับ ผลตาง (รอยละ) t P-value 

ความรู 
กอนรณรงค 10.4 1.69 ปานกลาง 

-1.2 (8.0) -9.338* 0.000 
หลังรณรงค 11.6 1.47 สูง 

พฤติกรรม กอนรณรงค 3.5 0.5 ดี -0.3 (6.0) -9.734* 0.000 
หลังรณรงค 3.8 0.5 ดี 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

นอกจากน้ี ผูวิจัยไดทําการสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงาน โดยการตรวจสอบจํานวนจุดวางตั้งภาชนะรองรับของ

เสียทั้งหมดจํานวน 9 จุด เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติของพนักงาน ซ่ึงพบวา ในชวงกอนการรณรงคมีจุดที่คัดแยกถูกประเภท

เทากับ 2 จุด (รอยละ 22.2) จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทเทากับ 7 จุด (รอยละ77.8) และในชวงหลังการรณรงคมีจุดที่คัดแยกถูก

ประเภทเทากับ 7 จุด (รอยละ77.8) จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทเทากับ 2 จุด (รอยละ 22.2) กลาวคือ ในชวงหลังการรณรงคมีจํานวน

จุดที่คัดแยกไมถูกประเภทลดลง 5 จุด (รอยละ 55.6) (ดังตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงานภายในภาชนะรองรับของเสียในชวงกอนและหลังการรณรงค (n=9) 

ชวงที่สํารวจ 
การคัดแยกของเสียของพนักงาน 

จํานวนจดุทีค่ัดแยกถูกประเภท (รอยละ) จํานวนจดุทีค่ัดแยกไมถูกประเภท (รอยละ) 

ชวงกอนการรณรงค 2 (22.2) 7 (77.8) 

ชวงหลังการรณรงค 7 (77.8) 2 (22.2) 

ผลตาง   5 (55.6) 

 

5.2 การศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน 

ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 61 คน (รอยละ 54.5) มีอายุระหวาง 

40-44 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 22.3) ระดับการศึกษาสูงสุดคือประถมศึกษา จํานวน 50 คน (รอยละ 44.6) และอยูแผนกงานที่ 

13 คือ แผนกเย็บรม จํานวน 19 คน (รอยละ 17.0) (ดังตารางที่ 3) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ

ความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ ( 2=8.938, df=2, P=0.011) ระดับ

การศึกษา ( 2=16.137,  df=8, P=0.040) และแผนกงาน ( 2=78.865, df=40, P=0.000) แตไมพบความสัมพันธทางสถิติกับอาย ุ

( 2=8.298, df=12, P=0.761) (ดังตารางที่ 3) และจากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ( 2=2.402, 

df=3, P=0.493) อายุ ( 2=12.892, df=18,  P=0.798) ระดับการศึกษา ( 2=17.201, df=12, P=0.142) และแผนกงาน ( 

2=76.840, df=60, P=0.070) ไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานที ่4 (ดังตารางที่ 3) 
 

 

 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน (n=112) 
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ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ความรู พฤติกรรม 

 2 df P-value  2 df P-value 

เพศ ชาย 51 45.5 8.938* 2 0.011 2.402 3 0.493 

หญิง 61 54.5 

อายุ 20-24 ป 21 18.8 8.298 12 0.761 12.892 18 0.798 

25-29 ป 13 11.6 

30-34 ป 7 6.2 

35-39 ป 21 18.8 

40-44 ป 25 22.3 

45-49 ป 17 15.2 

50 ปขึ้นไป 8 7.1 

ระดับ 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 50 44.6 16.137* 8 0.040 17.201 12 0.142 

ม.ตน 26 23.2 

ม.ปลาย/ปวช. 24 21.4 

อนุปริญญา/ปวส. 2 1.8 

ปริญญาตรี 10 8.9 

แผนกงาน 1. ฝายขาย 2 1.8 78.865* 40 0.000 76.840 60 0.070 

2. อาคารโชวรูมชั้น 1 6 5.4 

3. อาคารโชวรูมชั้น 2 6 5.4 

4. ตรวจสอบคุณภาพ 2 8 7.1 

5. ตรวจสอบคุณภาพ 1 3 2.7 

6. เบิกจายทั่วไป 4 3.6 

7. ตัดรมใหญ 3 2.7 

8. ตัดรมเล็ก 1 0.9 

9. ตัด(ริมผา) 1 0.9 

 10. ตัด ขึง แบง 1 0.9       

11. สอยโครงรม 11 9.8 

12. สอยจูบวย 3 2.7 

13. เย็บรม 19 17.0 

14. พิมพ 6 5.4 

15. ชุมหัวติดสาย 6 5.4 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ความรู พฤติกรรม 

 2 df P-value  2 df P-value 

 16. หองเครื่อง 9 8.0       

17. คลังวัตถุดิบ 4 3.6 

18. คลังสินคา (ขนสง) 6 5.4 

19. สํานักงานใน 8 7.1 

20. ประกอบดาม/ใสซอง 3 2.7 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

5.3 ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย  โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสันพบวา

ความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานชวงกอนการรณรงค ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติกับพฤติกรรมการจัดการของเสีย  

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.151, P=0.112) ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 5 แตความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการจัดการของเสีย  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.313, P=0.001) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ 6 (ดังตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน (n=112) 

ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย   r P-value 

ชวงกอนการรณรงค 0.151  0.112 
ชวงหลังการรณรงค  0.313* 0.001 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ีคือ 

 1. การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานในชวงกอนและหลังการรณรงค พบวา ในชวง

หลังการรณรงค พนักงานกลุมตัวอยางมีความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย  สูงกวาชวงกอนการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 และ 2) น่ันหมายความวา การดําเนินการรณรงคสามารถสงเสริมใหพนักงานกลุม

ตัวอยางกอเกิดความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย  ที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรี ชัยชนะ และคณะ (2559) ที่

พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีจํานวนชั่วโมงในการเรียนเน้ือหาเรื่องการจัดการของเสียตามหลัก 5Rs มากที่สุด จะมีคะแนนความรู

และพฤติกรรมการจัดการของเสียตามหลัก 5Rs สูงกวานักศึกษากลุมตัวอยางที่จํานวนชั่วโมงเรียนนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของวันเพ็ญ หวานเสนาะ และคณะ (2560) ที่พบวา การรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะแกพนักงาน

โรงงานสามารถยกระดับความรูหลังการรณรงคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง พนักงานโรงงานกลุมตัวอยางยังมี

พฤติกรรมที่ดีเน่ืองจากหลังการตรวจสอบภาชนะรองรับของเสียภายในโรงงานพบวามีการคัดแยกไดอยางถูกตอง รอยละ 55.6 

  2. การศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน จากการทดสอบสมมติฐานที่ 

3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรูเรื่องการจัดการของเสียของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา และแผนกงาน แตความรูดังกลาวไมมีความสัมพันธทางสถิติกับอายุ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ หวาน
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เสนาะ และคณะ (2560) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงาน มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ

เรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงานของพนักงานกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานที่ 

4 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนกงาน ไมมีความสัมพันธทางสถิติกับพฤติกรรมการจัดการของ

เสียของพนักงาน (ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4) ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงแตละกลุมตัวอยางน้ันมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไป เชน เพศ อายุ 

รายได ทัศนคติ ระดับการศึกษา และที่อยูอาศัย เปนตน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2536, ประมวล พูลสังข, 2536, ธนพร พนาคุปต, 

2538, พชรวรรณ ศรีวาลัย, 2542) ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวาปจจัยสวนบุคคลอาจไมไดเปนเพียงปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยาง จึงเปนไปไดวาอาจมีปจจัยอ่ืนที่ไมไดศึกษาที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการ

จัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยางในครั้งน้ี 

 3. การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงาน พบวา ในชวงกอนการรณรงค 

ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ 5) ซ่ึงหมายความวา ในชวงกอนการรณรงค พนักงานกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการจัดการของเสีย  ที่ไมไดกอ

เกิดจากความรูเปนส่ิงผลักดัน แตพฤติกรรมน้ันๆอาจเกิดขึ้นจากปจจัยอ่ืนๆที่ไมไดศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของของอัจฉรี ชัย

ชนะ และคณะ (2559) ที่พบวาความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 5Rs ของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกันทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของนนทิยา ศิริคุณ และคณะ (2553) ที่พบวาความรูไมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จังหวัดขอนแกน อยางไรก็ตาม เม่ือทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรม

การจัดการของเสียของพนักงานในชวงหลังการรณรงค กลับพบวา ความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสียของพนักงานกลุม

ตัวอยาง มีความสัมพันธกันเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 6) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิ

ชา ตั้งอ้ัน (2534) ที่พบวา ความถี่ในการไดรับฟงขาวสารความรูทุกวันสามารถสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองมากกวากลุมที่ไดรับ

ฟงขาวสารความรูนอย และความถี่ในการไดรับฟงขาวสารความรูสามารถกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติในการกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลได และงานวิจัยของธนกฤต บวกขุนทด (2553) ที่พบวาการขาดการใหความรูและการประชาสัมพันธเรื่องการ

จัดการของเสียเปนสาเหตุของพฤติกรรมการทิ้งขยะและการจัดการของเสียที่ไมถูกตอง ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวา การดําเนินการ

รณรงคเรื่องการจัดการของเสีย  สามารถสงเสริมใหพนักงานกลุมตัวอยางกอเกิดความรูและมีพฤติกรรมการจัดการของเสีย  ที่ดีขึ้นได 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีและการทบทวนวรรณกรรม มีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต คือ ควรทําการศึกษา

เพิ่มเติมในเรื่องของปจจัยดานอ่ืนๆที่อาจมีผลตอความรูและพฤติกรรมการจัดการของเสีย เชน ปจจัยดานการรับรูขาวสาร และปจจัย

ดานทัศนคติ เปนตน เพื่อประโยชนในการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนตางๆ ในอนาคตตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล

ในพื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อ จากผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบล ผูอํานวยกองการสาธารณสุขเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ รวม 52 คน โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดย สรุปประเด็น การวิเคราะหและการเปรียบเทียบเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา การดูแล

สภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเปนการดูแลใน 4 ลักษณะคือ 1) “ดูแลตนเอง หาวิธีลดเครียด”  

ดวยวิธีการที่งายและสามารถดูแลสภาพจิตใจไดดวยตนเอง 2) “รพ.สต หนุนเสริมลดความเครียดของผูดูแล” มีระบบบริการ

ใหคําปรึกษาเบื้องตนทางโทรศัพท มีระบบการประสานงาน สงตอการรักษา ประเมินความสามารถการดูแลผูปวยและสอนให

ดูแลตามสภาพปญหาตางๆเพื่อลดภาวะความเครียดในการดูแล 3) “อสม.เพื่อนพึ่งพา อาสายาใจ” อาสาสมัครสาธารณสุข 

และอาสาสมัคร เปนบุคคลที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนใหผูดูแลสามารถทําหนาที่ดูแลไดอยางตอเน่ือง อสม. คือที่พึ่งทางใจ 

โดยจัดทีมเยี่ยมบานภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังจําหนาย สามารถทําใหผูดูแลเกิดความภูมิใจที่สามารถใหการดูแลที่ซับซอน 

และยังเปนที่พึ่งพาในการประสานงานนํารถมารับผูปวยไปรับ - สงผูปวยในการเดินทางไปโรงพยาบาล 4) “กิจกรรมคลายเครียด” 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การทัศนศึกษานอกสถานที ่

การทํากิจกรรมผอนคลายความเครียด รวมถึงการจัดหาใหมีรถกูชีพเพื่อรับ - สงผูปวยซ่ึงทําใหผอนคลายเรื่องภาวะเศรษฐกิจได 

ดังน้ัน รูปแบบการจัดการและการดูแลสภาพจิตใจตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมและแนวคิดการสนับสนุนจากการทํางานแบบ

ความรวมกัน 3 ภาคฝาย  คือ ภาครัฐโดยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ภาคประชาชนโดยอาสาสมัคร

และอาสาสมัครสาธารณสุข และภาคทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่รวมดูแลคือ ตนแบบของการดูแลสภาพจิตใจ

ของผูดูแลที่ดี    

 

คําสําคัญ การดูแลสภาพจิตใจ  ผูดูแล  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  ชุมชน 

 

Abstract 

 

The purpose of this qualitative research design was to study a care system for caregivers caring 

for patients with cerebrovascular disease in community. The sample included 26 caregivers of patients 

with cerebrovascular disease, 4 public health officers, 15 village health volunteers, 5 volunteers and 2 
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heads of sub district administration organization. The data were collected by interview questionnaire, in-

depth interviews, focus group and workshops. Data were analyzed by frequency distribution and content 

analysis. The results show mental health of caregivers caring for patients with cerebrovascular disease in 

4 parts, 1) “self-care and find ways to relieve stress” by relaxation technique, meditation or deep breathing; 

2) “Public health officers provide resources and support equipment” by teaching and training about 

caring and rehabilitation to caregivers, designing home visit program, home health care, psychological 

and emotional support and providing telephone consultation services 3) “Village health volunteers and 

volunteers are social support” they bring patients to the hospital, home visit in 1 week after discharge, 
and encourage caregivers to take care of complicated cases continuously , that increase self-esteem, 

caring network building and contracting primary care unit. 4) “Sub district administration organization 

supported budget for stress relieving activities” these include relaxation activities, excursions and referral 

to hospital. The study showed that the mental health care system management of caregivers by social 

support coordinated in 3 parts by health care organization, village health volunteers and volunteers and 

sub district organization was a sustainable model.  
 

Keywords: mental health of caring, care caregiver’s, cerebrovascular disease, community 

 

1. บทนํา  

องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุสถิติการเสียชีวิตทั่วโลกกวา 15 ลานคน พบวาสาเหตุ 1 ใน 3 เกิดจากโรคหลอด

เลือดสมอง โดยความชุกของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตางๆ เชน ความพิการ คุณภาพชีวิต 

(ยงชัย นิละนนท, 2557)  ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองมีการประมาณการวา มีผูปวยจํานวน 150,000 รายตอป 
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต,ิ 2554) และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในกลุมประชาชนไทย และยังเปนสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับตนๆ (นิตยา พันธุเวทย และลินดา จําปาแกว, 2558) อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมสุขภาพการปฏิบัติตัวที่ไม

เหมาะสม เชน การรับประทานอาหารที่เปนปจจัยสงเสริมใหเกิดโรคเก่ียวกับหลอดเลือด การไมออกกําลังกาย สงผลทําใหเกิด 

ภาวะอวน และอีกปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุสงเสริมคือ ภาวะความเครียดซ่ึงอาจเกิดจากวิธีการดําเนินชีวิตที่เครงเครียด จาก

สภาพสังคมในปจจุบัน จึงสงผลใหเกิดโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง ที่สงผลตอความเสื ่อมของ

รางกายโดยเฉพาะหลอดเลือดแลวกอใหเกิดการสูญเสียหลายประการ  โดยผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญจะหลงเหลือ

ความพิการซ่ึงตองประสบกับความทุกขทรมานทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการใชชีวิตในสังคมเพราะมีความบกพรอง

ดานการเคล่ือนไหวและการทรงตัว จะมีความยากลําบากตอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต 

และยังสงผลตอเน่ืองทางดานจิตใจและอารมณ เพราะตองพึ่งพาครอบครัวและผูดูแลในการดําเนินชีวิตและฟนฟูสภาพ และ

เพิ่มภาระการดูแลและคาใชจายทั้งในระดับตัวผูปวยเอง ครอบครัวชุมชน และระดับประเทศ สําหรับการรักษาในปจจุบันสวน

ใหญคือ การรับประทานยา รองลงมาคือ การทํากายภาพบําบัด สวนใหญทํากายภาพบําบัดทุกวัน โดยผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองทีไ่มไดทํากายภาพบําบัดทุกวันเพราะสวนใหญผูปวยไมอยากทํากายภาพบําบัด (ดุสิต จันทยานนทและคณะ, 2554)  

และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เม่ือบุคคลในครอบครัวประสบปญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแลคือคน

ในครอบครัว โดยจะทําหนาที่ในการดูแลกิจวัตรประจําวัน การดูแลใหรับประทานยา การปฏิบัติตัวตามแพทยส่ัง การฟนฟู

สภาพรางกาย การดูแลสภาพจิตใจและตองปลอบโยนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ยังไมพรอมรับสภาพของตนเอง  จึงมีการ

ระบายอารมณของคนเองทําใหผูดูแลเองตองรองรับอารมณที่เกิดจากภาวะวิกฤตของผูปวยที่ยังไมพรอมรับการเจ็บปวยในครั้งน้ี

(ดุสิต จันทยานนทและคณะ, 2554) สงผลใหวิธีการดําเนินชีวิตของผูดูแลเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทั้งแบบแผนการนอนหลับ 
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การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ การรับประทานอาหารไมเปนเวลา  การเผชิญหนากับความเครียด สงผลใหการดําเนินชีวิต

และการบริหารจัดการเวลาและความเปนอิสระของผูดูแลหายไป ความยากลําบากที่เกิดขึ้นจึงสงผลใหผูดูแลเกิดความเครียด

ตามมา ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการแกไขปญหาในการดูแลไมได หรือการจัดการอารมณของตนเองไมได ที่ตอง

รองรับอารมณของผูปวย (ภาวณี พรหมบุตร, นพวรรณ เปยซ่ือและสมนึก สกุลหงสโสภณ. (2557). 

จากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเห็นวา จากระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก 

ระยะกอนมาโรงพยาบาล (Pre-hospital) เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหความรูเก่ียวกับอาการผิดปกติที่ตอง

ตรวจรักษา ระยะเฉียบพลัน (acute stroke treatment) โดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับจนถึงหอผูปวย และ

ระยะฟนฟูสภาพ (early rehabilitation) เพื่อสงเสริมการฟนหายลดความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุด (จิตลัดดา 

ประสานวงศ, 2555)  ทุกระยะที่เกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอผูปวยที่จะมีอาการหนักขึ้นในทุกระยะการเจ็บปวยและหากผูดูแล

ไมมีการเตรียมความพรอมที่ดีจะสงผลใหผูดูแลไมสามารถเผชิญกับความเครียดในการดูแลได   อีกทั้งจากนโยบายการดูแลและ

รักษาผูปวยในโรงพยาบาลจะใชระยะเวลาส้ันลงเพื่อลดระยะเวลาในการรักษา และคาใชจายรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองดวย 

โดยผูปวยจะกลับไปฟนฟูสภาพรางกายตอที่บาน การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดที่บานในชวงแรก ผูปวยและผูดูแลยังไมมี

ประสบการณในการดูแล มักจะเกิดปญหาและความยุงยากในการใหการดูแลเปนอยางมาก ดังน้ันผูปวยและผูดูแลจึงตองการ

ความชวยเหลือจาก พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขในการมาชวยใหเกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิต  

ตําบลโพรงมะเดื่อเปนเปนตําบลหน่ึงในจังหวัดนครปฐม ที่มีวิถีชีวิตแบบก่ึงเมือง และเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองจากพฤติกรรมการบริโภคนิยม มีผูปวยที่เส่ียงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมองไดจาก การเจ็บปวยเรื้อรัง โรคความดัน

โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในป พ.ศ. 2556 พบอัตราผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 33.4 ตอแสน

ประชากร โดยอัตราการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2555 มีอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 688 รายตอป อัตรา 79.05 

ตอแสน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2556) ผูดูแลสวนใหญคือ สามี ภรรยา ลูก หลาน และทุกคนไมเคยมี

ประสบการณในการดูแล และมีภาวะเครียดมากจากปญหาที่เผชิญทุกดานไมวาจะดานสุขภาพรางกายของผูปวยและของผูดูแล

ที่ไมมีความรูมากพอในการดูแล ดานเศรษฐกิจที่ไมมีรายได หรือขาดรายไดจากการเจ็บปวยของผูปวย ดานบทบาททางสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปจากการเปนผูตามกลายเปนผูนําครอบครัว  จากความสําคัญดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร เห็นความสําคัญของ

การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหบุคลากรทีมสุขภาพระดับชุมชน ทบทวนการจัดการดูแล และ

พัฒนาแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของผูแลไดตรงความตองการ ภายใตความเชื่อ คานิยม และประสบการณของผูดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองได จึงทําการศึกษาเรื่อง การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  ซ่ึงเปน

โครงการวิจัยยอยในโครงการการพัฒนาระบบเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง เพื่อเปนสวนหน่ึงของการวางรากฐานการพัฒนาองคความรูในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน รวมถึงความเขาใจในการดูแลรักษา

อยางตอเน่ืองในชุมชน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองการการดูแลอยางใกลชิดจากญาติผูดูแล เน่ืองจากผูปวยเหลาน้ี จะไมสามารถดูแล

ตนเองไดทั้งหมด การที่ญาติผูดูแล ตองใชเวลาสวนใหญกับผูปวยยอมจะสงผลตอสุขภาพ และกิจกรรมที่สัมพันธกับบทบาท

อ่ืนๆ ในชีวิตประจําวันของญาติผูดูแล ซ่ึงกอใหเกิดปญหาแกญาติผูดูแลทั้งดาน สุขภาพรางกาย จิตใจและอารมณ และ

เศรษฐกิจสังคม ดังตอไปน้ี 1. ผลกระทบดานรางกาย การดูแลผูปวยโรค หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุทําใหญาติผูดูแลเกิด

ปญหา สุขภาพรางกายถึงรอยละ 25 (McLean et al., 1991) เกิดจากการที่ญาติผูดูแลทุมเทแรงกายและแรงใจใน การดูแล
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ผูปวยมาก โดยพบวาผูดูแลจะมีรางกายที่ทรุดโทรม มีอาการปวดหลัง ปวดเม่ือยแขน ขา ไหล คอ และกลามเน้ือ (Schulz & 

Beach, 1995) บางสวนเปนโรคกระเพาะ อาหารเน่ืองจากความเครียดที่เกิดจากการดูแล และรับประทานอาหารไมตรงเวลา 

(Dennis, O Rourke, Sharpe, & Warlow, 1998) ซ่ึงอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน สืบเน่ืองมาจากการดูแลตนเองลดลง ทําให

สงผลกระทบ ตอสุขภาพดานรางกายตามมา 2. ผลกระทบดานจิตใจ มักพบปญหาซ่ึงอาจเกิดจากญาติผูดูแลตองปรับจิตใจให

ทนตออารมณที่เปล่ียนแปลงของผูปวยทําใหญาติผูดูแลเกิดปญหาดานจิตใจตามมา ดังงานวิจัยของ Chumbler, Rittman, 

Puymbroeck, Vogel, & Qnin (2004) ที่รายงานวาการปรับตัวของญาติผูดูแลใหเขากับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มี อาการ

ซึมเศราจะทําใหญาติผูดูแลมีความเครียดเกิดขึ้น ในระยะ 3-4 เดือน หลังจากจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล การ

ตอบสนองทางอารมณของญาติผูดูแล จะเปนในลักษณะหงุดหงิด สับสน นอกจากน้ี ญาต ิผูดูแลเหลาน้ียังมีอาการซึมเศรา หดหู 

มีความวิตกกังวล มีความเครียดสูงกวาคนปกติในวัยเดียวกัน ซ่ึงความเครียดน้ัน ยังอาจเกิดจากความคลุมเครือในบทบาทอัน

เน่ืองมาจาก การขาดความรูและทักษะในการดูแลผูปวย ซ่ึงจะทําให ญาติผูดูแลเกิดความไมม่ันใจที่จะใหการดูแล หรืออาจ ไม

สามารถจัดการตอเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น บอยครั้งได ญาติผูดูแลอาจรูสึกถูกคกุคาม เกิดอารมณ เบื่อหนาย ทอแท รูสึก

วาชีวิตของตนเองไรคา ไมมีใคร เขาใจตนเอง อางวางโดดเดี่ยว ทําใหญาติผูดูแลบางคน ตองการออกจากบานเพื่อพักผอนบาง 

หรืออาจเกิด อาการเจ็บปวยทางรางกายตามมา (กรรณิกา รักยิ่งเจริญ, 2557) ดังน้ัน ปญหาดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับญาติผูดูแล

เหลาน้ี ควรไดรับความสนใจและหาแนวทางแกไขเพื่อปองกัน ไมใหกลายเปนปญหาดานจิตใจที่เรื้อรังตามมา 3. ผลกระทบดาน

สังคมและเศรษฐกิจ เปนผลจาก การที่สมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บปวย ครอบครัว หรือผูรับผิดชอบในการดูแลผูปวยตอง

รับผิดชอบคาใชจาย ในการรักษา (กรรณิกา รักยิ่งเจริญ, 2557) อีกทั้งการเจ็บปวย ยังทําใหรายไดของครอบครัวลดลงในกรณีที่

ผูปวยเปน ผูหาเล้ียงครอบครัวตองหยุดพักรักษาตัว นอกจากน้ี การดูแลมีผลตอรูปแบบการทํางาน และมีญาติผูดูแล หลายราย

ที่ตองปรับลักษณะการทํางานของตนเอง ใหเขากับภาระในการดูแลผูปวย เชน อาจเปล่ียนจาก การทํางานเต็มเวลาไปเปน

ทํางานบางเวลา หรือบางราย อาจตองเสียสละลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผูปวยเต็มเวลาญาติผูดูแลบางรายอาจเกิดความ

ขัดแยงภายในครอบครัว (Bainbridge, Cregan, & Kulik, 2006) การดูแลผูปวย ที่บานหากปราศจากการบริหารจัดการที่ดี

แลวจะนํามาซ่ึงปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว อาจมีการผลักภาระ การดูแลและคาใชจายระหวางสมาชิกในครอบครัวได 

หรือในรายที่ญาติผูดูแลมีครอบครัวเปนของตนเองแลว อาจเกิดปญหาที่ไมมีเวลาใหครอบครัวได (ศิริพันธุ สาสัตย, 2546) 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research design) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา

แบบเฮอรเมนิวติกซ (hermeneutic phenomenology) โดยใชกรอบแนวคิดความเครียดของเซลเย (Selye, 1976) วิธีคิด

ความเชื่อเก่ียวกับการศึกษา การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

และผูมีสวนเก่ียวของในชุมชน  ซ่ึงเปนโครงการยอยในโครงการการพัฒนาระบบเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษา

ตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและโครงการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

กลุมผูใหขอมูลคือ ผูดูแลหรือญาติของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 คน ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวย

โดยตรงมีประสบการในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวา 3 เดือน เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

4 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 15 คน อาสาสมัครกูชีพ จํานวน 5 คน ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองโดยตรง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขจํานวน 2 คน  มีความยินดีในการเขารวม

วิจัย และเขาใจภาษาไทย รวมทั้งส้ิน 52 คน  

ผูวิจัยทําการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

โดยทําการศึกษา  ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 
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เคร่ืองมือในการทําวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณเจาะลึกการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

ชุมชนโดยแบงเปน เครื่องมือสําหรับสัมภาษณผูดูแลและเจาหนาที่และอสม. 2) แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยเครื่องมือผาน

การทดสอบความเที่ยงตรงดวยคูเดอรริชารทสัน 0.87 ในตําบลที่ใกลเคียงในจังหวัดนครปฐม และผานการตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาลชุมชน การวิจัย และโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 3 ทาน ไดมีการแนะนําให

ปรับแกไขภาษาและจํานวนขอคําถาม  

การเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเก่ียวกับผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองและครอบครัว คะแนนความเครียด (family folder) การสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม   

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) และการวิเคราะห

แบบเมทริกซ (matrix analysis)  (ชาย โพฺธิสิตา, 2550) 

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) โดย

ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลหลายทางและหลายวิธี ทั้งจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม (methodological triangulation) 

และการเก็บขอมูลในปรากฏการณเดียวกันจากหลายบุคคล หลายวิธีการ และเวลาที่แตกตางกัน ทั้งจากผูปวย ผูดูแล 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อาสาสมัครกูชีพ ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแล

ผูปวยหรือผูที่มีภาวะเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูบริหารองกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุข 

 

5. ผลการวิจัยพบวา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป พบวา  

1) ผูดูแลหรือญาติของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 คน ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ผูดูแลผูปวยระหวางอายุ 31 -70 ปขึ้นไป พบเพศขายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 57.69) สวนใหญมีอาชีพรับจาง (รอยละ 

46.15) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (รอยละ 65.38) โดยดูแลผูปวยที่เปนผูชายสวนใหญ (รอยละ 84.62) มีพฤติกรรมเส่ียง

ดานการดื่มสุรา (รอยละ 50.00) พฤติกรรมเส่ียงดานการสูบบุหรี่ (รอยละ 46.15) และสวนใหญมีโรคประจําตัว (96.15)  ซ่ึง

ผูดูแล (รอยละ100) มีความสัมพันธทางสายเลือดกับผูปวยสวนใหญหรือเปนภรรยาหรือสามี ขณะสัมภาษณมีประสบการณดูแล

ผูปวยมากกวา 1 เดือน (รอยละ 100) 

2) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 15 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80 จบชั้นระดับประถมศึกษา รอย

ละ 60 ทั้งหมด มีประสบการณในการเปนอาสาสมัคร 10 ปขึ้นไป และเคยดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพียงรอยละ 20 ซ่ึง

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปนสมาชิกในครอบครัวของ อสม. อาสาสมัครกูชีพ สวนใหญเปนเพศชาย มีประสบการณนําสง

ผูปวยแตไมเคยไดรับการอบรมเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 100.0 

3) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 4 คน เปนเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลและหัวหนากองงานสาธารณสุข ทั้งหมดเปนเพศหญิง โดยแบงเปน 2 ระดับ ผูบริหาร จํานวน 1 คน เปนผูกําหนด

นโยบายในการดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการสุขภาพและการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในภาพรวม ตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และเปนผูกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร และ ระดับปฏิบัติการจํานวน 5 คน เปนผูดูแลรับผิดชอบ

งานสาธารณสุขตามนโยบาย  

4) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขจํานวน 2 คน เปนเพศชาย 1 คน เปนผู

กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาดานการสาธารณสุขในพื้นที่ภาพรวม และเปนผูกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของ

บุคลากรและเพศหญิง 1 คน เปนผูดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุขตามนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนที่ 2 การดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลสามารถสรุปการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปน 2 สวนคือ  

 2.1 สถานการณสภาพจิตใจของผูดูแล 

 ผูดูแลสวนใหญมีความสัมพันธเปนญาติเปนคนในครอบครัว จึงสงผลใหสภาพจิตใจไมม่ันคง ระดับความเครียดอยูใน

ระดับปานกลางถึงระดับสูง ระดับความเครียดขึ้นอยูกับสภาพของครอบครัว สภาพจิตใจของผูดูแลเปนไปตามประสบการณใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแลทุกคน มีความกลัว วิตกกังวลอยูตลอดเวลาในระยะแรกของการดูแล ไมมีความรู ไม

ทราบวาจะดูแลอยางไร ใชวิธีการสังเกตการณดูแลจากคนอ่ืนหรือเวลาที่ อสม.มาเยี่ยมบานหลังจากที่กลับบาน ตอนที่อยู

โรงพยาบาลจําไมไดวาพยาบาลสอนอะไรบาง ไมเขาใจสภาพจิตใจไมพรอมในการทําหนาที่ดูแลผูปวยเพราะคิดวาตนเองไมใช

พยาบาลและไมสามารถทําได จากสภาพครอบครัวของผูดูแลสวนใหญอาชีพรับจางหาเขากินค่ํา จะดูแลตามสภาพไมสามารถ

ดูแลไดดีเพราะตองหาเงินมาเพื่อพาผูปวยไปพบแพทยในครั้งตอไป สภาพจิตใจของผูดูแลจะมีความเครียดสูงมากมีอาการ

เหน่ือยงาย หายใจไมเต็มอ่ิม หนาตาไมยิ้มแยมแจมใส ไมอยากพูดคุยกับคนอ่ืน บางครอบครัวอยูกันตามลําพังสามีภรรยา ไมมี

ลูกหลานมาคอยดูแลแตไดรับเงินจากลูกหลานมาชวยเล้ียงดูก็จะดแูลผูปวยตามกําลังที่สามารถทําได แตมีเพื่อนบานที่คอยแวะ

เวียนมาเยี่ยมใหกําลังใจก็พอทําใหรูสึกอุนใจเพราะมีเพื่อนคุยชวยกันคิดวาจะทําอยางไร ไดรับคําแนะนําเปนระยะ ๆ ก็สามารถ

ดูแลอาการผูปวยไปไดตามคําแนะนําของเพื่อนบาน หากไมเขาใจก็จะโทรหา รพ.สต. หรือ อสม. เพื่อใหเขามาชวยดูแลและ

สาธิตใหดูเปนตัวอยางก็จะสามารถกลับมาทําไดเอง บางครอบครัวมีลูกหลานหลายคนหมุนเวียนพลัดกันดูแลสงผลใหผูดูแล

หลักมีระดับความเครียดปานกลาง เพราะมีคนชวยกันในการตัดสินใจแตบางครั้งก็ไมสามารถตัดสินใจได เน่ืองจากมีความ

คิดเห็นที่แตกตางกันจึงตองการขอมูลทางดานสุขภาพจากบุคลากรทางดานสุขภาพหรือบางครั้งใหเจาหนาที่รพ.สต.ชวยให

คําแนะนําทําใหการดูแลดีขึ้น สงผลใหสภาพจิตใจของผูดูแลไมเครียดมากนัก  ซ่ึงในมุมมองของผูใหบริการอยางเจาหนาที่    

รพ.สต.หรือ เจาหนาที่อาสากูชีพฯ เห็นเชนเดียวกันวา ผูดูแลสวนใหญมีความกลัว ทําอะไรไมถูก จําคําแนะนําไมไดหลังจาก

ออกจากโรงพยาบาล การไปเยี่ยมบาน หลังกลับจากโรงพยาบาลในชวงสัปดาหแรกจะชวยใหสภาพจิตใจของผูดูแลดีขึ้น หรือ

การทักทายสอบถามอาการพรอมเสนอทางออกและใหความชวยเหลือสงผลใหผูดูแลมีสภาพจิตใจและอารมณดีขึ้น เวลามี

ปญหาสามารถแกไขไดเอง แตถาปญหาที่แกไขไมไดเองจะทราบดีวาควรโทรศัพทหาใคร หรือใครที่จะชวยเหลือได ดังคําพูด

ดังน้ี  

  “...ไมรูหรอกวาตองทําอะไร รูอยางเดียวกลัว กลัวทําไมถูก ไมรูจะทําอยางไร เราก็ตัวเล็กนิด

เดียวจะยกไงไหว แลวจะใหกินยังไม ตอนพยาบาลเขาสอนจําไมไดหรอก กลับมาเจอปญหาเราก็ยิ่งเครียด ไมมี

ลกูหลานดวย เราก็ไมรูทําไงก็โทรหา ปา ก (นามสมมุติ) แกเปนอสม. บอกเราที วาตองทําไง ดีนะที่มีเบอรปา ก 

ทําใหเราทําไดไมงั้นไมรูตาแกจะตายเปลา...” (ID 003 A)  

 

  “...พอกลับมาบานทําอะไรไมถูกก็ไดนองๆหลานๆชวยกันเราก็ไมคอยเหนื่อยมาก แตเรา

เหนื่อยนะแตก็ไมบน พอทําไดทําไป เวลาไป รพ.ทีเราก็โทรหากูชีพมารับหนอยเขาก็ดีมารับ เราก็ทุนเร่ืองเงินไป

อีก  ..ก็ทําใหเราอยูได ...แตมีคราวหนึ่งตองใหอาหารทางสายยาง ใหมันไมลงคราวนี้ทําอะไรไมถูกเลย ตองโทร

หาหมอ .น. (นามสมมุติ) ใหมาดู หมอ.น. แกก็ดีรีบมาเลย เราก็โลงใจ.....” (ID 023 B)  

 

  “...เราไมใชพยาบาล ใหเราทําทําไมไดหรอก ไหนจะตองไปขายของ ไหนจะตองไปหาขาวให

กิน วัน ๆ ก็เหนื่อยมากไมมีเงินเราก็ดูตามสภาพนะ บอกตรงๆกลางคืนนอนไมไดเลยมันแนนจุกอกไปหมด บาง

ทีมื้อเทาเย็นไปหมด เราหาเชากินค่ําเราจะมามั่วแตดูไมไดหรอก เราก็ตามสภาพไป ใจเราก็เพลีย คิดแตวาไปหา

หมอคร้ังตอไปจะทําไง เราตัวคนเดียวลูกก็ไมกลับมา กลัวไปสารพัด ดีนะที่ เทศบาลเขาเขามาชวยมาเยี่ยมทํา

ใหเราดีขึ้น ใจนะที่ดี แตก็ไมมีเงินเหมือนเดิม ...” (ID 012 C)  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 607 

  “...บางทีเราก็แสดงน้ําใจสอบถามอาการของผูปวยและใหคําแนะนําเขาก็ดีใจกลับไปทําแลวทํา

ไดก็เอามาบอก บางทีเขาใหอาหารทางสายยางไมไดเขากลัวกังวลเขาก็จะโทรหาเราใหเราไปดู ชวยแกไขปญหา 

หากเราไมวางเราก็สง อสม.ที่เกงๆ ไปทําใหเขาดูก็ชวยกันได เขาก็ยิ้มได ..แรกๆ ใหมกลัวกันทุกคนเครียด

หนาตาไมยิ้มแยมเลย บางคนดาทอคนปวยอีก เราก็ตองคอยๆบอกใหใจเย็นๆยกตัวอยางคนอ่ืนใหฟงจะได

สบายใจก็สงบไปพักเวลามีปญหาก็เครียดขึ้นมาอีก.....” (ID 002 P)  

 

 2.2 วิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเปนการดูแลใน 4 ลักษณะคือ  

1) “ดูแลตนเอง หาวิธีลดเครียด” ผูดูแลสวนใหญจะมีวิธีการที่งายและสามารถดูแลสภาพจิตใจไดดวยตนเอง จาก

การบอกเลาของผูดูแลจะพบวา วิธีการจัดการดวยตนเองดีสุดเพราะรูสภาพจิตใจของตนเองดี วิธีการลดความเครียดสามารถทํา

ไดหลายวิธีเชน การสวดมนต การน่ังสมาธิ การนวดกดจุด การเดินหนีออกจากสถานการณหรือปญหา การใจเย็นอธิบายเหตุผล 

การแกปญหาเฉพาะหนา การพูดคุยกับเพื่อนบาน การสอบถามเจาหนาที่ รพ.สต.หรือ อสม. ชวยทําใหคลายเครียดได โดย

ผูดูแลสวนใหญใหเหตุผลวา การเลือกดูแลสภาพจิตใจของตนเองตองเปนไปตามที่ชอบหากเจาหนาที่ รพ.สต.มาสอนบางทีไมทํา

เพราะไมชอบหรือไมตรงกับความคิดของตนเอง ซ่ึงในมุมมองของผูใหบริการอยางเจาหนาที่รพ.สต.หรือ อสม. หรือเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่กูชีพเห็นเชนเดียวกันวา ผูดูแลสวนใหญมีวิธีการจัดการความเครียดแตกตางกันตาม

ประสบการณของการดูแล การแลกเปล่ียนวิธีการจัดการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลที่มีประสบการณมากกวา 10 ปสามารถเปน

แบบอยางในการหาวิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลไดดวยตนเอง ดังคําพูดดังน้ี  
  “...เราตองจัดการอารมณตัวเราเอง ใครชวยไมไดหรอก วิธีการไหนก็ไมเทารูใจตัวเรา แนนอน

มันเครียดเราก็เบ่ือนะบางทีทําใหทุกอยาง แตก็มาดาทอเราไมไดอยางใจ เราก็ไมสนใจเดินหนีเอา เขาใจเย็น

เมื่อไหรเราก็กลับมาทําใหแตบอยๆก็ไมไหว บางทีตองเปดธรรมะใหฟงจะไดฟงไปพรอมๆกัน...” (ID 004 A)  

 

  “...ผูดูแลเขารูตัวนะเทาที่ถาม เราก็จะพยายามเลาเร่ืองของบานอ่ืนใหฟงวาเขาทําไง บางคนก็

เขาใจแลวบอกวาดีจะเอาไปทํา บางคนบอกฉันทําไมไดหรอก ไมใชพระนะจะทนได เราก็ไดแตบอกวาผลเสียคือ

อะไร พอเขาคิดไดวันหลังเขาก็มาบอกเองวา ทําไดแลวไปหาหมอนวดดีกวา หายเครียดดี...” (FG 5 P)  

 

2) “รพ.สต หนุนเสริมลดความเครียดของผูดูแล” ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลมีระบบบริการให

คําปรึกษาเบื้องตนทางโทรศัพท มีระบบการประสานงาน สงตอการรักษายังโรงพยาบาลที่ มีศักยภาพ พรอมประเมิน

ความสามารถการดูแลผูปวยและสอนใหดูแลตามสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อลดภาวะความเครียดในการดูแลเม่ือกลับมาอยูบาน 

หรือระหวางการดูแล โดยทั่วไป ผูดูแลจะใกลชิดกับ อสม. แลวจะใหอสม.ชวยบอกปญหาแก รพ.สต.ในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงผูดูแล

สวนใหญตางยอมรับวา รพ.สต.สามารถชวยแกไขปญหาได ลดความเครียดและวิตกกังวลลงไดมาก เพราะเชื่อวาคําแนะนําหรือ

การดูแลที่เอาใจใสของเจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม. ทําใหภาวะเครียดลดลง ดังคําพูดดังน้ี  

  “...ปาจะบอก ยาย พ (นามสมมุติ) อสม. ขางบานใหไปบอกหมอวา ปานะอยากไดคนมาชวย

พลิกตะแคงตัว ทําไมเปนหรอกตัวลุงแกก็ใหญ พอไปบอกหมอ หมอเขาจะมาสอนใหชวยตัวเอง บอกวิธีการให

ปาตะแคง พอปาทําตามเออ มันทําไดเนอะ เราก็ไมเครียดแถมยังสอนลูกหลานใหทําเราก็สบายขึ้นอีก....” (ID 

024 A)  

 

  “...ผูดูแลฝากมาถามแสดงวาทําไมไดเราตองรีบลงไปสอนใหเขาทํา เราก็สอน อสม.เราดวย

เพ่ือใหชวยๆ กันทําใหผูดูแลเขาเชื่อใจและมั่นใจวาเราทําใหเขาหายเครียดได จากนั้นเราก็ตามวาทําไดหรือไม 

บางรายทําไดเราก็ใหกําลังใจชื่นชม บางรายทําไมไดเราจะให อสม. ลงไปทําและดูวาทําไมไดเพราะอะไร เอา

ปญหานั้นกลับมาแกไขอีกแลวใหเขาทําเองบางรายเราก็ตองใหเบอรโทรเขา เขาจะโทรมาถามเอง ก็สามารถทํา

ไดดูแลญาติเขาไดดีทีเดียว ...” (FG 1 P)  
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3) “อสม.เพื่อนพึ่งพา อาสายาใจ” อาสาสมัครสาธารณสุข และเจาหนาที่กูชีพ เปนบุคคลที่ ใหการชวยเหลือ

สนับสนุนใหผูดูแลสามารถทําหนาที่ดูแลไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ อสม.คือที่พึ่งทางใจ  จากการลงพื้นที่และจัดทีมเยี่ยมบาน

ภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมาในชุมชน การใหอสม.ชวยดูแลในระยะแรกและระยะที่

ฟนฟูสภาพตองอาศยัการใหคําแนะนําและลงมือปฏิบัติการจริง เพราะวิธีการใหลงมือปฏิบัติการจริงสามารถทําใหผูดูแลทําได

ดวยตนเอง ผูดูแลเกิดความภูมิใจที่สามารถใหการดูแลที่ซับซอน และยังเปนที่พึ่งพาในการประสานงานนํารถมารับ– สงผูปวย

ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ทําใหผูดูแลเกิดความสบายใจและรูสึกอุนใจทุกครั้ง ดังคําพูดดังน้ี  
  “...ยาย ม (นามสมมุติ) นี่หละชวยฉันไดมาก เวลาที่ฉันทําอะไรไมไดบอกใหเขามาดู เขาสอน

ใหฉันทําฉันทําได เออเราก็ทําไดนะไมไดเรียนหมอกะเขาก็ทําได ตอนชวงที่แฟนฉันกลับมาบานใหมๆทําอะไร

ถูก กลัวไปหมดไมกลาจับ ไมเอาหรอกทําไมได แตพอมีทีม อสม.เขามาสอน เออไมยาก ทําได บางทีเขามีหมอ

มาดวยบอกใหเราชวยทํากายภาพ เราก็ลองทําดู ก็ทําไดดีนะ ...” (ID 013 B)  

 

    “...หมอ น (นามสมมุติ) เขาใหพวกฉันลงไปเยี่ยม เราก็รูปญหาเขา เราก็ชวยเขาได พอเขาทํา

ไดเขายิ้ม อะ แสดงวาสบายใจ ทําไมไดก็โทรหา เปนแบบนี้เราก็ชวยกันไป เวลาเขาจะไปหาหมอเขาก็บอกเรา 

เราก็บอกกูชีพเอารถไปรับ-สงกลับมา ก็เห็นเจายิ้มได เราก็ดีใจ หลายคนบอกวา เราเหมือนเพ่ือนพ่ึงพายามยาก 

แบบในทีวีเลย  ...” (FG 3 P)  

 

4) “กิจกรรมคลายเครียด” ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองในการใหการ

ดูแลโดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับประชาชนในพื้นที่ โดยผูดูแลสามารถเจารวม

กิจกรรมไดเชน การทัศนศึกษานอกสถานที่ การทํากิจกรรมผอนคลายความเครียด กิจกรรมการเยี่ยมบาน ฯลฯ รวมถึงการ

จัดหาใหมีรถกูชีพเพื่อรับ-สงผูปวยซ่ึงทําใหลดภาระทางเศรษฐกิจได เน่ืองจากนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน การจัดรถรับ-สงไปโรงพยาบาลคือหน่ึงในบริการที่จะ

ชวยทําแทนใหครอบครัวและลดคาใชจายของเขา เปนบริการที่เขาถึงทุกครอบครัว ดังคําพูดดังน้ี  

  “...เทศบาลเราใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเดือดรอนของเขาเราตอง

ชวยไดอยางกรณีรถรับ-สงไปโรงพยาบาลเราไปสงแลวเรารับกลับดวยเพราะเห็นวา ทุกคนลูกหลายเขามีภาระ

ตองหาเขากินค่ํา บางคนตองหยุดงานพาไปหาหมอทั้งวันเราชวยไดขอใหโทรบอกเรามา แตละคนที่ใชบริการ

เราไมไดเรียกรองอะไรแตทุกคนมีน้ําใจก็ใหกับตามที่มี เราดูแลหมดไมวาจะโรคอะไร โทรมาเราก็จัดการให ...” 

(ID 015 B)  

 

    “...เรามีกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ มีการสอนวิธีการคลายเครียด บางทีเราก็เอาไปสอนเวลาเราลง

ทําเทศบางสัญจรหรือบางทีเราลงไปเยี่ยมบาน ก็ไดผลดี ทุกคนไดวิธีการผอนคลายความเครียด บางทีเราก็พา

ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผูดูแลบางคนก็ไดไปเทากับเราทําใหเขาไดมีเวลาเปนของตัวเอง ไดพักผอนและรวม

สนุกในกิจกรรมก็ชวยบรรเทาความเครียดไดระยะหนึ่ง ...” (FG 1 P)  

 

สวนที่ 3 แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชน  

 จากสถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลและวิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนทําให

ผูวิจัยวิเคราะหแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนดังน้ัน  

1. แนวทางการคัดกรองและการปองกันภาวะเครียดของผูดูแล เปนระบบบริการที่ชุมชนสามารถจัดการไดดวย

ตนเองโดยเริ่มตนจากการคัดภาวะเครียดของผูดูแลดวยตนเอง และรณรงคใหความรูเก่ียวกับวิธีการจัดการดูแลสภาพจิตใจใน

ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรในชุมชน  
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2. แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลเม่ือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดภาวะฉุกเฉิน สําหรับในพื้นที่เทศบาล 

มีระบบรถฉุกเฉินกูชีพที่ไดรับการสนับสนุนจาก เทศบาลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมในเฉพาะในเขตเทศบาล เพื่อสงผูปวยฉุกเฉินไป

ยังโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโพรงมะเดื่อ มีระบบการประสานงานสงขอมูลการเจ็บปวยไปยัง

โรงพยาบาลปลายทางพรอมสามารถดูแลเบื้องตนระหวางนําสงได ซ่ึงมีการแบงพื้นที่เขตความรับผิดตามแก อสม. เปนหมูบาน

ในพื้นที่ละแวกบานของอสม.เอง ซ่ึงจะทําใหการเขาถึงบริการสามารถทําไดรวดเร็วและถูกตองเน่ืองจาก อสม.เปนคนในพื้นที่มี

ความคุนเคยกับพื้นที่เปนอยางดี โดยมีเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเปนที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเปนแหลง

สนับสนุนทางดานจิตใจใหกับผูดูแลเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินไดอยางทันที  

3. แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโดยชุมชน เม่ือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจําหนายกลับมาอยูในชุมชน 

พบปญหาที่สําคัญคือ ผูปวยและครอบครัวมีปญหาเรื่องการปรับตัว ไมสามารถยอมรับกับภาวะพิการที่ยังหลงเหลือ ขาดองค

ความรูในการดูแลตนเอง ญาติไมมีประสบการณการดูแลผูปวย ชุมชนโพรงมะเดื่อ มีการจัดการ เพื่อใหบริการและสนับสนุน 

การดูแลผูปวยอยางเปนระบบ ตอเน่ือง จนครอบครัวสามารถจัดการดูแลผูปวยได ประกอบดวย 3 สวนที่ทํางานงานรวมกัน คือ 

ภาครัฐโดยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ภาคประชาชน โดยอาสาสมัคร และอาสาสมัคร

สาธารณสุขและองกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี  

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จัดทีมเยี่ยมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่

สาธารณสุข พยาบาล อาสาสมัครประจําหมูบาน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาหหลังจําหนายจากโรงพยาบาลเพื่อประเมิน

ความสามารถในการดูแลผูปวย และใหขอมูลดานทางวิชาการ เฉพาะกรณีผูดูแลที่ไมสามารถจัดการความเครียดได แนะนําใหมี

การเปล่ียนคนดูแล พรอมใหเกิดกิจกรรมการระบายความรูสึกและเทคนิคการผอนคลาย และใหคําปรึกษาเบื้องตนทางโทรศัพท 

เพื่อใหชวยผูดูแลรูสึกไดรับการสนับสนุนทางดานจิตใจและวิชาการ 

2) อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัคร จัดบริการเยี่ยมบานสัปดาหละ 1 ครั้ง ในผูปวยรายใหม

จัดบริการนวดแผนไทย ชวยดูแลความสะอาดรางกายในรายที่ไมมีญาติและสอนการทํากายภาพอยางงาย มีการประสานงานกับ

หนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อใหบริการกรณีที่ตองการการดูแลที่ซับซอนและประสานงานนํารถมารับผูปวยไปรับ – สงผูปวยในการ

เดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อใหผูดูแลเกิดความรูสึกเปนมิตรและไดรับการสนับสนุนทางสังคม  

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณในเรื่องสุขภาพ โดยจัดใหมีรถกูชีพรับ-สงผูปวยเพื่อไป

โรงพยาบาลทุกกรณี เพื่อใหชวยลดคาใชจายของผูดูแล จะสงผลใหผูดูแลมีความสบายใจที่ไดรับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลจากการวิเคราะหสถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลและวิธีการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองในชุมชน พบวา ความเครียด สงผลกระทบตอรางกายทางสรีรวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมี ทําใหผูดูแล มีแบบแผนการนอน

เปล่ียนแปลงไป อาการเหน่ือยงาย หายใจไมเต็มอ่ิม หนาตาไมยิ้มแยมแจมใส ไมอยากพูดคุยกับคนอ่ืน บางครอบครัวอยูกันตาม

ลําพัง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความเครียดของเซลเย อางในอังศินันท อินทรกําแหง (2551) และวิธีการดูแลสภาพจิตใจของ

ผูดูแลไดมาจากการสนับสนุนทางดานจิตใจและวิชาการ ทางดานสังคมจากองคกรในชุมชน ทางดานเศรษฐกิจจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีผลตอสภาพจิตใจของผูดูแล ซ่ึงสะทอนวา จากปรากฏการณภาวะเครียดของผูดูแลจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ

ประสบการณการดูแล การสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ภาวณี พรหมบุตร นพวรรณ เปยซ่ือ สมนึก สกุลหงส

โสภณ (2557) และ ปยนุช ภิญโยและคณะ(2558) ผูดูแลที่มีภาวะเครียดต่ําจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมสูงและมีสมรรถนะ

ของผูดูแลสูง แตจากการวิจัยครั้งน้ีไมไดมีการวิเคราะหสมรรถนะของผูดูแลกอนจึงทําใหไมสามารถยืนยันไดวา สมรรถนะของ

ผูดูแลมีผลตอสภาพจิตใจแตจากการวิเคราะหสถานการณสภาพจิตใจของผูดูแลบนพื้นฐานครอบครัวหรือมีสมาชิกในครอบครัว

ดูแลที่แตกตางกันจะสงผลตอสภาพจิตใจแตกตางกันเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางดานสังคม (House , 

1981 อางในฤติมา รักษารักษ และ งามลมัย ผิวเหลือง, 2558)  
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อยางไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมที่ญาติผูดูแล ไดรับมากที่สุดมาจากครอบครัว สอดคลองกับผลการศึกษา ที่ผาน

มาที่พบวา แหลงสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุดมาจากบุคคลใน ครอบครัว/ญาติรองลงมา

คือ เพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน และบุคลากรทางดานสุขภาพ ตามลําดับ (ธัญญาภรณ ดาวนพเกา, 2547) ทั้งน้ีญาติผูดูแลที่มีแรง

สนับสนุน ทางสังคมจากครอบครัวมาก มีความเครียดนอยเน่ืองจาก แรงสนับสนุนทางสังคมที่ญาติผูดูแลไดรับโดยตรงจาก 

สมาชิกในครอบครัว ทั้งในเรื่องการชวยเหลือดานขอมูลคําแนะนํา ใหกําลังใจ ดานการเงินและความชวยเหลือ ในกิจวัตร

ประจําวันเปนแรงผลักดันใหญาติผูดูแลสามารถดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานไดอยางม่ันใจ รวมทั้งการไดรับคําแนะนํา 

กําลังการแสดงออกถึง ความหวงใย พึ่งพาซ่ึงกันและกัน ทําใหญาติผูดูแลมี ความรูสึกม่ันคงในอารมณ สามารถแกไขปญหาและ

มี กําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและลดความเครียด ที่เกิดขึ้นในญาติผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ บานได

(กรรณิกา คงหอม และคณะ, 2548) สอดคลองกับผลการศึกษา ครั้งน้ีที่พบวา บางครอบครัวอยูกันตามลําพังไมมีลูกหลานแต

ไดรับเงินจากลูกหลานมาเล้ียงก็จะดูตามที่สามารถทําไดแตมีเพื่อนบานที่คอยแวะเวียนมาเยี่ยมใหกําลังใจก็พอทําใหรูสึกอุนใจ

เพราะมีเพื่อนคุยชวยกันคิดวาจะทําอยางไร ไดรับคําแนะนําเปนระยะๆก็สามารถดูแลไปไดตามคําแนะนํา  

 

7. ขอเสนอแนะและการนําไปใช 

1. ควรทําการวิเคราะหสมรรถนะของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเพื่อทําใหสามารถเปรียบเทียบสภาพ

จิตใจไดชัดเจนขึ้น 

2. ควรมีการนําแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนไปทดลองใชเพื่อใหเกิดการดูแล

แบบบูรณาการโดยใชทุนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดยอ  

 

ภาวะตกเลือดหลังคลอด เปนภาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับมารดาในระยะหลังคลอดทุกคน โดยแบงสาเหตุของการตก

เลือดหลังคลอดเปน 4 กลุม คือ เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกไมดี มีการฉีกขาดของชองทางคลอดหรือที่มดลูก มีเศษรกคาง

และมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดไดมีพัฒนาการมาโดยตลอดเน่ืองจาก

ภาวะน้ีเปนสาเหตุอันดับแรกที่ทําใหมารดาหลังคลอดเกิดภาวะช็อก เสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดจํานวนมาก แนวปฏิบัติที่นิยม

ใชกันโดยทั่วไปและองคการอนามัยโลกแนะนํา คือ การจัดการปองกันการตกเลือดในระยะที่สามของการคลอด และการเฝา

ระวังปจจัยเส่ียงตาง ๆ ของมารดาหลังคลอดที่อาจจะทําใหเกิดภาวะน้ีในแตละราย ทําใหผดุงครรภไดแสดงบทบาทการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อเฝาระวังการตกเลือดดวยชื่อวา “ถุงตวงเลือด” ทําใหผดุงครรภสามารถประเมินปริมาณการเสียเลือดของมารดา

หลังคลอดไดดี และอัตราภาวะช็อกจากการเสียเลือดและอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดลดลง  

 

คําสําคัญ: ภาวะตกเลือดหลังคลอด บทบาทผดุงครรภ การจัดการ 

 

Abstract 

 

Postpartum hemorrhage (PPH) is the significant cause of maternal morbidity and mortality worldwide. 

According to World Health Organization (WHO) it is estimated that 60% of maternal deaths in industrialized 

countries are due to Postpartum Hemorrhage (PPH) which accounts for more than 100,000 maternal 

deaths per year. Postpartum Hemorrhage (PPH) ranks the leading cause of obstetric complications along 

with uterine atony, vaginal or uterine hemorrhage, abnormal placenta and blood coagulation. Active 

management of the third stage of labor and assessment of postpartum risk has been recommended by 

the World Health Organization (WHO) to reduce the occurrence and severity of PPH. In Thailand, “Blood 

Assessment Bag” is an innovation created by Midwives which is an assessment tool in maternal blood 

loss during delivery. Blood Assessment Bag is a plastic film collecting bag which is widely used in early 

the assessment of postpartum blood loss volume of mothers to inhibit maternal shock. This paper aims 

to discuss the management and effectiveness of Blood Assessment Bag in the prevention of postpartum 

hemorrhage and reduction maternal shock from massive maternal blood loss. 

 

Keywords: postpartum hemorrhage, midwife, management  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 613 

1. บทนํา 

ภาวะตกเลือดหลังคลอด(Postpartum hemorrhage) หมายถึงภาวะที่มีการสูญเสียเลือดเน่ืองจากการคลอด

มากกวา 500 มิลลิลิตร ในการคลอดทางชองคลอด และมากกวา 1,000 มิลลิลิตร ในการคลอดโดยวิธีการผาตัดคลอด รวมทั้ง

ความเขมขนของเลือด (Hematocrit) ลดลงรอยละ10 ปริมาตร หรือมีความจําเปนที่ตองไดรับเลือดทดแทน (Lowdemilk, 

Perry & Cashion, 2010) จากอุบัติการณพบวา ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะแทรกซอนและเปนสาเหตุนําของภาวะทุ

พลภาพและการเสียชีวิตที่สําคัญของมารดาทั่วโลก (World Health Organization, 2012) สําหรับประเทศไทยสถิติ

สาธารณสุขของประเทศไทยภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนหน่ึงในสาเหตุการตายของผูคลอดที่พบบอยที่สุดในชวงปพ.ศ.2556 –

2558 พบวาอัตราการตายของมารดา คิดเปนรอยละ 22.2 23.3 และ 24.6 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข, 2558)เม่ือเกิดภาวะน้ี ถาผูคลอดไดรับการชวยเหลือไดรวดเร็วและเหมาะสม ผูคลอดจะสามารถกลับคืน

สูสภาวะปกติได แตถาไดรับการชวยเหลือไมทันเวลาอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดา เชน เกิดภาวะทุพพลภาพ ถูกตัด

มดลูก มีอาการซีด เหน่ือยเพลีย ความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง มีภาวะช็อกในรายที่รุนแรงอาจจะเกิดภาวะอาการชี

แฮน (Sheehan’s syndrome) หรือผูคลอดอาจเสียชีวิตได ผลจากภาวะดังกลาวยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว 

การเล้ียงดูบุตร และการสูญเสียงบประมาณเพื่อการบําบัดรักษาภาวะทุพพลภาพที่เกิดขึ้นจากการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง  

ในปจจุบันจึงมีหนวยงานตางๆหาแนวทางการปองกันการตกเลือดโดยพัฒนาแนวปฏิบัติตางๆ มีการประยุกตใช

ผลงานวิจัยในการดูแลกลุมเปาหมายมากขึ้น ตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด แตปญหาการตกเลือดหลัง

คลอดยังคงมีอัตราที่สูงจึงมีผูคิดคนแนวทางการประเมินปริมาณเลือดโดยใชถุงตวงเลือด และมีการทดลองหลายครั้งจนพบวา 

ถุงตวงเลือดที่อัตราความแมนยําในการประเมินภาวะเลือดออกมากกวาการคาดคะเนโดยสายตา อยางไรก็ตามเชิงนโยบายของ

หนวยงานตางกําหนดเปาหมายในการปองกันการเกิดภาวะตกเลือดรุนแรงเพื่อไมใหเกิดภาวะทุพพลภาพ มากกวาการคํานึงถึง

อัตราการเกิดการตกเลือดหลังคลอดที่สูงขึ้น  

ดังน้ันเปาหมายการปองกันการตกเลือดยังคงตองปฏิบัติกันตอไป โดยการพัฒนาสมรรถนะของผดุงครรภใหมีทักษะ

สําคัญในการประเมินภาวะเส่ียงของผูคลอดในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด เพื่อปองกันการตกเลือดหลังคลอดโดยผดุงครรภ

สามารถประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทันทีหลังรกคลอด พรอมใหการชวยเหลือเบื้องตนเพื่อหยุดไมใหเลือดออกมากขึ้นโดย

การคลึงมดลูกใหกลมแข็งและกดบริเวณเหนือหัวหนาวซ่ึงเปนตําแหนงของคอมดลูกใหเกิดการบีบตัวของกลามเน้ือมดลูก และ

ประเมินเลือดที่ออกอยางรวดเร็วและแมนยําดวยการนําใชถุงตวงเลือดจะทําใหผดุงครรภสามารถประเมินผูคลอดที่มีการเสีย

เลือดจํานวนมากไมใหเกินเกณฑของภาวะตกเลือดได รวมถึงใหไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีจากทีมสุขภาพ ซ่ึง

ประกอบดวย การประเมินสัญญาณชีพ การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดําในอัตราที่เหมาะสม การไดรับยากระตุนการหดรัดตัว

ของมดลูกตามความจําเปน รวมถึงการพยาบาลเพื่อใหผูคลอดปลอดภัยจากภาวะช็อกหรือภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ อยางเรงดวน

เพื่อปองกันภาวะทุพพลภาพจากการตกเลือดหลังคลอดตามมา  

 

2. แนวคิดหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอด 

แนวหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอดจะมีการกําหนด นิยาม ชนิดสาเหตุ อาการและอาการแสดงและการประเมิน

ภาวะเส่ียงตอการตกเลือดหลังคลอด โดยผูใหคํานิยามจะระบุตามปริมาตรของเลือด และใชเกณฑอาการและอาการแสดงรวม

ดวยเพื่อทําใหมีความหมาย และชนิดของภาวะตกเลือดหลังคลอดตรงกัน จึงสรุปแนวคิดหลักของภาวะตกเลือดหลังคลอดได

ดังน้ี  

2.1 นิยามของภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage) หมายถึง ภาวะที่มีการเสียเลือดทางชอง

คลอดตั้งแต 500 มิลลิลิตรขึ้นไป (World Health Organization, 2012) หลังจากส้ินสุดระยะที่ 3 ของการคลอด หรือเม่ือมี

การลดลงของความเขมขนของเลือด (hematocrit) รอยละ10 หรือมากกวารอยละ 1 ของนํ้าหนักตัว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปริมาณ

และความเขมขนของเลือดในรางกายผูคลอดแตละคนไมเทากัน ผูที่มีรูปรางเล็กหรือมีภาวะโลหิตจางแมสูญเสียเลือดไมถึง 500 
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มิลลิลิตร อาจมีอาการของภาวะช็อกได ภาวะตกเลือดหลังคลอดนับเปนสาเหตุการเสียชวิีตของมารดาที่สําคัญ และคิดเปนรอย

ละ 25 ของสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลกเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก เชน ภาวะที่มีเลือดออกทางชองคลอดปริมาณ

มากหลังจากส้ินสุดระยะที่ 3 ของการคลอดจนทําใหผูคลอดมีอาการทางคลินิก ไดแก อาการวิงเวียน หนามืด เปนลม และ/ 

หรือมีอาการแสดงของปริมาณเลือดในรางกายต่ําลง (hypovolemia) ไดแก ความดันโลหิตลดลง ชีพจรเตนเร็ว หรือปริมาณ

ปสสาวะลดลง 

2.2 ชนิดของภาวะตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดแบงไดเปน 2 ชนิด ตามระยะเวลาของการเกิดภาวะ

ตกเลือดหลังคลอด ไดแก 

2.2.1 การตกเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เรียกวา การตกเลือดระยะแรกหลังคลอด หรือ

เฉียบพลัน (early or immediate postpartum hemorrhage) พบไดบอยสาเหตุที่สําคัญคือ มดลูกหดรัดตัวไมดี มีเศษรก

คาง เกิดการฉีกขาดของชองทางคลอดและความผิดปกติของเลือด 

2.2.2 การตกเลือดที่เกิดขึ้นภายหลัง24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดไปจนถึง 6 สัปดาหหลังคลอดเรียกวา การตก

เลือดหลังคลอดในระยะหลังหรือทุติยภูมิ (late or delay postpartum hemorrhage) พบไดนอย สวนใหญจะพบหลังคลอด

ประมาณ 1-2 สัปดาห สาเหตุที่ทําใหเกิด ไดแก สวนของรกคางในโพรงมดลูก การอักเสบของโพรงมดลูก ภาวะมดลูกไมเขาอู 

เน้ืองอกของมดลูก 

 2.3 สาเหตุของภาวะตกเลือดหลังคลอดการตกเลือดในระยะแรกหลังคลอดซ่ึงพบไดมากที่สุด สาเหตุของการตก

เลือดในระยะแรกหลังคลอด แบงเปนกลุมเส่ียงและสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอดได 4 กลุม(4Ts:Tone Trauma Tissue 

Thrombin) (ตรีภพ เลิศบรรณพงษ, 2556)ดังน้ี  

2.3.1 Tone หมายถึง ความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูก เปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดประมาณรอยละ 70 

ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดเน่ืองจากมดลูกหดรัดตัวไมดี (uterine atony) เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการตกเลือดหลัง

คลอดไดบอยเน่ืองจากมีความผิดปกติของกลามเน้ือมดลูก ทําใหมดลูกหดรัดตัวอยางไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความ

ลมเหลวในกลไกการควบคุมการตกเลือดในระยะหลังรกคลอด ปจจัยเส่ียงที่ทําใหมดลูกหดรัดตัวหลังคลอดไมดี ไดแก ระยะการ

เจ็บครรภคลอดยาวนาน การยืดขยายตัวของกลามเน้ือมดลูกมากเกินไป เชน การตั้งครรภแฝด การตั้งครรภแฝดนํ้า มดลูกหด

รัดตัวไมดีตั้งแตระยะแรกของการคลอด ทารกในครรภตัวโตผิดปกติ การอักเสบของถุงนํ้าคร่ํา การคลอดเร็วกวาปกติ การมี

ปสสาวะเต็มกระเพาะปสสาวะ การตกเลือดกอนคลอด ประวัติการตกเลือดจากการคลอดครั้งกอนการใชยาทําใหมดลูกคลาย

ตัว เชน การใชยาระงับความรูสึกทั่วไป การใชยาลดการหดรัดตัวของมดลูก การมีเน้ืองอกของกลามเน้ือมดลูก รกลอกตัวกอน

กําหนด รกเกาะต่ํา การตั้งครรภและคลอดบุตรมากกวา 5 คน 

2.3.2  Trauma หมายถึง การบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดกับชองทางคลอดและอวัยวะสืบพันธุพบเปนสาเหตุ

ไดประมาณรอยละ 20 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดสาเหตุคือ การฉีกขาดของชองทางคลอด ลักษณะที่สําคัญของเลือด

ที่ออกเน่ืองจากการฉีกขาดของชองทางคลอด คือ เลือดเปนสีแดงสดขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัวดี มีขอควรสังเกต คือ ถามีการ

เสียเลือดมากหลังคลอด โดยที่มดลูกมีการหดรัดตัวดี และตรวจรกพบวาครบสมบูรณดี สาเหตุของการตกเลือดนาจะมาจากการ

ฉีกขาดของชองทางคลอด ตําแหนงของการฉีกขาดที่พบไดบอยไดแก ปากมดลูก ผนังชองคลอด ผนังกระเพาะปสสาวะ และ

แผลฝเย็บโดยเฉพาะในรายที่ฉีกขาดเกินกวาที่ตัดเย็บไว ปจจัยสงเสริมใหเกิดการฉีกขาด ไดแก การทําสูติศาสตรหัตถการตางๆ 

เชน การใชคีม การใชเครื่องดูดสุญญากาศ หรือการคลอดเฉียบพลัน การตัดฝเย็บที่ไมถูกวิธี ทาของทารกผิดปกติ ทารกมีขนาด

ใหญ มีเสนเลือดขอดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ และมีแผลเปนจากการติดเชื้อ 

2.3.3 Tissue หมายถึง การเหลือคางของผลผลิตจากการตั้งครรภ เชน รก เยื่อหุมทารกพบไดประมาณรอยละ 

10 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทัง้หมด สาเหตุเกิดจากรกหรือเศษรกคางภายในมดลูก (retained placenta) เกิดขึ้นจากการ

ที่รกลอกตัวเปนบางสวน เน่ืองจากรกคาง รกเกาะลึก หรือรกเกาะติดแนนกับผนังมดลูก ปจจัยเส่ียงที่ทําใหรกเกาะลึก ไดแก 

การตั้งครรภและการคลอดหลายครั้ง เคยไดรับการผาตัดมดลูก รกเกาะต่ํา เคยไดรับการขูดมดลูก และการติดเชื้อในโพรงมดลูก 
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สวนเศษรกคางน้ันสวนใหญเปนสาเหตุทําใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดในวันที่ 6-10 หลังคลอด เน่ืองจากมีการเส่ือมสลายของ

เศษรกที่คางอยูแลวหลุดออกมา ทําใหเลือดออกจากบริเวณที่รกเกาะได นอกจากน้ีอาจเกิดจากการทําคลอดรกที่ไมถูกวิธี ความ

ผิดปกติของรก เชน รกมีขนาดใหญ มีรกนอย รกเกาะลึก 

2.3.4Thrombin หมายถึง ความผิดปกติของเกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด พบไดนอยมาก

ประมาณรอยละ 1 ของภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งหมดสาเหตุคือ ความผิดปกติในกลไกการแข็งตัวของเลือด ปจจัยเส่ียงที่ทํา

ใหเกิดภาวะน้ี ไดแก ทารกตายในครรภ รกลอกตัวกอนกําหนด ภาวะความดันโลหิตสูงรวมกับการตั้งครรภและมีการแตกสลาย

ของเม็ดเลือดแดง เอนไซมในตับสูงขึ้นและเกล็ดเลือดต่ํา ภาวะนํ้าคร่ําอุดตันในเสนเลือด และมีการติดเชื้ออยางรุนแรง กรณีที่

ตรวจพบวามดลูกมีการหดรัดตัวดี ไมมีรกคาง รวมทั้งไดตรวจชองทางคลอดแลววาไมมีการฉีกขาด ตองนึกถึงภาวะน้ีเสมอ 

 2.4 อาการและอาการแสดงของภาวะตกเลือดหลังคลอด 

2.4.1 มีเลือดออก เลือดที่ออกมาน้ีอาจไหลออกมาใหเห็นทางชองคลอด หรือคั่งคางอยูภายในชองทางคลอดก็

ได ในรายที่มีเลือดออกมาใหเห็นอาจมีลักษณะไหลซึมหรือไหลพุงออกมา สวนที่ขังอยูในโพรงมดลูกหรือชองคลอดมักจะไมไหล

ออกมา แตเม่ือกระตุนมดลูกใหแข็งแลวกดไลเลือดก็จะมีเลือดไหลออกมา 

2.4.2 มีอาการของการเสียเลือด ไดแก ซีด เหงื่อออก ชีพจรเบาเร็ว หายใจหอบ ความดันโลหิตต่ํา ใจส่ัน ตัว

เย็น รูสึกกระหายนํ้า ระยะแรกจะหายใจเร็ว แตตอไปจะหายใจชาลง มีอาการหนาวส่ัน เน่ืองจากเลือดไปเล้ียงสมองนอยลง 

อาจจะมีปสสาวะนอยลง ถาอาการรุนแรงอาจช็อก ไมรูสึกตัว และอาจเสียชีวิตได 

2.4.3 ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก โดยใชมือคลําหนาทอง อาจพบยอดมดลูกอยูเหนือระดับสะดือหรือมี

ขนาดใหญกวาปกติเน่ืองจากมีเลือดขังอยูขางใน หรืออาจพบมดลูกออนปวกเปยกในระยะที่มีอาการรุนแรงมาก 

 2.5 ภาวะแทรกซอนของภาวะตกเลือดหลังคลอดประกอบดวย  

2.5.1 เกิดภาวะซีดออนเพลียอาจเปนลมหมดสติไดและอาจทําใหเกิดการติดเชื้อหลังคลอดไดงาย 

2.5.2 การเสียเลือดมาก อาจทําใหตอมใตสมองสวนหนาขาดเลือดไปเล้ียง และการสรางฮอรโมนลดต่ําลงเกิด

กลุมอาการซีแฮน (Sheehan’s syndrome) ซ่ึงจะทําใหไมมีนํ้านมหลังคลอดไมมีประจําเดือน เตานมเล็กลง ขนที่รักแรและ

หัวหนาวรวง ตอมไทรอยดและตอมหมวกไตสวนนอกทํางานบกพรอง (Dökmetaş,Kilicli, Korkmaz, &Yonem,2006) 

อยางไรก็ตาม พยาธิกําเนิดของภาวะน้ียังไมทราบแนชัด และสวนใหญของมารดาทีต่กเลือดหลังคลอดอยางรุนแรงก็ไมเกิดภาวะ

น้ี ภาวะน้ีจึงพบไดนอยประมาณ 1: 10,000 ของการคลอด  

2.5.3 การตกเลือดที่ควบคุมไมได อาจทําใหตองตัดมดลูกเพื่อหยุดการเสียเลือด ทําใหไมสามารถตั้งครรภ

ตอไปไดอีก 

2.5.4 กรณีที่เลือดออกอยางรุนแรงและรวดเร็ว หรือดูแลรักษาไมทันทวงที อาจทําใหเปนอันตรายถึงชีวิตได 

 

3. การจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวามีงานวิจัยตางประเทศจํานวนมากที่สรุปผลงานวิจัยเก่ียวกับ การจัดการ

เพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยมีการพัฒนาวิธีการตางๆ มีการปรับวิธี และการจัดการดูแลมารดาหลังคลอดตาม

ความเหมาะสมและความตองการของแตละคน จะชวยลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดและลดอัตราการเสียชีวิตลงได โดยมีรา

ยะเอียดของงานวิจัยดังน้ี  

 การผาตัดคลอดหรือการคลอดโดยใชระยะเวลานาน หรือในกรณีที่ทําการคลอดแลวมีการใหยาออกซีโตซินสามารถ

ทํานายไดวามารดาหลังคลอดจะมีภาวะของการตกเลือดหลังคลอด สาเหตุเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไมดี รกมีการลอกตัว

ผิดปกติ ซ่ึงมีนับสําคัญกับการตกเลือดหลังคลอดอยางรุนแรง (Ekin, Gezer, Solmaz, Taner,Dogan, &Ozeren, 2015)  

นอกจากน้ันยังพบวา การปองกันและการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดมีการกําหนดแนวทางการประเมินภาวะเส่ียงใน 4 
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แนวทางคือ การประเมินภาวะความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูกการบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดกับชองทางคลอดและ

อวัยวะสืบพันธุการเหลือคางของผลผลิตจากการตั้งครรภความผิดปกติของเกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด ซ่ึงปจจัย

เส่ียงที่ทําใหเกิดภาวะของการกระตุนใหเกิดภาวะเลือดไหลไมหยุดเน่ืองจากการผาตัดคลอดทางหนาทอง หรือขั้นตอนการนํา

รกออกหลังคลอดลวนแตเปนปจจัยเส่ียงที่ตองพึงระวัง แตราชวิทยาลัยแพทยสูติศาสตรและนรีเวชของสหรัฐอเมริกาแนะนําวา 

การคลอดทางชองคลอดทุกกรณีสามารถปองกันภาวะการตกเลือดหลังคลอดไดเปนอยางดี หากมีการจัดการตั้งแตระยะที่สาม

ของการคลอด รวมถึงการคลอดที่ใชยาออกซีโตซินสามารถใชยับยั้งการตกเลือดหลังคลอดไดเพราะเปนยาทางเลือกสําหรับการ

ปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดทางชองคลอด แตราชวิทยาลัยแพทยสูติศาสตรและนรีเวชของออสเตเลียและนิวซีแลนด

แนะนําวา ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดใหมีทิศทางเดียวกัน โดยแนะนําวา การรักษาโดย

ไมใชวิธีการผาตัดอาจจะใชการใสบอลลูนหรือผาอนามัยที่มดลูกเพื่อหยุดการมีภาวะเลือดออกนาจะเหมาะสมกวา อยางไรก็

ตามทุกหนวยงานตางแนะนําใหระมัดระวังการทําคลอดรกโดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยวารกมีความผิดปกติและการดูแลในระยะ

ที่ 3 ของการคลอดการผาตัดมดลูกทิ้งทั้งหมดไมไดรับการแนะนําใหเปนแนวปฏิบัติของทุกหนวยงาน (Dahlke, Mendez-

Figueroa, Maggio, Hauspurg, Sperling, Chauhan, & Rouse,2015) 

 จากงานวิจัยในประเทศไทยหลายๆหนวยงานมีการจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอดหลายประการเชน มี

การนําใชแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยมีการใชกระบวนการเรงคลอดรกดวยวิธี Active management of 3rd stage of labor 

(AMTSL)อยางเปนระบบ ใชการตวงประเมินการเสียเลือดในระยะที่สามของการคลอด และใชการชั่งผาอนามัยประเมินการ

เสียเลือดในระยะ 2 – 24 ชั่วโมงหลังคลอดและมีการทดลองผลการนําใชถุงตวงเลือด โดยผลของงานวิจัยตางๆมีดังน้ี  

1) แนวปฏิบัติทางคลินิกโดยมีการใชกระบวนการเรงคลอดรกดวยวิธี Active management of 3rd stage of 

labor (AMTSL) โดยผลการศึกษาพบวามีบางงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จในการปองกันการตกเลือดหลังคลอดไดบาง

งานวิจัยยังไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากอุปกรณและประสบการณในการคาดคะเนปริมาณเลือดมีผลตอการสรุปปริมาณการ

ตกเลือด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

มารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

มากกวามารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (นววรรณ มณีจันทร, 2560) ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษา

ที่ผานมาของการศึกษาของจิราณีปญญาปน (2553) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

สําหรับการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงรายพบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแล

โดยใชแนวปฏิบัติทางคลินิก มีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนอยกวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิและการศึกษาของแสงเดือน วงศใหญ(2553)ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ

การปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนว

ปฏิบัติทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนอยกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ

การศึกษาของธนภร กฤษณาพันธ (2553) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการปองกันการตก

เลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลพังงาพบวามารดากลุมที่ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติทางคลินิกมีสัดสวนการตกเลือด

หลังคลอดระยะแรกไมแตกตางจากมารดากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติทั้งน้ีสามารถดังเชนในการศึกษาน้ีที่พบวาการประเมิน

การสูญเสียเลือดของมารดาในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติสวนใหญอยูในชวง 301 – 400 มิลลิลิตรรอยละ 58.14 เม่ือเทียบ

กับมารดาในกลุมที่ใชแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกที่มีการสูญเสียเลือดในชวงเดียวกันพบเพียงรอยละ 25 และยัง

พบวาการสูญเสียเลือดในชวง 601 – 700 มิลลิลิตร 701 – 800 มิลลิลิตร และ 801 – 900 มิลลิลิตรไมมีรายงานในกลุมที่

ไดรับการดูแลตามปกติ สอดคลองกับหลายงานวิจัยที่พบวาการประเมินปริมาณเลือดหลังคลอดดวยวิธีการตวงหรือการชั่งมี

ประสิทธิภาพมากกวาการประเมินดวยการคาดคะเนดวยตาเปลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

2) ผลของการการนําใชถุงพลาสติกแผนฟลมในการประเมินปริมาณเลือดที่ไดจากการคาดคะเนตาเปลาพบวา การใช

ถุงพลาสติกแผนฟลมสามารถมีความแมนยํากวาและชวยทําใหการดูแลผูคลอดที่มีการสูญเสียเลือดในโรงพยาบาลไดเร็วขึ ้น 
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อยางไรก็ตามการจัดการภาวการณตกเลือดตองตัดสินใจรวมกับสัญญาณชีพที่เปล่ียนแปลง อาการและภาวะช็อก ลักษณะของ

การบาดเจ็บ และโรคประจําตัว แตอยางไรก็ตามปริมาณเลือดที่ประเมินได จากถุงพลาสติกแผนฟลมไดจากเลือดหลังทารก

คลอดแลวซ่ึงเปนเลือดจากการลอกตัวของรกและขณะเย็บแผลฝเย็บเทาน้ันที่ไมไดรวมเลือดที่ไดจากการฉีกขาดหรือการตัดฝ

เย็บกอนทารกคลอด (รสสุคนธ จันทรดาประดิษฐ และสรอยอนุสรณธีรกุล, 2558) ซ่ึงไดทําการทดลองเรื่องการใชถุงใส ถุง

ปลอดภัยที่โรงพยาบาลทาอุเทนพบวา สามารถดูแลรักษาลดภาวะแทรกซอนจากภาวะตกเลือดหลังคลอดไดเร็วขึ้น นวัตกรรม

ถุงใสคือถุงอีกประเภทในการตวงเลือดที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถทําใหลดคาใชจายในกระบวนการซักผาที่เปอนได และประมาณ

ปริมาตรเลือดไดอยางแมนยํา 

 

4. บทบาทของผดุงครรภในการจัดการเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 

บทบาทของผดุงครรภเปนบุคคลที่สําคัญในการปองกันและแกไขภาวะตกเลือดหลังคลอดเบื้องตนสามารถแสดง

บทบาทของผดุงครรภดังน้ี 

4.1 บทบาทการปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 

4.1.1 ซักประวัติอยางละเอียดเก่ียวกับการตั้งครรภ การคลอด โรคประจําตัว เชน โรคโลหิตจาง โรคที่

เก่ียวกับการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หาสาเหตุและเหตุชวนใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดและประเมินวาผูคลอดมีปจจัยเส่ียง

ทางคลินิกตอการตกเลือดหรือไมโดยเฉพาะสตรีตั้งครรภที่มีระดับความเขมขนของเลือดต่ํากวารอยละ 33 และควรมีการ

เตรียมความพรอมโดยการเตรียมเลือดหรือองคประกอบของเลือดใหพรอมกอนเขาสูระยะคลอด 

4.1.2 ประเมินการแข็งตัวของมดลูกในระยะคลอด ประเมินระยะเวลาของการหดรัดตัวของมดลูกในแตละ

ครั้งตองประเมินอยางนอย 3 ครั้งติดตอกันประมาณ 10-15 นาทเีพื่อใหทราบแบบแผนของการหดรัดตัวและจังหวะในการหด

รัดตัว และควรมีการเฝาระวังในรายที่มีการหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ 

4.1.3 กรณีที่แพทยมีคําส่ังการรักษาใหยาออกซีโทซิน ผดุงครรภควรดําเนินการดังน้ี ถาพบสงผิดปกติ

ดังตอไปน้ี คือ มดลูกหดรัดตัวหางนอยกวา 2 นาที หดรัดตัวนานเกิน 90 วินาทีเสียงหัวใจทารกผิดปกติ ใหหยุดยาทันที แลว

เพิ่มจํานวนหยดของนํ้าเกลือที่ไมมียาเปน 30-40 หยดตอนาทีใหผูคลอดนอนตะแคงซาย ใหออกซิเจน ฟงเสียงหัวใจทารกใน

ครรภและประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ทุก 5 นาที และรายงานแพทยถาไมดีขึ้น 

4.1.4 ผูคลอดที่เคยคลอดบุตรมาหลายครั้ง มีสวนสูงนอย ทารกตัวโต ทารกอยูในทาผิดปกติหรือไดรับยามา

นาน ตองใหการดูแลใกลชิดมากยิ่งขึ้น สังเกตอาการมดลูกแตกคุกคาม  

4.1.6 การทํา Active management of third stage of Labourโดยการใหยากระตุนการหดรัดตัวของ

มดลูกทันทีที่ทารกคลอด(ตองม่ันใจวาไมใชครรภแฝด) การทําคลอดรกดวยวิธี controlled cord traction และการนวดมดลูก

ภายหลังคลอด 

4.1.5ในระยะหลังคลอด ดูแลใหผูคลอดไดรับยาตออีกอยางนอย1 ชั่วโมงเพื่อใหมดลูกหดรัดตัวดีและปองกัน

การตกเลือดหลังคลอด 

4.2บทบาทการประเมินภาวะเส่ียงภาวะตกเลือดหลังคลอดประกอบดวย 

4.2.1 คะเนปริมาณเลือดที่ออกทางชองคลอดมากกวา 500 มิลลิลิตร และเลือดที่ออกรุนแรงเพียงใด 

4.2.2 ตรวจรางกายดูอาการแสดงของการเสียเลือด เชน สัญญาณชีพ ไดแก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ํา 

หรือซีดมากหรือไม เพื่อคะเนปริมาณเลือดที่เสีย 

4.2.3 ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก ถายังหดรัดตัวไมดีหลังการสวนปสสาวะแลว แสดงวาการตกเลือดหลัง

คลอดเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไมดี แตถามดลูกหดรัดตัวดีแลวแตยังมีเลือดออกอยู แสดงวาเลือดออกจากสาเหตุอ่ืน 

4.2.4 ตรวจการฉีกขาดของชองทางคลอดและปากมดลูก 
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4.2.5 ตรวจรกที่คลอดออกมาอีกครั้งวาครบหรือไม ในกรณีที่รกลอกตัวชาควรนึกถึงภาวะรกเกาะลึกผิดปกติ 

เม่ือลวงรกและตรวจชิ้นสวนของรกที่คลอดออกมาวาออกไมหมด แสดงวานาจะมีรกคางอยูในโพรงมดลูก รวมทั้งควรตรวจวามี

รกนอยหรือไม 

4.2.6 ถาตรวจทุกอยางขางตนแลวพบวาปกติ ใหตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด 

4.2.7 ถามีอาการช็อกโดยเลือดที่ออกทางชองคลอดไมมาก และไมไดสัดสวนกับปริมาณเลือดที่เสียไป แสดง

วาอาจมีเลือดออกในชองทอง ควรนึกถึงภาวะมดลูกแตก 

4.3บทบาทการจัดการโดยใชถุงพลาสติกตวงเลือด ประกอบดวย 

4.3.1 เลือกประเภทของถุงตวงเลือดที่เหมาะสมกับบริบทในการทํางาน โดยนําผลงานวิจัยหรือหลักฐานเชิง

ประจักษที่เก่ียวของกับนวัตกรรมถุงตวงเลือด 

4.3.2 วิธีการใชถุงตวงเลือดเริ่มเม่ือผูคลอดเขาสูระยะเบงคลอดหลังจากการปูผารองคลอดเสร็จใหนําถุงตวง

เลือดเตรียมสอดใสใตกนของผูคลอดและใหถุงตวงเลือดอยูตรงกลางระหวางชองคลอด และทําคลอดตามปกติ  

4.3.3 เม่ือทารกคลอดแลวเปดปากถุงเลือดเพื่อรองรับเลือดขณะรกลอกตัวและระหวางการทําคลอดรกและ

เม่ือรกลอกตัวสมบูรณเลือดขณะทําคลอกรกจะไหลลงสูถุงตวงเลือด ควรประเมินปริมาณเลือดออกหลังคลอดรกเพื่อประเมิน

แนวโนมการเสียเลือดจํานวนมากกวา 300 มิลลิลิตร หลังคลอดรกทันที เพื่อจัดการกับสาเหตุไดทันเวลา ไดแก มดลูกหดรัดตัว

ไมดี มีการฉีกขาดของชองทางคลอด 

4.3.4 เม่ือตองทําการเย็บแผลใหทําการเปดปากถุงตวงเลือดเพื่อใหเลือดไหลลงถุง และเม่ือเย็บแผลเสร็จใหนํา

เลือดไปตวงพรอมประมาณการปริมาณเลือดจากแผนรองทุกประเภทเพื่อนํามาเปรียบเทียบปริมาณของการสูญเสียเลือด  

4.3.5 ตรวจรางกายดูอาการแสดงของการเสียเลือด เชน สัญญาณชีพ ไดแก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ํา 

หรือซีดมากหรือไม เพื่อประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด  

 

5. บทสรุป 

การเพิ่มประสิทธิผลการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดสามารถทําไดตั้งแตระยะที่สามของการคลอด รวมถึงการ

คลอดที่ใชยาออกซีโตซินสามารถใชยับยั้งการตกเลือดหลังคลอดได โดยผดุงครรภคือบุคคลสําคัญในการจัดการและประเมิน

ภาวะเส่ียงอยางทันทวงที และกํากับประเมินผลอยางใกลชิด ซ่ึงแนวคิดการวิจัยและพัฒนางานดวยนวัตกรรมเพื่อเฝาระวังการ

ตกเลือดดวยชื่อวา “ถุงตวงเลือด” เปนส่ิงประดิษฐที่ตองนําไปขยายแนวคิดใหผดุงครรภสามารถทําการประเมินปริมาณการ

เสียเลือดของมารดาหลังคลอดไดดี และลดอัตราภาวะช็อกจากการเสียเลือดและอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดตามมา 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอเก่ียวกับการสนับสนุนทารกใหไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน ซ่ึงเปนการเตรียมเด็ก เตรียมคนที่มี

คุณภาพขั้นตน ซ่ึงอยูในวาระแรก ๆ  ของการขับเคล่ือนใหประเทศไทยใหเขาสูในยคุ Thailand 4.0 ซ่ึงตองใชความรวมมือรวมใจ

ของหลาย ๆ ฝาย เริ่มตั้งแตนโยบายของรัฐบาล อนุมัติพระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก

และเด็กเล็ก นโยบายสถานพยาบาล ตัวบุคคลากรที่มีความชํานาญการชวยเหลือใหนมแมในสถานพยาบาล ตัวแมผูซ่ึงเปนผูให

กําเนิด แรงสนับสนุนจากครอบครัวของแมเชน สามีและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลซ่ึงชวยสงเสริมใหแมหลังคลอดมี

การเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนานถึง 6 เดือน แรงสนับสนุนตาง ๆ จากสังคม เชน ในชวงที่แมกลับบานหรือตองทํางาน

นอกบาน รวมถึงสถานประกอบการหรือที่ทํางานและผูรวมงานที่มีความเขาใจถึงความสําคัญของการเล้ียงลูกดวยนมแม เอ้ือตอ

การบีบเก็บนํ้านม มีสถานที่เหมาะสมกับการบีบเก็บนํ้านม รวมทั้งการมีเทคโนโลยีแบบดิจิตอลเขามาชวยในการหาขอมูลเพื่อ

ชวยเหลือกรณีมีปญหาตางๆในการใหนม เชนการใช แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อเปนทั้งเครื่องมือและกําลังใจใหแมที่ตั้งใจจะ

ใหนมลูกดวยตนเองสามารถใหนมลูกไดสําเร็จและถูกตองตามหลักของการเล้ียงลูกดวยนมแม ที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลก

ซ่ึงทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนหลักที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด  
 

คําสําคัญ: สนับสนุนนมแม  นมแมอยางเดียว 6 เดือน  ไทยแลนด 4.0  
 

Abstract 
 

This article is about “Support Procedures for Exclusive Breastfeeding (EBF)” during the first six months 

of infancy.  Exclusive breastfeeding is considered the first step to promote Thai infant health which also 

conforms to the first element of Thailand 4.0 policy.  To implement EBF, cooperation between many parties 

and support procedures need to be established. These include public health policy and code of marketing for 

breast-milk substitutes, health care provider, knowledge, attitude and practices of health care practitioner, 

the mother herself and moral support from her family, and lastly the mothers’ employer and their 

working condition also play an important role while they need to collect breast milk at the workplace.  

Apart from the support groups and procedures mentioned above, mothers can seek support and guidance 

from breastfeeding applications and websites available on smart phone as recommended by the WHO. 
 

Keywords: support breastfeeding, exclusive breastfeeding 6 months, Thailand 4.0 
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1. บทนํา 

ในยุค Thailand 4.0 น้ี การเตรียมคนเขาสู Thailand 4.0 ถือเปน 1 ใน 5 วาระ ในการขับเคล่ือน Thailand 4.0 

ไดแก วาระที่ 1 เตรียมคนไทยเขาสู Thailand 4.0  วาระที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแหงอนาคต วาระที่ 3 การ

ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม วาระที่ 4 เสริมสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจภายในประเทศ 77 จังหวัด  วาระที่ 5 การบูรณา

การของอาเซียนสูประชาคมโลก  (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559:17) จะเห็นไดวา คนเปนวาระแรก 

ในการขับเคล่ือนใหประเทศเขาสูยุคดังกลาว ซ่ึงการเตรียมคนที่มีคุณภาพจะตองมีลักษณะ 4 มิติดังน้ี  ตองเปนคนที่ 1) มี

ความรูสูง  ทักษะสูง 2) เปนคนที่มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสวนรวม 3) เปนคนลักษณะ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย ยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล  4) เปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน  ประกอบธุรกิจ อยาง

เปนสุข ในโลกยุคดิจิตอล  โดยทั้ง 4 มิติน้ีเริ่มสรางใหเกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth of people) ผานการสรางสังคม

แหงโอกาส เพื่อเติมเต็มแหงศักยภาพ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559:19)  

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 

 2.1 เพื่อชี้ใหเห็นวา การจะเขาสูยุค Thailand 4.0 จําเปนตองใชคนที่มีคุณภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 

 2.2 เพื่อชี้ใหเห็นวาการสนับสนุนใหเด็กทารกไดรับนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือนเปนพื้นฐานสําคัญในการเริ่มพัฒนา

ทรัพยากรคนที่มีคุณภาพสูสังคม 

 2.3 เพื่อหาแนวทางที่ชวยเหลือใหทารกไดรับนมแมครบ 6 เดือนน้ันจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝาย

รวมกัน และการมีตัวชวยในการสนับสนุนเรื่องดังกลาวโดยผานระบบดิจิตอล เปนที่แพรหลายโดยทั่วไป 

 

3. การเล้ียงลูกดวยนมแมในปจจุบนั 

เปนที่ทราบโดยทั่วๆกันวาการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนระยะตั้งแตแรกเกิดจนถึงกระทั่งเด็กๆ โตถึงอายุ

ระดับหน่ึงน้ันมีประโยชนมากมาย ในการเริ่มตนของการผลิตทรัพยากรเด็ก ดังตอไปน้ี มีภูมิคุมกัน ลูกแข็งแรงไมปวย ลด

ภูมิแพ อารมณดี จิตใจดี ออนโยน มีความฉลาดทั้งทางสมองและอารมณ (กรรฺณิการ วิจิตรสุคนธ, 2555 : 11-14) สวนการที่

จะทําใหเด็กๆ ซ่ึงจะเจริญเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพ ขึ้นอยูกับอาหารที่ใหแกทารกตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 เดือนไดแกนมแม  

จากน้ัน ยังมีการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางตอเน่ืองรวมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมของเด็กจนถึง 5 ป สงผลตอการสรางเซลล

สมองของเด็ก ระบบประสาท กลามเน้ือ  กระดูก และอวัยวะตางๆ ใหมีความสมบูรณ ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เด็กมีการ

เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก: 2559: หนา 50) พรอมเปน

ผูใหญที่มีความพรอมในการเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต นอกจากการเล้ียงนมแมจะเปนการ

เริ่มตนผลิตทรัพยากรเด็กที่มีคุณภาพแลว ยีงมีประโยชนตอประเทศขาติและสังคมคือ ประหยัดงบในการส่ังชื้อนมจาก

ตางประเทศ รักษาส่ิงแวดลอม ลดภาวะโลกรอนจากอุปกรณชงนม การเตรียมนม ขยะที่เกิดจากการใหนมผสม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานของแม ทําใหแมลางานไปดูแลเด็กที่เจ็บปวยนอยลง (กรรฺณิการ วิจิตรสุคนธ, 2555 : 14) 

แมวานมแมจะเปนอาหารของทารกที่มีประโยชนที่สุด แตสถิติของการเล้ียงลูกดวยนมแมในประเทศไทยยังไมบรรลุ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2560) ที่นโยบายใหเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวรอยละ 50 แต ผล

สํารวจของ จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ที่เรียกวา Multiple Indicator Cluster 

Surveys 4: MICS 4 (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2556) พบวา ทารกที่เล้ียงนมแมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดมีเพียงรอยละ 46 

โดยภาคใตมีสัดสวนสูงสุด คือรอยละ 61 สวนกรุงเทพมหานครมีสัดสวนต่ําสุด คือรอยละ 29 ซ่ึงทารกที่อยูในครัวเรือนที่

ยากจนมากจะไดเล้ียงลูกดวยนมแมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดสูงกวาทารกที่อยูในครัวเรือนที่ร่ํารวย คิดเปนรอยละ 51 และ 

34 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา ทารกอายุต่ํากวา 6 เดือนที่เล้ียงนมแมเพียงอยางเดียวมีเพียงรอยละ 12.3 โดยทารกที่อยูใน
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กรุงเทพมหานครและภาคกลางที่กินนมแมเพียงอยางเดียวมีสัดสวนรอยละ 8.2 ซ่ึงต่ํากวาภาคอ่ืนๆ ในขณะที่ภาคเหนือทารกที่

เล้ียงดวยนมแมเพียงอยางเดียวมีสัดสวนสูงสุดคือรอยละ 19.6 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต คิดเปนรอย

ละ13.8 และ 12.2 ตามลําดับ ซ่ึงทารกที่อยูในครัวเรือนที่ร่ํารวยมากที่กินนมแมเพียงอยางเดียวมีเพียงรอยละ 9 ซ่ึงต่ํากวา

ทารกที่อยูในครัวเรือนที่ยากจนมากคิดเปนรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2556  ถาทารกไมไดรับนมแม น้ันหมายความวาทารกตอง

ไดรับนนมผสมแทน เน่ืองมาจากเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทําใหเล้ียงลูกดวยนมแมไมได ซ่ึงนาเสียดายที่ทารกเหลาน้ันไมไดรับอาหาร

ที่มีประโยชนสูงสุด  ดังน้ันแมควรตองมีความรูความเขาใจ ระมัดระวัง และใชความอดทนในขณะที่ใหนมทารก รวมทั้งแมตอง

มีกําลังใจและมีความตั้งใจจึงจะประสบความสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนมแมได  นอกจากน้ียังพบวา ในระยะแรกหลังคลอด

หากทารกไดรับการเล้ียงนมผสมจากขวด จะทําใหทารกไมยอมดูดนมจากเตา ทารกติดนมผงหรือติดการดูดนมผสมขวดนม 

(จิรนันท  วีรกุล, 2559; สุดาภรณ  พยัคฆเรือง และคณะ, 2559)  

แตมีเรื่องที่นายินดีที่สุดที่รัฐบาลภายใตการนําโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ซ่ึงรัฐบาลชุดน้ีไดผานการ

เห็นชอบ รางพระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2560 

โดยมีสาระสําคัญไดแกเพื่อควบคุมการโฆษณา รวมถึงการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ การใหขอมูลอาหาร ซ่ึงหมายถึง นม หรือ

ผลิตภัณฑอ่ืนที่ใชเปนอาหาร อาหารเสริม ซ่ึงหมายถึง อาหารที่ใชเสริมคุณคาทางโภชนาการและสรางความคุนเคยในการ

บริโภคอาหารสําหรับทารก ซ่ึงหมายถึงเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน และเด็กเล็ก ที่มีอายุระหวาง 12 เดือน - 3 ป และมี

ขอหามอยางสําคัญ คือ หามโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็ก ที่เขาขายสรางความเชื่อมโยงและทําใหเกิดความเขาใจวา เปน

อาหารสําหรับทารก หรือเหมาะสําหรับใชเล้ียงทารกในส่ือโฆษณา ดานการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูจําหนายหรือตัวแทนน้ันมีขอหามกระทํา 4 ขอ ไดแก 

 1. หามแจกหรือใหคูปองหรือสิทธิสวนลด ขายพวงแลกเปล่ียนหรือใหของขวัญ ของรางวัล 

 2. หามแจกอาหาร และอาหารตัวอยางไมวาทางตรงหรือทางออม 

 3. หามใหอาหารสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก แกหญิงตั้งครรภ  หญิงที่มีบุตรเปนทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลใน

ครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก  

 4. หามติดตอหญิงตั้งครรภ หญิงที่มีบุตรซ่ึงเปนทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็กไมวา

ทางตรงหรือทางออม เพื่อสงเสริม สนับสนุนหรือแนะนําใหใชอาหารสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก หรือเพื่อส่ือใหเกิดความ

เชื่อมโยงถึงอาหารสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก   

ขณะที่บทกําหนดโทษผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหารสําหรับทารก หรือตัวแทนน้ันจะมีอัตราโทษปรับตอ

พฤติกรรมๆ ละ 1 แสน จนถึง 3 แสนปรับ สําหรับโทษที่พบการโฆษณาชี้ชวนจะมีบทลงโทษที่หนัก คือ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ

ปรับไมเกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หรือปรับอีกวันละไมเกิน 1หม่ืนบาท 

ทั้งน้ี พรบ.ดังกลาวจะมีผลใชบังคับได เม่ือพนเวลา 60 วันนับแตที่กฎหมายฉบับน้ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อมิใหบริษัทนมผงที่มีอยูมากยี่หอใชการโฆษณาเกินจริง (http://www.komchadluek.net/news/regional/286821.)ถือ

เปนจุดเริ่มตนของการควบคุมไมใหนมผงเขามาแทรกแซง สงเสริมใหแมเล้ียงทารกดวยนมตนเองอยางเดียวใหสําเร็จ เพื่อทารก

ที่เกิดมาจะเปนคนที่มีคุณภาพตอไป 

 

4. งานวิจัยที่นําเสนอแนวทางการใหนมแมไดสําเร็จ 

 มีงานวิจัยและบทความเปนจํานวนมากที่ไดนําเสนอเพื่อหาแนวทางในการกระตุน ชวยเหลือ ซ่ึงแตละงานมีสรุปผล

และขอเสนอแนะที่จะทําใหการใหนมแมสําเร็จนานมากวา 6 เดือนมีดังน้ี 

 4.1 สุสัณหา ยิ้มแยม และคณะ (2555)  ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเล้ียงบุตรดวยนมแมใน

สถานประกอบการ และสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ  หัวหนางาน และสังเกตการจัดกิจกรรมรณรงคโดย ไดรวบรวมขอมูล
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หลักโดยการสัมภาษณ สตรีหลังคลอดที่เล้ียงลูกดวยนมแมใน 6 เดือนแรก 32 คนกอนดําเนินโครงการ และ 21 คน หลัง

ดําเนินโครงการ ผลการวิจัย ไดรูปแบบการสนับสนุนการเล้ียงดูลูกดวยนมแมซ่ึงผูวิจัย  รับผิดชอบกิจกรรมรณรงค  การเล้ียงดู

ลูกดวยนมแมในสถานประกอบการตามแนวคิดโครงการสถานที่ทํางานสายสัมพันธของสหพันธสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม

โลก  และโครงการสงเสริมการการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบการ กิจการของรัฐบาลไทย   หลังการดําเนินงานพบวา

อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมของสตรีในสถานประการสูงกวาระยะกอนการสนับสนุนการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  ทั้งอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว และการเล้ียงลูกดวยนมแมรวมกับนมผสมอยางนอย  6 เดือน 

4.2 ฐิติกร  โตโพธ์ิไทย และคณะ  (2556) เรื่องการรับรูการรณรงคเล้ียงทารกดวยนมแมและโฆษณานมผงกับความรู 

ทัศนคติการตัดสินใจเลือกนมเล้ียงทารกของแมและญาติ ไดสรุปวา การรณรงคเล้ียงทารกดวยนมแมมากที่สุดโดยผานทาง

บุคลากรทางสาธารณสุข การที่จะใหเล้ียงนมแมใหไดอยางนอย  6 เดือนเพิ่มขึ้นโดยทาง รพ.สต. ทางอินเตอรเน็ต และเน้ือหา

เก่ียวกับวิธีการใหนมแม 

4.3 เพ็ญรุง  นวลแจม และคณะ (2556) เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและระยะเวลาการเล้ียงดูบุตรดวยนมแม

ของแมในเขตภาษีเจริญ  ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะคือ ควรสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดพื้นที่ใหความรู

ปจจัยที่จะชวยทําใหพฤติกรรมในการเล้ียงทารกดวยนมแมยาวนานขึ้น  ไดแกญาติชวยเล้ียง  การใหความรูเก่ียวกับประโยชน

ในการเล้ียงทารกดวยนมแม  รวมถึงการจัดแหลงชวยเหลือในการใหนมบุตรในชุมชนมีมากขึ้น 

4.4 ภัทรพร  ชูประพันธ (2557) ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมใน

เขตภาคกลางตอนลาง พบวา ดานปจจัยนําไดแก อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาหยุดงาน  ประสบการณ  ความรู ทัศนคติ 

อุปสรรคตอการเล้ียงลูกดวยนมแม มีความสัมพันธตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว  6 เดือน  สวนปจจัยเอ้ือ พบวาการ

เขาถึงบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน  แตปจจัยเสริม เชนการไดรับแรง

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  พยาบาล แพทย  เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อนบาน และอาสาสมัครสาธารณสุข ไมมี

ความสัมพันธตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมในเขตภาคกลางตอนลาง สุดทายของการศึกษาน้ีพบวา

ปจจัยที่สามารถรวมทํานายการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ของแมในเขตภาคกลางตอนลางมี 7 ตัวแปรคือ อายุ  มี

ระดับการศึกษา  ประสบการณ ทัศนคติ  อุปสรรคตอการเล้ียงนมแม  ระยะเวลาหยุดงาน และการเขาถึงบริการสาธารณสุขได

มาก  ตัวแปรเหลาน้ีสามารถรวมทํานายการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือนได  

 4.5 มยุรา  เรืองเสรี (2557)  ทําการศึกษา เรื่องการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเล้ียงลูกดวยนมแมจนถึง

อายุ 6 เดือนของแมวัยรุนหลังคลอดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อ.เมือง จ. อุบลราชธานี  เก็บขอมูล

กับแม วัยรุนนอยกวา 20 ป  133  คน จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง  ผลการวิจัยสรุปไดวา วัยรุนเฉล่ียอายุ 

19 ป ระยะหลังคลอดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมดี จะสามารถมีพฤติกรรมเล้ียงลูกดวยนมแม จนถึง 6 เดือนไดดีดวย 

ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหแมวัยรุนหลังคลอดไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากครอบครัว ซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดและมี

อิทธิพลที่สุด จะสงผลใหแมสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมยาวนานถึง 6 เดือนได และเม่ือเล้ียงไดถึง 6 เดือนนาจะมีพฤติกรรมที่

เล้ียงนมแมตอ รวมกับอาหารเสริมตามวัยได  

4.6 เปรมฤดี  ศรีวิชัย และ พรนภา สุริยไชย (2558) ในเรื่อง ความสําเร็จในการเล้ียงบุตรดวยนมแมอยางเดียวในแม

วัยรุน  6 เดือนแรกหลังคลอด ที่โรงพยาบาลพะเยา พบวา แมวัยรุนที่เล้ียงทารกดวยนมแมสําเร็จ 6 เดือนมี  6 คน จาก 14 

คน มีปจจัยที่ทําใหสําเร็จ  3 ดานไดแก (1) ทัศนคติตอการเล้ียงทารกดวยนมแม ของแมวัยรุนหลังคลอดและผูชวยเหลือ

สนับสนุนที่เปนบุคคลในครอบครัว  (2)ความรูเก่ียวกับการเล้ียงทารกดวยนมแมของแมวัยรุน (3) ผูชวยเหลือ สนับสนุนทั้งที่

เปนบุคคลในครอบครัว และบุคลากรดานสุขภาพ  สวนงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ปรากฏวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเล้ียงลูกดวยนมแม

อยางเดียว 6 เดือนในแมที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร คือระดับการศึกษา ทัศนคติ อุปสรรคตอการเล้ียงลูกดวยนมแม และการ

ไดรับแรงสนับสนุนจากพยาบาล แพทย  เจาหนาที่ สาธารณสุข (คเณศพร  เตชะเสาวภาคย, 2554)  
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 4.7 สมพงษ ชัยโอภานนท (2559) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในจังหวัด

นนทบุรี  การศึกษาครั้งน้ีพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลใน

ดานประสบการณในการเล้ียงลูกดวยนมแม การตัดสินใจในการเล้ียงลูกดวยนมแมดวยตนเอง ความรูสูงกวาและทัศนคติที่

ดีกวา ปจจัยทางสังคมที่สนับสนุน ไดแก สามี ญาต ิ ครอบครัวพี่เล้ียง รัฐบาลควรกําหนดใหนมแมเปนอาหารหน่ึงเดียวของ

ทารก และอนุญาตใหแมหลังคลอดมีสิทธิลาหลังคลอดบุตรไดเปนเวลา 3 เดือน รวมทั้งอนุญาตใหบิดาลาหลังคลอดได 15 วัน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน และการเพิ่มองคความรูและทัศนคติตอการใหนมแมอยางเดียว 6 เดือนทั้งตอแมและผูดูแลหลัก 

4.8 พัจนภา  ธานี และคณะ (2560) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

6 เดือน ณ อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  ศึกษากับแมจํานวน 60 คน พบวาแมที่เล้ียงนมแม 6 เดือน มีรอยละ 78.3 ใหเหตุผล

หลักคือความเชื่อวา นํ้านมแมมีประโยชนตอลูก อีกทั้ง รอยละ 97.9 ไดรับคําแนะนําในการเล้ียงลูกดวยนมแมจากบุคลากร

การแพทย   อยางไรก็ตาม แมที่เล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 3 เดือน รอยละ 61.5  เน่ืองจากตองไปทํางานนอกบาน  และ

รอยละ 69.2 ใหขอมูลนํ้านมไมพอ จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน ไดแก 

นํ้าหนักทารก  ความรู  ทัศนคติและปจจัยเอ้ือ p=0.017, 0.029, 0.001 และ 0.044  ตามลําดับ  ดังน้ันหนวยงานและ

บุคลากรทางดานการแพทยที่เก่ียวของ ควรจะสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมโดยเฉพาะ

การบีบเก็บนํ้านม เม่ือแมตองไปทํางาน  และเทคนิคที่ทําใหมีนํ้านมเพียงพอ 

4.9 ประเทศออสเตรเลีย ของ Shahla Medya และคณะ (2015) ศึกษาเรื่อง Supporting women to achieve 

breastfeeding to  6 month Post-partum, the theoretical foundation of a successful program สรุปไดวา ถาจะ

ใหแมประสบความสําเร็จในการใหนมแมครบ 6 เดือนจะตองเนนในเรื่องประสิทธิภาพตัวแมเอง (Self  efficacy theory) ที่จะ

ทําใหแมสามารถเล้ียงลูกไดครบ 6 เดือน และตองมีผูสนับสนุน สงเสริมสุขภาพ (Health educators) นอกจากจะตองให

ความรูแลวยังตองสงเสริมใหแมมีความสัมพันธในครอบครัวใหดี ใหครอบครัวชวยดูแลสนับสนุน  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง

และลูกของตนจึงจะทําใหการใหนมประสบความสําเร็จ 

4.10 Della A Forster, Helen L McLachlan and Judith Lumley (2006) ศึกษา Factors associated with 

breastfeeding at six months postpartum in a group of Australian women พบวา  ตัวแปรที่วิเคราะหแลวมี

แนวโนมจะสงผลทางบวกตอการใหนมแมในระยะ 6 เดือนประกอบดวย : ความปรารถนาอันแรงกลาของแมที่ตองการจะให

นมแมแกลูก เคยมีประสบการณการกินนมแมตอนเปนทารก เกิดในประเทศแถบเอเชีย และเปนแมที่มีอายุแลว ซ่ึงปจจัย

เหลาน้ีมีสวนสัมพันธกับอายุที่เพิ่มขึ้นดวย   สวนตัวแปรที่วิเคราะหแลวมีแนวโนมจะสงผลทางลบตอการใหนมแมในระยะ 6 

เดือนประกอบดวย ตัวแมเองไมมีความตั้งใจแตแรกแลวที่จะใหนมบุตรจนถึง 6 เดือน  แมสูบบุหรี่ 20 มวน หรือ มากกวาตอ

วันชวงกอนตั้งครรภ  แมที่ไมเคยไดรับความรูในการเล้ียงดูทารก  มารดาที่เปนโรคอวน  แมที่มีรายงานวามีอาการซึมเศรา

ในชวง 6 เดือนหลังคลอด 

4.11 Graciete O.Vieira and et al. (2010) ศึกษา Factor Predicting early discontinutation of exclusive 

breastfeeding in the first month of live  ผลการศึกษาพบวา ตัวอยาง แมในสหรัฐอเมริกา 96.9% (n=1,268) ใหนมแม

ในวันแรกหลังคลอด และ ลดลงเหลือ 59.3%(776) ที่ยังใหนมแมอยูภายในเดือนแรกหลังคลอด  ในการวิเคราะหตัวแปรพหุ

คุณบงชี้วา ปจจัยที่มีผลทําใหอัตราเส่ียงการหยุดใหนมแมภายในเดือนแรกหลังคลอดประกอบดวย : การขาดประสบการณของ

แมในการใหนมแม 24%, การสรางตารางการใหนมแมที่เขมงวดมากเกินไป42%  การใชจุกนมปลอม53%  และ การที่หัวนม

แตก 25% 

4.12 Sarah Haroon และคณะ (2013)  ศึกษา Breastfeeding  promotion intervention and Breastfeeding 

practice : Systematic review  พบวา การใหความรูแกแมหลังคลอดในการใหนมแม ทําให Exclusive breast feeding 

(EBF) เพิ่มขึ้น ในการใหนมวันแรก 43%  และ EBFเพิ่มขึ้น 30% ในแมหลังคลอดใหนม 1 เดือน สวนแมที่ใหนม EBF 1-5 

เดือน เพิ่มขึ้นเปน 90%  และจากการศึกษายังมีประเด็นที่วา การใหความรูเก่ียวกับการใหนมแบบเดี่ยวผสมผสานกับแบบให
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เปนกลุม ดีกวาการใหความรูแบบอยางใดอยางหน่ึง กลาวคือควรใหความรูโดยจัดแมรวมกันเปนกลุม รวมกับการใหการ

ปรึกษาเปนรายบุคคลจะไดผลดีทําใหการเล้ียงลูกดวยนมแมนานขึ้น 

การวิจัย บทความ และการศึกษาในเรื่องที่เนนเก่ียวกับนมแมน้ันมีมากมาย เพื่อรณรงคใหแมเล้ียงนมแมน้ันเพื่อ

นํามาปรับใหทําอยางไรใหเล้ียงนมแมอยางเดียวไดนานมากที่สุด หรืออยางนอย 6 เดือน จนกระทั่งปจจุบัน เทคโนโลยีในยุคน้ี 

เปนยุคดิจิตอล แมยุคใหมสามารถหาความรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมไดไมยาก โดยหาไดจากเว็บไซด โฮมเพจ YouTube  

Facebook LINE  และแมที่ประสบความสําเร็จในการเล้ียงทารกดวยนมแมรวมเขามาใหความรูอยางมากมาย  ลาสุด เดือน

เมษายน 2559 เริ่มมีแอปพลิเคชั่น “เล้ียงลูกดวยนมแม” ของ ที่มีสาระสําคัญๆเก่ียวกับนมแม (สุธีรา เอ้ือไพโรจนกิจ, 2559) 

และ  วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร ลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการและเฉลิมฉลองนมแมโลก 2559 พรอมเปดตัว Application 

MoomMae (มุมแม) แอปพลิเคชั่นใหมที่สนับสนุนการใหนมแม สําหรับครอบครัวยุคใหม เขาถึงงาย สะดวก ปลอดภัย พรอม

เก็บบันทึกประวัติการใหนมดวยเปนการเริ่มตนสูการมีพัฒนาการดานสุขภาพที่ดีของลูกนอย (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี, 2559) รวมทั้งพัฒนาการดานสมองซ่ึงในวันขางหนาน้ีตอไปเปนยุค Thailand 4.0 อุตสหกรรมที่จะโดดเดนคือ

หุนยนต  สมองกล คนที่จะกลายเปนผูคิดคนไดจึงตองฉลาดกวาคอมพิวเตอร ทักษะที่จําเปนคือ การคิดวิเคราะหที่ฉับไว 

(Critical  thinking) และมีความคิดที่สรางสรรค (Creativity) น้ันสําคัญมากๆ สําหรับการเตรียมเด็กไทยตอไปในยุคน้ี     

(การดี  เลียวไพโรจน, 2559) 

 

5. บทสรุป  

จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหสําเร็จครบ 6 เดือนหรือมากกวาน้ัน  เปน

การเตรียมเด็กที่มีคุณภาพ เจริญเติบโตเปนคนคุณภาพในยุค Thailand 4.0  มีกลยุทธที่สําคัญ คือ รัฐบาลเนนใหการสงเสริม

เรื่องการใหนมแมอยางสมํ่าเสมอ  มียุทธศาสตรสําคัญๆ  นโยบายเชิงรุกทุกหนวยงานเพื่อสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมทั่ว

ประเทศ บุคลากรทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข และผูเก่ียวของ  มีทัศนคติ มีความรู และทักษะตางๆ เก่ียวกับ

การเล้ียงลูกดวยนมแมเปนอยางดี สวนแม บิดา และครอบครัวตองมีการวางแผนการมีบุตรเพื่อเตรียมตัวเล้ียงลูกดวยนมแม

ตั้งแตระยะกอนการตั้งครรภ จนถึงระยะหลังคลอด ทารกตองอยูในสภาพที่พรอมไดรับนมแม และแมตองมีความม่ันใจ มีความ

ตั้งใจในการเล้ียงลูกดวยนมแม (พรณิศา แสนบุญสง และวรรณดา  มลิวรรณ, 2559) รวมทั้งการสนับสนุนทางสังคมที่เอ้ือตอ

การเล้ียงลูกดวยนมแม เชน สถานประกอบการที่เอ้ือมุม หรือสถานที่ ใหแมเก็บนํ้านมได มีชองทางการไดคําปรึกษาทาง

อินเตอรเน็ต เชน LINE กลุมนมแมของทุกๆ โรงพยาบาล website webpage ที่มีคุณภาพ เก่ียวกับการเล้ียงนมแม  

Application บนมือถือที่เก่ียวกับการใหนมแม  การบริการสงนมแมฟรีไปยังสถานที่ที่บุตรอยูกรณีแมและลูกแยกจากกันจาก

การที่แมตองทํางานภายหลัง 3 เดือน รวมกับบริษัทนมผงดัดแปลงที่ไมมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจเกินควร การใช

พระราชบัญญัติการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กอยางเครงครัด การขจัดอุปสรรคที่มีผลตอ

การเล้ียงลูกดวยนมแม  ส่ิงเหลาน้ีถาชวยเหลือกัน  สงเสริมซ่ึงกันและกันอยางตอเน่ืองและจริงจังในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มหรือมีอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมที่มากขึ้นไดอยางแนนอน เปนรากฐานการเตรียมคนที่มีคุณภาพ

เขายุค Thailand 4.0  ซ่ึงประเทศไทยกําลังดําเนินเขาสูในยุคน้ีตอไป   

ในการน้ีพยาบาลมีบทบาทสําคัญอยางมากที่จะชวยสงเสริมใหเล้ียงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ ตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภโดย

ใหความรูเนนย้ําความสําคัญของการใหนมแม การเตรียมหัวนมตั้งแตตั้งครรภ  ในระยะคลอดตองใหลูกดูดนมแมทันทีภายใน 

30-45 นาทีหลังคลอด รวมทั้งหลังคลอดตองชวยเหลือแมในการใหนมแม สงเสริมใหแมไดมีความรู และหาขอมูลที่ถ ูกตอง

เก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมใหไดนาน 6  เดือนหรือนานที่สุดเทาที่จะทําได เปนการเตรียมเด็กที่มีคุณภาพและเปนกําลัง

สําคัญสําหรับประเทศชาติในอนาคต  
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีนําเสนอการพยาบาลฉุกเฉินสําหรับสตรีตั้งครรภที่มีอาการชักจากภาวะครรภเปนพิษ การชักคุกคาม

ชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ บทบาทการพยาบาลฉุกเฉนิในระยะที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ ไดแก การพยาบาล

ในระยะกอนชัก การพยาบาลในระยะชัก การพยาบาลระยะหยุดชัก การบริหารยา การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต 

การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก การพยาบาลขณะชักนําการคลอด และการพยาบาลในระยะหลังคลอด 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงของการบริการทางสุขภาพเพือ่ปองกันความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารก  

 

คําสําคัญ: การพยาบาลฉุกเฉิน  ชักจากภาวะครรภเปนพิษ  สตรีตั้งครรภ 

 

Abstract 

 

This article presents an emergency nursing for pregnant women with eclampsia, that threatens 

pregnant women and fetus life. The role of emergency nursing during eclampsia include nursing in preeclampsia, 

nursing in eclampsia, nursing in post eclampsia, medication administration, nursing to control blood pressure,  

nursing surveillance  for complications in post eclampsia, nursing care during labor induction and postnatal 

period. All of which are part of the health service to prevent severity of eclampsia and pregnant women 

and fetus mortality.    

 

Keywords: emergency nursing, eclampsia, pregnant women 

 

ความนํา 

การชักจากภาวะครรภเปนพิษ (Eclampsia) เปนการชักชนิด Grand mal หรือ Generalized tonic–clonic เกิด

จากสมองทุกสวนมีสวนเก่ียวของกับการปลอยคล่ืนสมองที่เปนกระแสไฟฟาผิดปกติ ทําใหมีอาการสูญเสียความรูสึกตัว 

(unconsciousness) กลามเน้ือทั่วรางกายมีเกร็งและกระตุก เกิดขึ้นกับสตรีตั้งครรภที่มีภาวะครรภเปนพิษ (Pre-eclampsia) 

และโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังรวมกับภาวะครรภเปนพิษ (chronic hypertension with Superimposed preeclampsia) 

มักเกิดขึ้นในสัปดาหที่ 24 ของการตั้งครรภจนถึง 48 ชั่วโมงหลังคลอด  รอยละ 90 เกิดการชักในชวงอายุครรภ 28 สัปดาห   

โดยการชักเกิดขึ้นระหวางตั้งครรภรอยละ 50 ระหวางคลอดรอยละ 25 และภายหลังคลอดรอยละ 25  และมักเกิดการชัก

นอกโรงพยาบาล (Raghuraman, March, Hacker, Modest, Wenger, Narcisse, et al., 2014; Sibai, 2011; 
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The American College of Obstetricians and Gynecologies: ACOG, 2013; Vigil-De Gracia, Rojas-Suarez, 

Ramos, Reyes, Collantes, Quintero, et al., 2015; Woodland, Hinshaw, Simpson, & Wieteska, 2010)  

ภาวะแทรกซอนของการชักจากภาวะครรภเปนพิษ ไดแก ไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure)    

Disseminated intravascular coagulation: DIC รกลอกตัวกอนกําหนด (abruptio placenta) ปอดบวมนํ้า (Pulmonary 

edema) เลือดออกในสมอง (stroke) และเสียชีวิต  โดยพบการเสียชีวิตรอยละ 3.23 ของจํานวนสตรีตั้งครรภที่ชักจากครรภ

เปนพิษในประเทศไทย (สิรยา กิตติโยดม, 2557) และรอยละ 2 ในประเทศอังกฤษ (Ghulmiyyah, & Sibai, 2012)  จึง

ชี้ใหเห็นวาการชักจากภาวะครรภเปนพิษนํามาซ่ึงอันตรายที่รุนแรงในสตรีตั้งครรภ  โดยจะทวีความรุนแรงขึ้นหากมีภาวะ 

HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) รวมดวย (Vigil-De Gracia, et 

al., 2015) ขณะที่ทารกในครรภก็จําเปนตองใหคลอดภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังการชัก  เพราะดวยหากปลอยใหดําเนินการ

ตั้งครรภตอไปมักพบวาจะเกิดการชักซํ้า  จึงเปนการเพิ่มความเส่ียงตอภาวะเลือดออกในสมองที่เปนสาเหตุหลักของการ

เสียชีวิต  ยิ่งไปกวาน้ันการขาดอากาศและการเกร็งกระตุกของกลามเน้ือขณะชักยอมสงผลเสียตอทารกในครรภอยางแนนอน 

โดยเฉพาะการตายคลอด (still birth) ซ่ึงเชื่อมโยงกับการลอกตัวของรกกอนกําหนด (abruptio placenta) อันเปน

ภาวะแทรกซอนจากการชัก (Raghuraman, et al., 2014) 

 

ปจจัยเส่ียงตอการชัก 

ปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดภาวะชักในสตรีตั้งครรภมีภาวะความดันโลหิตสูง  (Woodland, et al., 2010) ไดแก จํานวน

ครั้ งของการตั้งครรภ   โดยมักพบในครรภแรก  เคยมีภาวะความดันโลหิต สูงขณะตั้ งครรภชนิดรุนแรง ( severe 

preeclampsia)  อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 40 ป โดยเคยผานการคลอดมาหลายครั้ง  มีภาวะความดันโลหิตสูงใน

ระยะตั้งครรภมากอน  มีโรคประจําตัวทางอายุรกรรม เชน โรคเบาหวาน โรคไต  Cushing’s disease  ครรภแฝด และสตรี

ตั้งครรภที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 

 

พยาธิสภาพของภาวะครรภเปนพิษ  สาเหตุที่แทจริงยังไมทราบแนชัด  แตกลไกที่นาจะอธิบายการเกิดภาวะครรภ

เปนพิษได ดังน้ี 

1. การฝงตัวของรกบกพรองทําใหการเสนเลือดที่เชื่อมตอระหวางมดลูกกับรกมีการพัฒนาไมสมบูรณ 

2. ภาวะความไมสมดุลระหวางการเกิดอนุมูลอิสระกับกระบวนการปองกันอันตรายของสารตานอนุมูลอิสระ 

(Oxidative stress) (Gabbe, 2007)  

3. การปรับสภาพของหัวใจและหลอดเลือดของสตรีตั้งครรภที่ผิดปกติ  

4. ปจจัยดานพันธุกรรม โดยพบยีนที่อาจมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะครรภเปนพิษ เชน MTHFR, 

angiotensin, angiotensin-converting enzyme, HLA  

5. การไหลเวียนเลือดในสมองไมดี  

 

พยาธิสภาพในสมองของสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ 

นาจะเกิดจากอาการของครรภเปนพิษรบกวนการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง (CNS) สาเหตุที่แนนอนของ

การชักยังไมทราบแนชัด แตอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่สมองจากความดันโลหิตสูง (hypertensive encephalopathy) หรือ

การขาดเลือดไปเล้ียงซ่ึงจากการหดเกร็งของเสนเลือดที่ไปเล้ียงสมอง พบวาเน้ือสมองบวม(cerebral edema) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่สมองสวนหลัง ซ่ึงนาจะนํามาอธิบายสาเหตุของอาการตาพรามัว  มองภาพซอน  หรือมีจุดดําในลานสายตา (Sibai, 

2011)  
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อาการและอาการแสดงของการชัก 

อาการนํา  อาการนําเปนเสมือนสัญญาณเตือนวาตองชวยเหลือสตรีตั้งครรภโดยทันที  เพราะระยะเวลาที่จะ

เกิดการชักไมแนนอน บางรายมีอาการนํา 2 วันกอนการชัก  บางรายก็ส้ันกวาน้ัน  สตรีตั้งครรภที่เกิดการชักจากภาวะครรภ

เปนพิษสวนใหญมักมีอาการปวดศีรษะรุนแรงนํามากอน  โดยเฉพาะบริเวณทายทอยและขมับทั้งสองขาง  รูสึกหนักตื้อๆที่

ศีรษะ  มึนงง  อาการเก่ียวกับการมองเห็นไดแก ตาพรามัว  เห็นภาพซอน  มีจุดบอดที่ลานสายตา  อาการบริเวณทองไดแก 

จุกหรือเจ็บบริเวณใตล้ินปหรือชายโครงขวา  อาจมีอาการอาเจียนรวมดวย  เม่ือทดสอบ Deep tendon reflex พบปฏิกิริยา

สะทอนเร็วกวาปกต ิ และอาการส่ันกระตุกของกลามเน้ือ โดยเฉพาะบริเวณเขา (ankle clonus) และขอมือ   

อาการชัก  การชักจากภาวะครรภเปนพิษ  เปนการชักชนิด Grand mal หรือ Generalized tonic–clonic 

ในระหวางการชัก  อัตราการเตนของชีพจรของมารดาจะเพิ่มขึ้น  systolic  pressure อาจเพิ่มถึง 200 mmHg  อาจมี

อุณหภูมิรางกายสูงถึง 40  องศาเซลเซียส  การชักสามารถแบงออกเปน  4  ระยะ ดังน้ี 

ระยะเตือน (premonitory stage) (10--30  วินาที) อาการที่พบ ไดแก  กระสับกระสาย กลอกตาไป

มา  กระตุกที่กลามเน้ือบริเวณใบหนา เชน เปลือกตา  มุมปาก และคิ้ว  อาจมีหนาบูดเบี้ยว   

ระยะเกร็ง (tonic stage) (10-20 วินาที)  เปนระยะที่อันตรายตอสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ  

เน่ืองจากมีอาการชักเกร็งของกลามเน้ือทั่วรางกาย จะพบอาการหลังแอนเกร็ง กัดฟนแนน กํามือแนน ตาแข็ง  จนกระทั่งหยุด

หายใจเพราะกลามเน้ือกระบังลมหดรัดตัว   

ระยะชัก (clonic stage) (60 - 90 วินาที)  มีอาการเกร็งกระตุกของกลามเน้ือทั่วรางกายอยาง

รุนแรง  อาปากขึ้นลง กัดฟนแนน นํ้าลายฟูมปาก  อาจกัดล้ินของตนเองได  ใบหนาเขียวคลํ้าเพราะขาดออกซิเจน  หลังจาก

น้ันกลามเน้ือจะเริ่มคลายตัว  กลับมาหายใจ  จังหวะการหายใจจะเร็วและแรง   

ระยะไมรูสึกตัว (unconscious or coma stage) เปนระยะของการหยุดชัก สตรีตั้งครรภมีอาการคลาย

หลับ  ความนานของระยะน้ีไมแนนอน  แตหากมีระยะเวลานานอาจบงชี้ถึงอันตรายที่สูงขึ้นดวย  ทั้งน้ีสามารถกลับมาชักซํ้าได

ในระยะน้ี 

 จะเห็นไดวาการชักในภาวะครรภเปนพิษมีความเหมือนและแตกตางจากโรคลมชัก  หรือการชักเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนๆ  

ขณะที่เปาหมายของการพยาบาลจึงไมใชเพียงดูแลสตรีตั้งครรภแตตองดูแลทารกในครรภดวย   

 

วัตถุประสงคของบทความ 

 เพื่อนําเสนอการพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ 

 

การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ 

1. การพยาบาลในระยะกอนชัก  ควรปองกันสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ  ภาวะพรองออกซิเจนขณะชัก  โดย

เม่ือมีอาการของระยะเตือน   เปนชวงเวลาสําคัญที่จะรักษาปริมาณออกซิเจนในเลือดไว  จึงดูแลใหไดรับออกซิเจนทาง

หนากาก (face mask with or without reservoir) 8-10 ลิตรตอนาที   

2. การพยาบาลในระยะชัก  ควรปองกันมารดาจากการบาดเจ็บขณะชักและการสูดสําลักในระยะเกร็งและชัก   

ปองกันการพลัดตกเตียงโดยการยกไมก้ันเตียงขึ้นทั้งสองขาง  หากมีอาการชักขณะน่ังใหจับนอนลง  ทั้งน้ีเปนการปองกันไมให

ครรภไดรับการกระทบกระเทือนอันนํามาซ่ึงการเกิดภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด  และปองกันอวัยวะอ่ืนๆ ไดรับบาดเจ็บจาก

การหลนกระแทกพื้นหรือฟาดกับส่ิงของอ่ืนๆ  ควรปลดคลายเส้ือผาใหหลวม  โดยเฉพาะรอบๆ คอ  ใชหมอนหรือผาหนุน

ศีรษะและจัดทาใหใบหนาตะแคง  เพื่อใหนํ้าลายไหลออกสะดวก  เปนการปองกันการสูดสําลักเม่ือสตรีตั้งครรภกลับมาหายใจ  
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โดยทั่วไปแลวสตรีตั้งครรภที่มีอาการชักมักมีอาการคอเกร็งแข็ง  จึงควรจับสะโพกและหัวไหลใหตะแคงไปทั้งตัว ทาที่แนะนํา

คือทาตะแคงซายจะชวยปองกันมดลูกกดทับเสนเลือดดําใหญ (Inferior vena cava) เพื่อใหเลือดไปเล้ียงทารกไดสะดวก  ไม

ควรกดหรือผูกมัดผูปวยจะทําใหเกิดแรงตานจนกระดูกและขอตอกระดูกไดรับบาดเจ็บ  พยาบาลจะตองอยูกับผูปวยจนกระทั่ง

หยุดชักเพื่อปองกันอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น  ระหวางน้ีควรเรียกทีมใหรายงานแพทยและเตรียมการชวยเหลือกรณีมีการสูด

สําลักขณะชัก  ทั้งน้ีในระยะเกร็งและชักไมควรพยายามใหยาหยุดชักในรายที่ไมไดใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา  เพราะการชัก

มีระยะเวลาที่จํากัดซ่ึงสตรีตั้งครรภจะหยดุชักเอง  โดยทั่วไปรวมระยะเวลาของการชัก 1 – 2 นาที แตจะมีการชักซํ้าตอเน่ือง

จนกวาจะไดรับยาชวยใหหยุดอาการชัก  ซ่ึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหทารกขาดออกซิเจน และมารดาเสียชีวิตจากหลอดเลือดใน

สมองแตก (Sibai, 2011) 

การใสไมกดล้ินหรือ oropharyngeal airway จําเปนหรือไม  บางแนะนําวาตองใสเพื่อปองกันการกัดล้ินขณะชัก  

บางไมระบุแนวทางการชวยเหลือวาควรใสหรือไม  ขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลโรคลมชักแนะนําวาไมควรใสเพราะไมเคยมี

ผูปวยชักแลวกัดล้ินตัวเองขาดตามความเชื่อ  ซ่ึงอาจมีการกัดบริเวณดานขางล้ินและมีเลือดออกไดบาง  จึงใหความสําคัญใน

การดูแลเพื่อปองกันการอุดก้ันในทางเดินหายใจ  หากใชไมกดล้ินอาจทําใหฟนหักซ่ึงเส่ียงตกลงไปในปอดและเกิดความบอบช้ํา

ที่ริมฝปากและชองปาก (สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2557) เม่ือพิจารณาตามอาการแตละระยะของการชัก  

การใสไมกดล้ินหรือ oropharyngeal airway โดยไมใหเกิดความบอบช้ํา ตองเปนระยะที่ไมมีการชักซ่ึงจะมีการกัดฟนแนน  

ควรเปนระยะเตือนของการชักหรือภายหลังชักที่อาจมีการชักซํ้า และตองไมใสในขณะที่สตรีตั้งครรภยังรูสึกตัวดีเพราะเปนไป

ไดวาจะทําใหเกิดการอาเจียน  เพิ่มความเส่ียงตอการสูดสําลักลงปอด ดังน้ันการใสไมกดล้ินหรือ oropharyngeal airway จึง

ควรพิจารณาเปนรายๆไป 

3. การพยาบาลในระยะหยุดชัก  เปนระยะที่อาการชักสงบลง  สตรีตั้งครรภจะไมรูสึกตัว  การพยาบาลที่สําคัญ คือ 

รักษาระดับออกซิเจนในกระแสเลือด นอกจากการชวยใหสตรีตั้งครรภฟนตัวเร็วแลว  ยังมุงหวังใหทารกในครรภไมเกิดภาวะ

พรองออกซิเจน จึงควรใหออกซิเจนทาง simple face mask with or without reservoir 8-10 ลิตรตอนาที และประเมิน

ระดับออกซิเจนในรางกาย oxygen saturation < 94% หรือมีการสูดสําลักลงปอด  หรือปอดบวม  ควรไดรับการวิเคราะหคา

ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (arterial blood gas) นอกจากน้ีจําเปนตองประเมินสภาพทารกในครรภทุก 10-15 นาที ตลอดจน

การหดรัดตัวของมดลูก และเลือดออกทางชองคลอด  ซ่ึงหากพบวามีมดลูกหดรัดตัวและมีเลือดออกทางชองคลอด แสดงถึง

ภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด อาจทําใหทารกเสียชีวิตในครรภได   

การประเมินสุขภาพทารกในครรภน้ัน  ประเมินไดจากการฟงเสียงการเตนของหัวใจทารก  โดยระหวางที่มีอาการชัก

มักพบวามีจังหวะการเตนของหัวใจชากวา 90 ครั้งตอนาที หรือมีผลการตรวจดวยวิธี NST (Non stress test) หรือ CST 

(Contraction stress test) ไดผล prolonged deceleration หรือพบทั้งสองลักษณะ แตเม่ือส้ินสุดการชักสตรีตั้งครรภเริ่มมี

ออกซิเจนในเลือดเปนปกติ  ทารกในครรภก็จะกลับมีจังหวะการเตนของหัวใจที่ปกติอีกครั้ง  ยกเวนกรณีที่มีภาวะรกลอกตัว

กอนกําหนด  ซ่ึงจะพบวามีการหดรัดตัวของมดลูกที่รุนแรงและมักพบลักษณะกราฟชนิด late deceleration ซ่ึงตองใหการ

ชวยเหลืออยางเรงดวน 

4. การบริหารยา  เปนบทบาทของพยาบาลที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การเรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารยาที่ใชในการปองกันการชักซํ้า โดยทั่วไปเม่ือสตรีตั้งครรภหยุดชัก  พยาบาลควรเปดเสนใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา

เพื่อเปนชองทางในการใหยา  ควรใหสารนํ้าแคเพียงเล้ียงเสน  ไมควรใหอัตราเร็วเน่ืองจากสตรีตั้งครรภที่มีภาวะครรภเปนพิษ

เส่ียงตอการมีนํ้าทวมปอด  โดยเฉพาะหากมีภาวะ HELLP syndrome กรณีที่ไมสามารถเปดเสนทางหลอดเลือดดําไดหรือมี

ภาวะนํ้าทวมปอด  ควรใหทางไขกระดูก  

ยาที่ใชเพื่อปองกันการชักซํ้าที่ไดผลคือ แมกนีเซียมซัลเฟต  (MgSO4) ซ่ึงเปนยาที่ไดรับการยอมรับและใชอยาง

แพรหลายทั่วโลก (ACOG, 2013)  โดยให 10% MgSO4 6 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดดํา ชาๆ ประมาณ 15-20 นาที จากน้ันให

ตอเน่ืองทางหลอดเลือดดํา (continuous infusion) 2 กรัมตอชั่วโมง  ถึงอยางไรก็ตามยังพบวาสตรีตั้งครรภที่ไดรับ
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แมกนีเซียมซัลเฟตรอยละ 10 มีการชักซํ้า ซ่ึงแกไขโดยให 10% MgSO4 2 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดดําชาๆ ประมาณ 3-5 นาที 

นอกจากน้ีภายหลังการใหยาควรประเมินผลขางเคียงของยาที่อาจพบในสตรีตั้งครรภ ไดแก ปสสาวะออกนอย อัตราการ

หายใจชากวา  12  ครั้งตอนาที และไมพบ Deep tendon reflex ยาที่ ใชแกฤทธ์ิของแมกนีเซียมซัลเฟต คือ 10% 

calcium gluconate  

ในกรณีที่ไมสามารถแยกโรคไดอยางชัดเจนวาเปนการชักจากภาวะครรภเปนพิษหรือโรคลมชัก (Epilepsy) การให

แมกนีเซียมซัลเฟตอาจเปนอันตรายตอสตรีตั้งครรภ  และกรณีที่ไดแมกนีเซียมซัลเฟตแลวยังมีการชักซํ้า  ทั ้งสองกรณีน้ีควร

ไดรับ Diazepam 10-20 mg เขาหลอดเลือดดํา  

5. การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต  เน่ืองจากความดันโลหิตสูงสงผลทําใหเสนเลือดในสมองไดรับบาดเจ็บ

หรือแตก  อันเปนสามารถหลักของการเสียชีวิตในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากครรภเปนพิษ (Raghuraman, et al., 2014) 

บทบาทของพยาบาลคือ การเพิ่มความถี่ในการวัดความดันโลหิตและมีความตอเน่ือง  จนแนใจวาความดันโลหิตคงที่  จึงเวน

ระยะเวลาการวัดใหหางออกไปตามความเหมาะสม  อาจทุก 5  10  15  30 นาที  1 หรือ 4 ชั่วโมง นอกจากน้ีตองควบคุม

ความดันโลหิต  โดยการบริหารยาควบคุมความดันโลหิตอยางเครงครัด เพราะผลของความดันโลหิตที่ลดลงรวดเร็วหรือลดมาก

เกินไปอาจทําใหเลือดที่ไปเล้ียงสมองหรือมดลูกนอยลง  ดูแลดานอารมณใหผอนคลายโดยใชเทคนิคการผอนคลายใหเหมาะสม

ตามปจเจคบุคคล เชน การทําสมาธิ  และการใชกล่ินของนํ้ามันหอมระเหย  ตลอดจนการดูแลใหไดรับการพักผอน โดยการจัด

ส่ิงแวดลอมใหเงียบสงบไมมีเสียงดังรบกวน ลดแสงรบกวน  และวางแผนใหการพยาบาลโดยไมรบกวนการพักผอนจนเกิน

จําเปน 

6. การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก  ควรตระหนักวาสตรีตั้งครรภกลุมน้ีจําเปนตองไดรับการ

จัดการกับภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังการชัก โดยพบวาสตรีตั้งครรภที่ชักจากภาวะครรภเปนพิษ  จํานวนรอยละ 7-11 มี

ภาวะ Disseminated Intravascular Coagulopathy (DIC) ซ่ึงมักพบในรายที่มีภาวะรกลอกตัวกอนกําหนดหรือทารก

เสียชีวิตในครรภ  นอกจากน้ีรอยละ 3 – 5 มีภาวะปอดบวม (pulmonary edema) มักทราบไดจากการตรวจรางกายที่พบ

การหายใจลําบาก เจ็บหนาอก หายใจเร็ว และจังหวะการเตนของหัวใจเร็ว  ควรประเมินระดับออกซิเจนในรางกายหาก 

oxygen saturation < 94% ควรไดรับการวิเคราะหคาออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (arterial blood gas) และ X-ray ทรวงอก  

7. การพยาบาลขณะชักนําการคลอด  เม่ือเกิดการชักจากภาวะครรภเปนพิษ  จําเปนตองใหคลอดภายใน 24 

ชั่วโมง โดยไมคํานึงถึงอายุครรภ  พยาบาลจําเปนตองอธิบายใหสตรีตั้งครรภและครอบครัวเขาใจในเหตุผลของการใหคลอด

และแผนการรักษาพยาบาล  วิธีการคลอดน้ันขึ้นอยูกับสภาวะของสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ  ในรายที่คลอดเองน้ันใน

ระยะเจ็บครรภคลอดและระยะคลอดควรไดรับการลดอาการเจ็บครรภคลอด  เพราะจะเปนอุปสรรคในการควบคุมความดัน

โลหิต  ยาลดอาการเจ็บครรภคลอดนิยมใช opioids อาจใหทางหลอดเลือดดํา  หรือ epidural ซ่ึงจะไมใหทาง epidural ใน

รายที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติรุนแรง (platelet count นอยกวา 90,000 /mm3) สวนการใชวิธีการดมยา (general 

anesthesia) เปนที่ทราบกันวาจะเพิ่มความดันในสมอง (Sibai, 2011)   

 8. การพยาบาลหลังคลอด ดวยพบวาการชักจากภาวะครรภเปนพิษสามารถพบไดในระยะหลังคลอด  จึงจําเปนตอง

ดูแลใหไดรับยาแมกนีเซียมซัลเฟตตอเน่ืองดวยอัตรา 1-2 กรัมตอชั่วโมง เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง  ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา

พบวาการใหเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง  ก็มีผลไมแตกตางจากการใหตอเน่ือง 24 ชั่วโมง แตชวยลดระยะเวลาการอยู

โรงพยาบาลและคารักษาพยาบาล (Anjum, Goel, Sharma, Mohsin, & Garg, 2016) อยางไรก็ดี  การพยาบาลในระยะน้ีที่

สําคัญไดแก การดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาตลอดจนการบริหารยาอยางครบถวนดังที่กลาวไวในขอ 4 การบริหารยา  

และส่ิงที่ขาดไมไดคือการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และบิดา  รวมทั้งการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม  
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บทสรุป  

การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ  ควรตั้งแตการชวยเหลือตั้งแตอาการเตือน

จนถึงหลังคลอด  แตจากอุบัติการณการชักจากภาวะครรภเปนพิษในประเทศไทยมักพบขณะกอนมาโรงพยาบาล  อาจดวย

สตรีตั้งครรภในประเทศไทยมีการตัดสินใจมาโรงพยาบาลชา  เกิดการชักจึงถูกนําสงโรงพยาบาลโดยญาติ  ตรงขามกับ

ประเทศที่พัฒนาแลวที่มักพบมากในระยะคลอด (รอยละ 50) ระยะตั้งครรภและหลังคลอดพบเทากันคือรอยละ 25  (Ross, 

2016) อาจเปนไปไดวาพวกเขาเหลาน้ันมาโรงพยาบาลตั้งแตกอนการมีอาการชัก  บงชี้ใหเห็นถึงระดับความรูของโรคและการ

ตัดสินใจมาโรงพยาบาล  ดังน้ัน  บทบาทของพยาบาลคงไมใชเพยีงใหการพยาบาลในระยะฉุกเฉินคือระยะชักเทาน้ัน  แตหาก

ตองแสดงบทบาทที่ชวยใหสตรีตั้งครรภมีความรูและตัดสินใจไดถูกตองในการดูแลตนเอง  จากน้ันจึงแสดงบทบาทการ

พยาบาลฉุกเฉินในระยะที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ  ไดแก การพยาบาลในระยะกอนชัก  ระยะชัก  ระยะหยุดชัก  การ

บริหารยา  การพยาบาลเพื่อควบคุมความดันโลหิต  การพยาบาลเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังการชัก การพยาบาลขณะ

ชักนําการคลอด  และการพยาบาลในระยะหลังคลอด  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงของการบริการทางสุขภาพเพื่อปองกันความ

รุนแรงของโรคและการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภและทารก   
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูของบุคลากรนักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอ

ความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย และเปรียบเทียบความรูและความคิดเห็นระหวางบุคลากร

นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย มีกลุมตัวอยางไดแก

บุคลากร นักศึกษาจํานวน 325 คน และเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน One - Way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษาพบวา 1) การรับรูจากส่ือและการรับรูจากส่ือบุคคล

อยูในภาพรวมอยูในระดับนอย 2) มีความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง 3) ความคิดเห็นตอความเปนไปได

ในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับไมแนใจ 4) สวนใหญไมเห็นดวยตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

รอยละ 57 5) ความรูระหวางบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

ของประเทศไทยแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเก่ียวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 7) ความรูและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: ความรู  ความคิดเห็น  โรงไฟฟานิวเคลียร 

 

Abstract 

 

This study was purposed to knowledge level of personnel, science students and art students 

towards possibility of building a nuclear power plant in Thailand and also knowledge and opinions of 

personal, science students and art students towards possibility of building a nuclear power plant in 

Thailand. The 325 representative simple were people who work and study in HCU. Questionnaires were 

administered as tools in the study. The statistics used were percentage, mean, standard deviation and 

hypothesis were test One - Way ANOVA analysis of variance and Pearson Correlation. The result of the 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

636 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

research can conclude as follows: 1) Over all, information recognition and perception of media was at a 

low level. 2) Knowledge of building a nuclear power plant was at a moderate level. 3) Opinions of 

Possibility of Building a Nuclear Power Plant was at uncertain level. 4) The majority of opinions was not 

sure towards possibility of building a nuclear power plant rate at 57. 5) When compared , knowledge, 

personnel, science students and arts students were significant difference groups towards possibility of 

building a nuclear power plant in Thailand at 0.05 significant revel. 6) Information recognition and 

opinions towards possibility of building a nuclear power plant was relationships at 0.05 significant revel. 

7) Knowledge and opinions was relationships at 0.05 significant levels. 

 

Keywords: knowledge, opinions, nuclear power plant 

 

1. บทนํา 

 

พลังงานไฟฟาเปนส่ิงที่จําเปนและตองการเปนอยางมาก ทั่วโลกลวนใชไฟฟาขับเคล่ือนในประเทศทางดานเศรษฐกิจ

และการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมทั้งมีความสําคัญตอความม่ังคงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ในปจจุบันทุก

ประเทศทั่วโลกตางมีความตองการพลังงานไฟฟาในอัตราสูงเพิ่มขึ้น เ น่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางดาน

ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ และการบริโภคทําใหเกิดความตองการที่เพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทยน้ันสวนใหญใช

พลังงานจากกาซธรรมชาติและถานหิน ที่เหลือคือพลังงานนํ้า และการนําเขานํ้ามัน ซ่ึงพลังงานเหลาน้ีมีแนวโนมจะหมดไป

ภายในอนาคตอันใกลน้ี อาจจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงาน ปญหาเหลาน้ีไมใชแคประเทศไทยที่ตองเผชิญ แตทุกประเทศ

ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน จึงเปนสาเหตุใหทั่วโลกแสวงหาแหลงพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซ่ึงพลังงานที่เปนที่สนใจในขณะน้ี 

คือ พลังงานนิวเคลียร   ถึงแมวาพลังงานนิวเคลียรจะเปนพลังงานที่ม่ันคง และไมกอเกิดสภาวะโลกรอน แตประชาชนสวน

ใหญก็ยังหวาดกลัวกับผลกระทบที่คาดจะเกิดขึ้นทั้งที่ เทคโนโลยีในดานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร น้ันมี

ความกาวหนาอยางมากและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาสวนใหญของไทย ถาหาก

ประเทศไทยจะดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคตก็จะตองหาวิธีจัดการกากกัมมันตรังสีที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม

กอนจะดําเนินการในขั้นตอนอ่ืนตอไป(พีรวุติ บุญสุวรรณและอนิรุทร ทรงจักรแกว,2554:บทคัดยอ)ซ่ึงสอดคลองกับชมพูนุท 

พรหมภักดิ์และวิกานดา วรรณวิเศษ(2554:15 )กลาววาการพัฒนาเตรียมความพรอมบุคลากรและการสรางกระบวนการ

ส่ือสารสาธารณะเพื่อทําความเขาใจกับภาคประชาชนเพื่อใหสามารถกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับบานเมืองและเปนสถาบันหลักในการชี้นํา

สังคม อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับและเปนองคกรหลักที่ประชาชนและสังคมพึ่งพาไดและเปนส่ือกลางในการในการเผยแพรและ

แลกเปล่ียนความรูและความคดิเห็น เพื่อเตรียมความพรอมในความเปนไปไดตอการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาซ่ึงเปนสวนหน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

รวมทั้งเปนผูที่มีศักยภาพ และเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการในการตัดสินใจตอการยอมรับในการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรของประเทศไทยในอนาคต 

  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.เพื่อศึกษาระดับความรูของบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความเปนไปไดในการสราง

โรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 637 

2.เพื่อเปรียบเทียบความรูและความคิดเห็นระหวางบุคคลกร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปตอความ

เปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 

 1.บุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปมีระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

ของประเทศไทยแตกตางกัน 

2.บุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลปมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

ของประเทศไทยแตกตางกัน 

 3. การรับรูขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน 

 4. การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน 

 5. ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยน้ีเปนเปนการศึกษาเชิงสํารวจประชากรที่ใชในการศึกษาคือบุคลากรและนักศึกษาสายวิทยและนักศึกษา

สายศิลปชั้นปที่ 3 ทุกคณะจํานวน 2,131 รายกลุมตัวอยางที่ไดเทากับ 325รายกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณกลุม

ตัวอยางของ Krejcie and Morgan(1970, pp.608-609)ใชวิธีการสุมแบบเจาะจงแบบกําหนดสัดสวน และการเลือกแบบ

บังเอิญ คิดเปนสัดสวนทั้งหมดคือ บุคลากรจํานวน 91 ราย และนักศึกษา จํานวน 234 ราย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามประกอบดวย และแบบสอบถามปด แบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน 

คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสวนที่2 การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับไฟฟานิวเคลียรสวนที่ 3 ความรูเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร  

ผลกระทบของโรงไฟฟานิวเคลียรและความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรสวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรสวนที่ 5 ขอเสนอแนะโดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนการไดรับขาวสารจากประเภทของส่ือและจาก

บุคคลใชเกณฑในการแบงระดับคะแนนของเบสท(Best, 1977:174)ดังน้ี 

7-16 คะแนน   หมายถึง ไดรับขาวสารนอย 

 17-25 คะแนน  หมายถึง ไดรับขาวสารปานกลาง 

26-35 คะแนน  หมายถึง ไดรับขาวสารบอย 

โดยมีเกณฑแปลความหมายของความรู เก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรโดยมีเกณฑแปลความหมายของเบสท(Best, 

1977:174)ดังน้ี 

0.00-0.33 คะแนน    หมายถึง    มีความรูอยูในระดับนอย 

 0.34-0.67 คะแนน    หมายถึง    มีความรูอยูในระดับปานกลาง 

 0.68-1.00 คะแนน    หมายถึง    มีความรูอยูในระดับมาก 

โดยมีเกณฑแปลความหมายของความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยโดยมีเกณฑแปลความหมาย

เบสท(Best, 1977:175)ดังน้ี 

1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวย 

 2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ 
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 3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 

4.21-5.00 คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(content validity)จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

(คา IOC เทากับ 0.70 ) และทดลองใชกับกลุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบังการ จํานวน 30 หาคาตาม

วิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha )ไดคา 0.80การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนาไดแกรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสถิติอนุมาน ไดแก สถิติทดสอบแบบ One Way ANOVAเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 3 กลุม และใช

สถิติทดสอบสหสัมพันธ Person Correlationเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรระหวาง 2 ตัวแปร 

 

5. ผลการวิจัย 

 

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 246 คน (รอยละ 75.7)และกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีจํานวน 79 

คน (รอยละ 24.3) กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-25 ป จํานวน 236 คน(รอยละ 72.4) รองลงมาเปนกลุมที่มีอายุ

ระหวาง 36-45 ป จํานวน 38 คน (รอยละ 11.2) และอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 31 คน(รอยละ 9.2) สําหรับกลุมตัวอยาง

ที่มีอายุระหวาง 46-55 ป มีนอยที่สุด จํานวน 20 คน (รอยละ 7.2)กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

265 คน (รอยละ 81.5) รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 41 คน (รอยละ 12.6) และระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน 

(รอยละ 4.3) สําหรับกลุมตัวอยางปริญญาเอก มีจํานวน 14 คน (รอยละ 4.3) และกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดคือ อนุปริญญา/

ปวส.จํานวน 5 คน (รอยละ 1.5)กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาสายศิลป จํานวน 130 คน (รอยละ 40) นักศึกษาสายวิทย 

จํานวน 104 คน )รอยละ 32  (และเปนบุคลากร จํานวน 91 คน (รอยละ 28) ตามลําดับ 
 

5.2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางรับรูขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากส่ืออยูในระดับรับรูขอมูลนอย (คาเฉล่ีย 2.19) โดย

รับรูขอมูลจากส่ือออนไลนมากทีสุ่ด (คาเฉล่ีย = 2.90)รองลงมาคือ ส่ือจากโทรทัศน (คาเฉล่ีย =2.64) และส่ือจากหนังสือเวียน

หรือหนังสือราชการ (คาเฉล่ีย =2.32) สําหรับส่ือที่มีการรับรูขอมูลนอยที่สุดไดแก ส่ือวิทยุ (คาเฉล่ีย =1.71) 
 

5.3 ความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียร 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง(รอยละ49.2) รองลงมาไดแกมี

ระดับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับนอย(รอยละ3.1)ตามลําดับ 
 

5.4 ความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรอยูในระดับปานกลาง(คาเฉล่ีย=3.40)โดยมีความคิดเห็น

ในเรื่องหากมีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่ใชผลิตไฟฟานิวเคลียรจะทําใหมีการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมพืชและสัตวใน

บริเวณใกลเคียงมากที่สุด (คาเฉล่ีย= 3.92)รองลงมาคือการมีโรงไฟฟานิวเคลียรจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนที่

อยูใกลเคียง(คาเฉล่ีย=3.69)และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการที่กาวหนาจะสามารถกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรที่มี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับได (คาเฉล่ีย=3.61) ตามลําดับ สําหรับเรื่องระบบปองกันอุบัติภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบันมี

ความสามารถในการรองรับเหตุการณไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้น เชน แผนดินไหว การกอวินาศกรรม มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

(คาเฉล่ีย= 3.02) 

 
 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 639 

5.5 สรุปผลขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นไมเห็นดวยเก่ียวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย(รอยละ 57.2)โดยให

เหตุผลวาประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนเปนอันดับหน่ึง(รอยละ35)รองลงมาผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม(รอยละ29)ขาดความเชื่อม่ัน(รอยละ25)และการกําจัดกากมันตรังสี (รอยละ11)ตามลําดับและมีกลุมตัวอยางที่เห็น

ดวยเก่ียวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย(รอยละ42.8)โดยใหเหตุผลวาเน่ืองจากประเทศไทยในอนาคตอาจจะ

มีการขาดแคลนพลังงาน(รอยละ50) ใหพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือกใหม(รอยละ26)และพลังงานนิวเคลียรเปน

พลังงานที่ไดผลตอบแทนที่คุมคา(รอยละ24) 
 

5.6 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

ผลการทดสอบดวยคาสถิติ One-Way ANOVA พบวาผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 คือ บุคลากรและ

นักศึกษา มีระดับความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยแตกตางกัน อยางมี

ระดับนัยสําคัญ .05 ((ดังตารางที ่1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

จําแนกตามกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

กลุมตัวอยางในมหาวิทยาลยั 
ระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

          F P 

N Mean S.D 

        บุคลากร 91 9.3407 2.15107 

5.389 0.005* นักศึกษาสายวิทย 104 8.4231 1.88861 

  นักศึกษาสายศิลป 130 8.6308 2.06536 

*ระดับนัยสําคัญ .05 

 

ผลการทดสอบดวยคาสถิติ One-Way ANOVA พบวาผลการทดสอบไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 คือ นักศึกษา

สายวิทยาศาสตรกับสายศิลปมีความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไม

แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ .05 (ดังตารางที ่2) 

 

ตารางที ่2 แสดงความแตกตางของความรูและความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย 

จําแนกตามกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย 

กลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัย ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการ

สรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

F P 

N Mean S.D 

บุคลากร 91 67.4615 9.84920 0.718 0.488 

นักศึกษาสายวิทย 104 67.5096 9.07573 

นักศึกษาสายสังคม 130 68.8385 10.69072 

*ระดับนัยสําคัญ .05 
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ผลการทดสอบดวยคาสถิติ คาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูขอมูลจากส่ือทุกประเภท กับ ความรู

เก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรพบวาผลที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3 คือการรับรูขอมูลจากส่ือของนักวิชาการมีความสัมพันธ

กันเชิงบวกในระดับต่ํากับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ดังตารางที ่3) 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูขอมูลจากส่ือทุกประเภท กับ ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร      

ตัวแปร ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 

การรับรูขอมูลจากส่ือ r P-value 

วิทยุ -0.024 0.663 

โทรทัศน -0.021 0.703 

หนังสือพิมพ -0.052 0.347 

หนังสือเรียนหรือหนังสือวิชาการ -0.048 0.388 

 เอกสารแจก เชน แผนพับ  โปสเตอรหรือหนังสือเล็กๆ -0.076 0.170 

 การอบรม /สัมมนา/ประชุม/งานนิทรรศการตางๆ  -0.036 0.514 

 ส่ือออนไลน เชน Website , Facebook  เปนตน -0.015 0.792 

ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  -0.041 0.459 

  นักวิชาการ 0.110* 0.048 

ครู /อาจารย  0.026 0.639 

บุคคลในครอบครัว /ญาติพี่นอง  -0.072 0.194 

เพื่อนฝูง /เพื่อนรวมงาน  0.020 0.724 

เจาหนาที่องคกรเอกชน (NGOs) 0.006 0.911 

คาเฉล่ียภาพรวมของความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารจากส่ือกับ

ความรู 

-0.031 0.529 

*ระดับนัยสําคัญ .05 

 

ผลการทดสอบดวยคาสถิต ิPearson Correlation พบวา ผลการทดสอบเปนไปตามขอสมมติฐานขอที่ 5 คือ ความรู

เก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญ .05  
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ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบเพียรสันระหวางความรูกับความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 

*ระดับนัยสําคัญ .05 

 

 

ตัวแปร 

ความคิดเห็นตอความเปนไปไดใน

การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของ

ประเทศไทย 

ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร r P-value 

การกําจัดกากกัมมันตรังสีของโรงไฟฟานิวเคลียร 

สามารถกําจัดโดยวิธีการฝงกลบใตดินลึก 

 0.152*   0.006 

แรยูเรเนียมเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟานิวเคลียร  0.242* 0.000 

กากเชื้อเพลิงนิวเคลียรคือ กากยูเรเนียมที่ใชไมหมด 

ไมเปนอันตราย 

    0.138*  0.013 

ตนทุนในการกําจัดกากเชื้อเพลิงนิวเคลียรคอนขางต่ํา     0.091  0.103 

การทําลายกากเชื้อเพลิงนิวเคลียรไมสงผลอันตรายตอมนุษย 

และส่ิงแวดลอม 

0.081  0.145 

พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอ 

ส่ิงแวดลอม 

  0.113*  0.042 

โรงไฟฟานิวเคลียรปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา 

มากกวาโรงไฟฟาที่ใชถานหิน 

  -0.155*   0.005 

โรงไฟฟานิวเคลียรทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House effect) -0.076   0.174 

การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศจะชวยใหมี 

ทางเลือกดานพลังงานอีกทางหน่ึง 

  0.156*   0.005 

คากอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมีตนทุนที่ต่ํากวาคากอสราง 

โรงไฟฟาที่ใชถานหิน 

 0.008   0.884 

โรงไฟฟานิวเคลียรมีหลักการทํางานเชนเดียวกับโรงไฟฟา 

พลังความรอนชนิดอ่ืน 

   0.029        0.601 

มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร เปนไปตามมาตรฐานของทบวง

การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA)คือคํานึงถึงความปลอดภัยตอสาธารณชน

และส่ืงแวดลอม 

0.258** 0.000 

กระบวนการเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรตองเปนไปตามมาตรฐานสากลตามขอตกลง

ระหวางประเทศ 

0.095 0.086 

เพื่อความปลอดภัยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจําเปนตองสรางในสถานที่ใกลกับแหลงนํ้า 0.088 0.112 

ทุกประเทศสามารถสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไดอยางเสรีตามความตองการ -0.033 0.553 

คาเฉล่ียภาพรวมของความสัมพันธระหวางความรูและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร 

0.079 0.182 
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6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ีคือ 

1. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียรจากส่ือทุกประเภทอยูในระดับนอย โดยมีการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากส่ือออนไลนและส่ือ

โทรทัศนมากกวาส่ืออ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ พีระพล บัวทอง (2554:59) ที่ไดศึกษาเรื่องการเปดรับส่ือ การรับรู และ

ทัศนคติที่มีตอการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีพบวากลุมตัวอยางเปดรับส่ือเก่ียวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียรผานโทรทัศนมากที่สุด อาจกลาวไดวา คนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือที่ตนสนใจและ

อยากรู สามารถเขาถึงไดงายเม่ือพิจารณาถึงการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรจากส่ือบุคคลพบวา มีการรับรู

ขอมูลที่ระดับนอยทั้งๆที่นาจะเปนส่ือที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด สาเหตุเน่ืองจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของยังไมได

ใหความสําคัญมากพอ 

 2. ความรูเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียรประชาชนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับพลังงาน

นิวเคลียรและโรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรใน

ดานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด และประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูนอยที่สุดไดแก ดานความรูเก่ียวกับ

พลังงานนิวเคลียรทั้งน้ีการที่กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับนอย อาจ

เปนเรื่องที่ตองพึงระวัง หากไมรีบดําเนินการใหความรูกับประชาชนอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ ประชาชนอาจไดรับขาวสารที่

บิดเบือน อาจสงผลตอการไมยอมรับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต 

 3. ความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยกลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในดานผลกระทบส่ิงแวดลอมมากที่สุดและมีความคิดเห็นในดานการยอมรับการสราง

โรงไฟฟานิวเคลียรนอยที่สุด ทั้งน้ีการที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโรงไฟฟานิวเคลียรและความเปนไปไดในการสราง

โรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สาเหตุเน่ืองจากมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียรในภาพรวมอยูในระดับนอย ดังน้ัน ภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางทัศนคติที่มีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรในทางบวกใหมากขึ้น ซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากยิ่งขึ้น และผลสรุปจากการ

ตั้งสมมติฐานดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 พบวา ผลทีไ่ดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลป มี

ระดับความรูตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยแตกตางกันโดยบุคลากรมีระดับความรูมากกวา

นักศึกษา เน่ืองจากความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรเปนเรื่องที่ตองมีความรูความเขาใจเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังขาดการ

ประชาสัมพันธที่ทั่วถึงทําใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 พบวา ผลที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยบุคลากร นักศึกษาสายวิทยและนักศึกษาสายศิลป มี

ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไมแตกตางกันเน่ืองจากสวนใหญอาจไมมี

ความรูความเขาใจเรื่องเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากนัก และยังหวาดกลัวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงทําใหมีความคิดเห็น

ที่มีตอความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกัน พบวา ผลที่ไดไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือการรับรูขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร หมายความวา 

การรับรูขอมูลขาวสารจะมากหรือนอย ไมมีผลตอระดับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

อิทธิพล โลหะเวช (2556:140) ที่ศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร ความรูและทัศนคติที่มีตอโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของ

ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีพบวาการรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
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สมมติฐานที ่4 การรับรูขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกันพบวา ผลที่ได

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือการรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร หมายความ

วา ถามีการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือ และการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากก็จะมีความคิดเห็นที่สัมพันธ

กันมาก แตถาการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรนอยก็จะมีความคิดเห็นที่สัมพันธกันนอยเชนกัน  

 สมมติฐานที่ 5 ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีความสัมพันธกัน

พบวา ผลที่ไดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเก่ียวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียร หมายความวาถามีความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมากก็จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรที่

สัมพันธกันมาก แตถามีความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรนอยก็จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรที่สัมพันธกันนอย

เชนกัน 

 

7.ขอเสนอแนะ 

 

1. จากการศกึษาเรื่อง การรับรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร พบวา การรับรูจากประเภทส่ืออยูในระดับนอย และการ

รับรูจากส่ือบุคคลอยูในระดับนอย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินการประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร จึงทําใหการเขาถึงขอมูลของประชาชนไมทั่วถึง   

 2. จากการการศึกษาระดับความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรของบุคลากร นักศึกษาสายวิทย และนักศึกษาสายศิลป

ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปการศึกษา 2559 พบวา บุคลากร และนักศึกษามีความรูเก่ียวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียรในระดับปานกลาง และเพื่อเปนการเพิ่มความรูใหมากขึ้น หนวยงานที่เก่ียวของกับโครงการกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียร ควรจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร เพื่อเปนการสรางความรูและความเขาใจโดยอาจพิจารณา

เริ่มตนจากกลุมนักเรียน นักศึกษา  
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการครั้งน้ีเปนการสรุปการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ

สุขภาพเด็กปฐมวัย และแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาใหเด็กเติบโต

อยางมีคุณภาพเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มี

เปาหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค เน่ืองจากการสงเสริมการเจริญ 

เติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสงผลตอการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต การทบทวนวรรณกรรมในครั้งน้ี 

พบวาปญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่พบบอยเปนปญหาในดานการเจริญเติบโต ปญหาฟนผุ ปญหาโรคติดตอ 

และปญหาดานความปลอดภัยและการไดรับอุบัติเหตุ ซ่ึงแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสงเสริมระบบการ

ดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยควรใชกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน ทํางานเชื่อมประสานกันเปนกลไกผาน 3 ระบบ 

ประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และ 3) ระบบสนับสนุนดานการศึกษา ในการ

สรางระบบการดูแลสุขภาพเด็กและจัดการส่ิงแวดลอมในลักษณะภาคีเครือขายสุขภาพ นําไปสูการปฏิบัติที่ตอเน่ืองและยั่งยืน

ในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นทีต่อไป 

 
  คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน  การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

Abstract 

 

This article was a summary of the literature reviews to investigate an approach to promote 

community participation in early childhood’s healthcare at the child development center of the local 

government organization. This is an important starting point for the development of quality growth for 

children as a valuable national resource. In line with the national youth development plan 2012-2016, 

which aims to develop children and youth to be strong, healthy, happy and creative. Due to the promotion 

of healthcare of early childhood, the effect on adult’s good quality of life in the future. By reviewing this 

literature, the result found that the most common health problems of children in early childhood center 
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were growth delayed, dental carries, communicable/contagious disease, and safety and accident problems. 

The management approach of the Child Development Center to promote the early childhood health 

care system should be based on the community participation process. The work is coordinated through 

3 mechanisms which are 1) Local government organization, 2) Local public health unit, and 3) Educational 

support system as a health network partner. It leads to continuous and sustainable practice in early 

childhood health care in the area. 

 

Keywords community participation, early childhood’s healthcare, child development center 

 

1. บทนํา  

การพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2 ถึง 5 ป เปนชวงสําคัญที่สุดของชีวิต เน่ืองจากเปนระยะที่สมองพัฒนาอยางรวดเร็ว 

สุขภาพเด็กปฐมวัย มีความสําคัญตอการเติบโตและพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง จึงตองใหความสําคัญตอการดูแลภาวะสุขภาพ

ของเด็ก เพื่อปองกันสาเหตุที่อาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแตตน เด็กปฐมวัยถือเปนชวงเวลาที่

สําคัญที่สุดในชีวิตชวงหน่ึงของเด็ก เน่ืองจากในระยะน้ี เด็กจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเด็กมิไดมีพัฒนาการที่เดนชัด

ทางดานรางกายเพียงอยางเดียว แตรวมถึงพัฒนาการทางดานอารมณและสติปญญาที่สูงขึ้นอีกดวย ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหเด็ก

มีความสมบูรณทั้งรางกาย สังคมและสติปญญา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาใหเด็กเติบโต

อยางมีคุณภาพเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มี

เปาหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค  เน่ืองจากการสงเสริมการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสงผลตอการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อยางไรก็ตาม มีหลาย

ปจจัยในชีวิตประจําวันที่อาจขัดขวางพัฒนาการดานตางๆของเด็ก ทั้งน้ีองคการอนามัยโลก (WHO) ประเมินวา เด็กกวา 200 

ลานคนไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มสมรรถภาพ อันเน่ืองมา จากความตองการของเด็กเหลาน้ี ไมไดรับการตอบสนองอยาง

ถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะดานภาวะโภชนาการ การขาดธาตุไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง และขาดการเล้ียงดูและการกระตุน

พัฒนาการอยางเหมาะสม (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547) ดังน้ัน ผูปกครอง ครู/ผูดูแลเด็ก และชุมชนซ่ึงเปน

ผูเก่ียวของสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพของเด็กเหลาน้ี 

ปจจุบันน้ีเด็กปฐมวัยสวนใหญของประเทศไดรับการดูแลในชวงกลาวงวันที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามชุมชนที่อยู

ของตน โดย ศพด.เปนสถานที่ที่เด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ทําใหเชื้อโรคสามารถแพรกระจายและติดตอระหวางกันไดงาย

เม่ือเด็กเจ็บปวย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) เด็กปฐมวัยเปนชวงที่รางกายมีภูมิตานทานโรคต่ํา สงผลใหเด็ก

เจ็บปวยไดงาย โรคติดตอที่พบไดบอย ไดแก โรคหวัด โรคไขเลือดออก โรคอุจจาระรวง โรคมือเทาปาก อีสุกอีใส และหัด (สุ

วิทย, 2554) ซ่ึงการเจ็บปวยในวัยน้ีอาจสงผลตอพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ถาไมไดรับการดูแลรักษาตั้งแตเริ่มปวย

อาจทําใหการเจ็บปวยมีอาการหรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได นอกจากน้ีเม่ือเด็กเกิดเจ็บปวยยังสงผลกระทบตอ

ผูปกครองที่ตองหยุดงานเพื่อใหการดูแลเด็ก ทําใหขาดรายได และเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลที่ศึกษา พบวามีกิจกรรมเพื่อการจัดการดานการดูแลสุขภาพเด็ก

เพื่อใหไดตามมาตรฐาน ไดแก โครงการสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพฟนของเด็ก โดยมีหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เขามามีสวนรวมในดานการใหขอมูลแกผูปกครอง การตรวจสุขภาพและติดตามพัฒนาการเด็กตามรายป แตปญหาที่พบในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแหงน้ีคือการควบคุมโรคระบาด จากขอมูล 3 ปยอนหลัง พบวามีเด็กในหองเรียนเดียวกันมากกวา 2 คน ปวย

เปนโรคมือ เทา ปาก จนตองทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงน้ีตองมีการปดศูนยฯชั่วคราวเปนเวลา5 วัน ตามแนวทางปองกัน

ควบคุมโรค มือ เทา ปาก ของสํานักโรคติดตออุบัติใหมตอเน่ืองกันทุกป อีกทั้งยังมีสถิติเด็กเปนโรคไขหวัดติดตอกันเปนจํานวน

มาก โดยแมจะมีการใหความรูแกผูปกครองแตก็ไมไดรับความรวมมือที่ดีเทาที่ควรในการควบคุมปองกันโรค อีกทั้งยังไมมีระบบ
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การดูแลสุขภาพในสวนอ่ืนๆที่ชัดเจนและตอเน่ือง รวมถึงขาดแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงกับหนวยงานสาธารณสุข

ในพื้นที่ ทําใหไมมีกระบวนการที่ชัดเจนในดานการสงตอขอมูลดานสุขภาพ กระบวนการสงตอกรณีเกิดอุบัติเหตุและกรณีเด็กมี

โรคเรื้อรัง รวมถึงครู/ผูดูแลเด็กยังมีความตองการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับระบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย

เพิ่มขึ้น ซ่ึงกระบวนการการดูแลเหลาน้ีจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพไดตองอาศัยการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพ และมี

ระบบกลไกหนุนเสริมจากหลายองคกรตั้งแตครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ 

หรือสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนระบบโดยเนนการดูแลสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง ไดแก 

การสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพปากฟน ระบบการเฝาระวังและปองกันโรคเรื้องรังและโรค

ระบาดตางๆ การปองกันอุบัติเหตุและการไดรับสารพิษ การชวยเหลือเบื้องตนและมีระบบการสงตอ รวมทั้งมีการสงเสริมใหครู/

ผูดูแลเด็กมีสุขภาพที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการสงเสริมใหเด็กมีภาวะสุขภาพที่พรอมในการเรียนรูมากที่สุด  

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 

2.1 เพื่อศึกษาสถานการณสุขภาพเด็กปฐมวัยของประเทศไทย  

2.2 เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย  

 

3. สถานการณสุขภาพเด็กปฐมวัย   

สุขภาพคือ ภาวะแหงความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี ไมใชเพียงแตความ

ปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทาน้ัน (องคการอนามัยโลก, 2491) จากคําจํากัดความน้ี แสดงใหเห็นวาสุขภาพมีความหมาย 

เชิงบวกที่เนนความเปนอยูที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม น่ันคือ ตองมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทาง

สังคมครบทุกดาน อยางไรก็ตาม ในเด็กปฐมวัยก็เชนกัน การที่เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมที่ดีมี

ความสําคัญตอการเติบโตและพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง โดยเด็กมิไดมีพัฒนาการที่เดนชัดทางดานรางกายเพียงอยางเดียว แต

รวมถึงพัฒนาการทางดานอารมณและสติปญญาที่สูงขึ้นอีกดวย การดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กน้ัน หากเด็กไดรับการตอบสนอง

อยางถูกตองและเพียงพอในชวงแรกเกิดถึงอายุ 5 ป นอกจากจะทําใหผูปกครองและบุคคลที่เก่ียวของเขาใจปญหาทางดาน

สุขภาพของเด็กแลว ยังอาจมีสวนยับยั้งหรือแกไขความผิดปกติทางดานรางกายของเด็ก กอนที่ปญหาจะทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นเม่ือเวลาผานไป จากการทบทวนวิจัยและเอกสารเก่ียวกับผลการประเมินและติดตามสถานการณสุขภาพเด็กปฐมวัยของ

ประเทศไทย พบปญหาสุขภาพที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัยทั้งทางดานการเจริญเติบโต ปญหาสุขภาพที่มักพบบอยในเด็กที่ใช

บริการศูนยเด็กเล็ก และปญหาดานการเล้ียงดูจากครอบครัว ดังน้ี 

3.1 ปญหาในดานการเจริญเติบโต ปจจุบันพบทั้งปญหาทุพโภชนการในเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากการไดรับ

สารอาหารที่จําเปนนอยเกินไป ไดรับสารอาหารมากเกินไปทั้งจากวิธีการเล้ียงดูและปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหารของเด็ก และจากการไมไดรับนมมารดา เด็กที่เปนโรคขาดสารอาหารมักมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง หรืออาจมี

รางกายแคระแกรน ไมเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ไมสมวัย โดยพบวามีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป รอยละ9.2 มีนํ้าหนักต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน โดยสวนใหญพบวาเด็กเหลาน้ี มีปญหาขาดสารอาหารตั้งแตในวัยเตาะแตะ (อายุ 6-11 เดือน) จากขอมูลการ

สํารวจพบวาเด็กมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 10 สวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 12 และนํ้าหนักตอสวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 4 

ซ่ึงเด็กเตี้ยกวาเกณฑสงผลตอสติปญญาและมีพัฒนาการดานภาษาลาชา ขณะเดียวกันพบปญหาเด็กอวนถึงรอยละ 10.9 โดย

พบเด็กอวนที่อยูในชวงอายุ 2-3 ปมากกวาชวงอายุอ่ืนๆเด็กอาย1ุ ป เน่ืองจากติดกินนมรสหวาน และเด็กอายุ 3-5 ป สวนใหญ

ไดรับปริมาณนํ้าตาลสูงกวาเกณฑมาตรฐานการบริโภค (ลัดดาและคณะ 2547, สุชาดา, 2557, สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2555;) 
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3.2 ปญหาดานสุขภาพฟน พบวามีเด็กฟนผุสูงถึงรอยละ92 ไมจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันรอยละ 2.4  

โดยฟนผุในเด็กปฐมวัยมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไมถูกตอง รวมกับการดูแลสุขภาพชองปากที่ไมดี จึงทำให

เกิดฟนผุในตําแหนงดานเรียบของฟน ซ่ึงปกติมักจะไมคอยผุ และลุกลามไปอยางรวดเร็ว โดยมีเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุหลัก

คือ สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส ซ่ึงถาเด็กมีปญหาสุขภาพฟนเรื้อรัง เชน ปญหาฟนผุ เหงือกอักเสบ อาจสงผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวันของเด็ก ทั้งในแงการใชงาน ไดแก การเคี้ยวอาหาร การพูด ความเจ็บปวดไมสบาย รวมไปถึงความม่ันใจในการ

เขาสังคม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการดานการใชภาษาและดานสังคม (เวียงชัย, 2556) นอกจากน้ีเด็กที่มีปญหาสุขภาพฟนทําใหไม

สามารถเคี้ยวอาหารไดดีหรือมักมีอาการปวดฟน ทําใหเด็กไมอยากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน 

ผลกระทบที่ตามมาคือเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวา

ปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกับสุขภาพฟนของเด็ก คือ พฤติกรรมการเล้ียงดูและการดูแลชนิดอาหารเพื่อลดความเส่ียงตอฟนผุ อีก

ทั้งศูนยเด็กเล็กควรมีระบบการดูแลและติดตามสุขภาพฟนของเด็กอยางตอเน่ือง เพราะมาตรการปองกันปญหาสุขภาพฟน ทํา

ใหคุณภาพชีวิตของเด็กเหลาน้ีดีกวาการรักษาเม่ือเกิดโรคซ่ึงมักมีความยุงยากซับซอน (เวียงชัย, 2556; Global Child Dental 

Fund, 2013) 

3.3 ปญหาภาวะแพรกระจายของโรคติดเชื้อ (โรคติดตอ) จากขอมูลป พ.ศ. 2552-2557 พบวาปญหาสุขภาพที่พบ

บอยในเด็กปฐมวัยที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวง ความถี่ของการติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาสุขภาพเด็กในศูนยเด็กเล็กแหลงตางๆ มักพบวา ในชวงระยะเวลา 1 ป เด็กรอย

ละ 50 มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 1-3 ครั้ง และรอยละ 45.1 มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกวา 8 ครั้ง/ป ใน

สวนของโรคอุจจาระรวงโดยพบความถี่ของการเกิดอุจจาระรวง 1-3 ครั้งตอป รอยละ 36.0 และความถี่ของการเกิดโรค

อุจจาระรวง 4-5 ครั้งตอป รอยละ 6.6 โดยปจจัยที่เก่ียวของกับการแพรกระจายโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคอุจจาระรวง

ที่เกิดขึ้นในศูนยเด็กเล็ก คือ อายุของเด็ก การไดรับวัคซีนครบ พฤติกรรมการดูแลเด็กของบิดามารดาขณะอยูที่บาน และระบบ

เฝาระวังและการดูแลสุขอนามัยของศูนยเด็กเล็ก หากศูนยเด็กเล็กที่มีระบบการเฝาระวังและควบคุมการติดเชื้ออยางตอเน่ือง 

มีการอบรมใหความรูผูดูแลเด็กและผูปกครอง มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กทุกวัน และไดรับความรวมมือจากผูปกครองใน

การไมนําเด็กปวยมาที่ศูนย จะทําใหลดการเกิดโรคติดเชื้อน้ีไดผลยิ่งขึ้น (เกศรา , แจมจันทร, และลักขณา คงแสง, 2555)  

3.4 ปญหาดานความปลอดภัยและการไดรับอุบัติเหตุ จากการรวบรวมขอมูลพบวาการไดรับอุบัติเหตุสวนใหญของ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากการสํารวจสถานการณ การพัฒนาศูนยเด็กเล็กในประเทศไทยของสํานักอนามัย

ส่ิงแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในศูนยเด็กเล็ก ไดแก แผลไหม หรือพุพอง จาก

การถูกนํ้ารอนลวก หรือถูกไฟไหม มีแผลจากการถูกของมีคมบาด มีอาการแพหรือเปนพิษจากการไดรับสารที่เปนอันตรายตอ

รางกาย เชน ยา และนํ้ายาทําความสะอาด กระดูกหัก เคล็ดขัดยอก หรือศีรษะไดรับการกระทบกระเทือนจากการตกจาก

เครื่องเลนหรือที่สูง โดยจากการสํารวจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวามีอุบัติการณการ

เกิดพลัดตกหกลม รอยละ 37.5 และอุบัติเหตุจากเครื่องเลนสนาม รอยละ 28.6 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา, 2555) นอกจากน้ันยงัมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางมาศูนย และการไดรับพิษจากสัตวในศูนย

เด็กเล็กดวย โดยปจจัยหลักเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย คือส่ิงแวดลอมที่มีความเส่ียงอาจเปนอันตรายตอเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาเครื่องเลนมากกวาครึ่งทําจากเหล็ก นํ้าหนักมาก ไมปลอดภัยถึงรอยละ 40 นอกจากน้ีศูนยเด็กเล็ก

สวนใหญมักมีปญหาโครงสรางอาคารและสถานทีส่ภาพเกาและไมไดรับการดูแล ไมมีมาตรการการเฝาระวังส่ิงแวดลอมในศูนย 

รวมถึงไมมีการรณรงคเรื่องการขับขี่ปลอดภัยของผูปกครองและคนในพื้นที่ที่มาใชบริการที่ศูนยเด็กเล็ก 

ปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยเกิดไดจากหลากหลายสาเหตุ ซ่ึงอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท

คือ 1) สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน ซ่ึงเกิดขึ้นจากความผิดปกติในตัวเด็กเอง โดยปญหาของเด็กมักเกิดจากสาเหตุเด็กมี

ภูมิคุมกันโรคต่ํา ซ่ึงสวนหน่ึงเปนเพราะระบบภูมิคุมกันของเด็กยังไมพัฒนาโดยสมบูรณ นอกจากน้ีอาจเกิดจากความผิดปกติ

ทางรางกายของเด็กเอง โรคภูมิแพหรืออาการแพประเภทตางๆ เชน แพอาหาร แพยา แพสัตวปก ซ่ึงอาจทําใหเด็กตองไดรับ
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การรักษาอยางเรงดวนในบางกรณี 2) สาเหตุจากปจจัยภายนอก สําหรับปจจัยภายนอก ส่ิงแวดลอมมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ซ่ึงปญหาที่เกิดกับเด็กสวนใหญ มักเกิดจากเหตุดังตอไปน้ี การติดเชื้อ การติดเชื้อสวนใหญ

เกิดจากส่ิงมีชีวิตจําพวกแบคทีเรียหรือไวรัส ซ่ึงสามารถแพรจากคนสูคนไดอยางงายดายผานการสัมผัส การเ ล้ียงดูจาก

ผูปกครองและระบบการจัดการในศูนยเด็กเล็กจึงมีความสําคัญมาก  ตั้งแตหลังคลอด ซ่ึงครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารการกิน 

ไปจนถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กขาดประสบการณหรือรูเทาไมถึงการณ อุบัติเหตุประเภท

ตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการหกลมเพียงเล็กนอย หรืออาจรุนแรงถึงอุบัติเหตุที่อาจนําไปสูการสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต การไดรับ

สารพิษ การรักษาความสะอาดที่ไมดีพอ 

 

4. การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดการศึกษาปฐมวัยแกเด็กอายุ 3 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชงบประมาณ

จากเงินรายไดเทศบาลเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เพื่อมุงพัฒนาความพรอมแกเด็กในวัย 3 – 5 ป ใหไดรับการพัฒนา 

ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา (กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553) ทั้งน้ีบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังรวมถึงการบริหารจัดการในการดูแล

สุขภาพเด็กดวย ซ่ึงระบบการดูแลสุขภาพเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะใชวิธีการ

ดําเนินงานปฏิบัติงานตามการประเมิน กํากับ ติดตาม ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และในปจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานโดยนํามาตรฐานอ่ืนๆมาใชในการดําเนินงานดวย เชน 

มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ มาตรฐานศูนยเด็กเล็กคุณภาพ มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู และมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก

ปลอดภัย โดยมีการกําหนดมาตรฐานกระบวนการในการดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อเขาสูกระบวนการประเมินเพื่อรับรอง

มาตรฐานตอไป (กาญจนวรรณ, 2559; นิพรรณพร 2550)  

โดยมาตรฐานตางๆที่นํามาใช มีรายละเอียดปฏิบัติโดยใชหลักการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย เนนที่การปองกันและ

สงเสริมสุขภาพ โดยการใหความรักความอบอุน สนใจและเอาใจใสในการดูแลเด็ก การดูแลอาหารโภชนาการ การออกกําลัง

กาย การจัดระบบส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การตรวจรางกาย การปองกันโรคติดตอ และการใหการชวยเหลือ

ที่ถูกตองกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งน้ีกระบวนการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ มีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานดาน

การดูแลสุขภาพเด็กสําหรับศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวชัดเจน โดยกําหนดใหมีกระบวนการจัดบริการที่ได

มาตรฐาน 6 ดาน เพื่อใหมีการพัฒนาทั้งเด็ก บุคลากรและส่ิงแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก ชวยสงเสริมใหเด็กไดรับบริการสงเสริม

สุขภาพครอบคลุมทุกดานอยูในส่ิงแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย เอ้ือตอการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เปนดานตางๆ เชน การ

เจริญเติบโตและอนามัยในชองปากและการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล พัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัย การจัด

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีมี

ความรูในการเล้ียงดูเด็ก และการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของ (จินตนา พัฒนพงศธร, 

และประภาภรณ จังพานิช, 2556) โดยมีผลลัพธที่ระบุไว 4 ขอ คือ 1) เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 (ประเมิน

โดยใชอนามัย 55) 2) เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนไมนอยกวา รอยละ 70 3) เด็กมีฟนนํ้านมผุไมเกินรอยละ 57 และ 

4) มีการสงตอเด็กที่พัฒนาการไมสมวัยเขารับการประเมินและแกไขพัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน ซ่ึงประโยชน

ของการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กคุณภาพผานการพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพใชกระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย ชวยสงเสริมใหเด็กไดรับการปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งดานการดูแลสุขภาพตนเองและดูแลความสะอาดของ

ส่ิงแวดลอม อันจะสงผลใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เด็กไดเรียนรูตามชวงวัย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยแบบองครวม ครู/

ผูดูแลเด็กไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ มีผูปกครองและชุมชนเขารวมสนับสนุน

กิจกรรมในรูปแบบตางๆอยางตอเน่ือง ชวยเสริมสรางการเรียนรูใหแกผูปกครองและชุมชน ไดรับความรูเก่ียวกับการสงเสริม
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สุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็กและการดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมสําหรับเด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่สําคัญเกิดความสัมพันธที่ดี

ระหวางบุคลากร ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจระหวางศูนยเด็กเล็ก ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคี

ตางๆ ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตอไป  

จากการทบทวนวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถสรุปแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมระบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 

1. ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การจัดทําแผนพัฒนาที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของศูนยพัฒนาเด็กและสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและหนวยงานของรัฐ การสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางาน

เปนทีม (Team learning) การจัดทําระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุมในดานขอมูลเด็ก ครอบครัว บุคลากร ส่ิงแวดลอม สุขภาพ 

อุบัติเหตุและความปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตองและเปนปจจุบัน การสงเสริมใหคณะกรรมการบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ 

2. ดานการดูแลสุขภาพเด็ก ประกอบดวย การดูแลใหเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การดูแล

สุขภาพชองปากและฟน การตรวจรางกายเด็ก การดูแลใหเด็กนอนพักผอนกลางวันอยางเพียงพอ (อยางนอย 1-2 ชั่วโมงตอ

วัน) การดูแลใหเด็กไดเลนออกกําลังกาย การปองกันโรคติดตอ การชวยเหลือเม่ือมีปญหาสุขภาพเฉียบพลันหรือเรื้อรัง หรือ

การชวยเหลือเบื้องตนในกรณีเด็กเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุอยางเปนระบบและตอเน่ือง และการจัดทําระบบฐานขอมูลการ

เจ็บปวยของเด็กและการสงตอที่ทันสมัยและเปนระบบ 

3. ดานการจัดการส่ิงแวดลอม ประกอบดวย การดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ภายนอกอาคาร การดูแล

สภาพแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหถูกสุขลักษณะและเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีพื้นที่เก็บส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอ 

เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ตัวอาคารม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย พื้นที่ภายในอาคารใหเพียงพอ เหมาะสมตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของเด็กและถูกสุขลักษณะ มีทางเขา-ออกอยางนอย 2 ทาง หรือถามีทางเขา-ออกทางเดียวตองกวางอยาง

นอย 200 เซนติเมตรการจัด มีการจัดทําหองนํ้า/หองสวมใหเพียงพอ เหมาะสมกับวัย และถูกสุขลักษณะ มีจุดลางมือให

เพียงพอ เหมาะสมกับวัย และถูกสุขลักษณะ มีการจัดการนํ้าดื่มนํ้าใชใหสะอาดและเพียงพอ การจัดทําสถานที่สําหรับการ

จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของวาง ที่ถูกสุขลักษณะและมีสถานที่รับประทานอาหาร โตะ เกาอ้ี อุปกรณ ภาชนะใสอาหาร

ที่ปลอดภัย สะอาด และขนาดเหมาะสม เพียงพอกับเด็ก การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและโภชนาการเหมาะสม มีการ

รักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑของศูนยเด็กเล็กปลอดโรค มีการจัดพื้นที่สําหรับดูแลเด็กปวยที่เปน

สัดสวน การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับดูแลเด็กปวยและเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุใหเพียงพอและจัดเก็บใหพนมือเด็ก และควรมีการ

กําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของศูนยฯ ในเรื่องระบบปองกันภัยและรับรองเหตุฉุกเฉิน ระบบปองกันภัยจากไฟฟา 

ระบบปองกันภัยจากอุปกรณ ระบบปองกันภัยจากสัตว ระบบปองกันภัยจากบุคคล และระบบความปลอดภัยในการเดินทาง 

อยางไรก็ตามยังพบปญหาดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อาจสงผลตอระบบการดูแลสุขภาพของเด็ก 

คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีความพรอมในระดับที่แตกตางกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงยังขาดความพรอม

ในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กในดานการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมดานวิชาการดานบุคลากรและดานสุขภาพนอกจากน้ีการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กที่ผานมาพบวายังมีปญหาดานคุณภาพผูบริหารระดับพื้นที่ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและ

การสงเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย มุงแตพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งยังพบปญหาดานความรูและการปฏิบัติของครู/ ผูดูแล

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดบริการที่ได

มาตรฐานตามที่กําหนดไว ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหงยังไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึงสงผลตอภาวะสุขภาพเด็กและ

เปนความเส่ียงของปญหาสุขภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่น้ันๆ (อาภาวรรณ  และ สมสิร,ิ 2556; บงกช, 2551) 
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5. แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 

แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน เปนแนวคิดพื้น ฐานของการพัฒนาชุมชน คือการที่ประชาชนมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ (Empowerment) ในการพัฒนา โดยแสดงศักยภาพที่ตนมีอยู ในการตัดสินใจในการแกปญหาหรือพัฒนาดานตางๆ 

ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ซ่ึงแนวทางของการมีสวนรวมของชุมชน ควรประกอบไปดวย 5 ลักษณะ คือ 1) มีสวน

รวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2) มีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 

3) มีสวนรวมในการคนหา และพิจารณาแนวทางวิธีทางในการแกปญหา 4) มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 

และ 5) มีสวนรวมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา นอกจากน้ี Cohen and Uphoff (1980) แบงการมีสวนรวม 

ออกเปน 4 แบบคือ 1) การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเริ่มตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจและ

ตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารการ

ประสานความรวมมือ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ ดานสังคม และบุคคล 

และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ทั้งน้ีในการทํางานเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนน้ัน ตอง

คํานึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการสําคัญ คือ การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเขารวม เพราะจะทําใหเกิด

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชนในการแกไขปญหาหรือตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ โดยกระบวนการมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของความเสมอภาคและความสามารถของผูเขารวม และการมีสวนรวมตองความเสรี สามารถตัดสินในไดวาจะเลือกหร ือ

จัดการส่ิงใดๆหรือไม ตองไมเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญ (สิทธิโชค, 2554) โดยสรุปลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชน คือ 

การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณแรงงาน หรือการชวยทํากิจกรรม โดยการใหชุมชนหรือผูเก่ียวของ

ในชุมชนที่สมัครใจเขารวมในการวางแผนการประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล ซ่ึงอํานาจ

หนาที่ของผูเขารวม คือ การเปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว โดยใชวิธีการเสริมสรางพลัง

อํานาจ (Empowerment) แกประชาชนเพื่อเขารวมกิจกรรมในขั้นตอนตางๆที่เกิดขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบรูปแบบกระบวนการการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่หลากหลาย โดยสวนใหญกระบวนการที่ยั่งยืน จะมีกลุมผูที่เขามามีสวนรวมมีการเชื่อมประสาน

และทํางานรวมกันเปนกลไกผาน 3 ระบบ ประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะผูดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) 

หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในการดูแลสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ และ 3) ระบบสนับสนุนดานการศึกษา ที่

ชวยพัฒนาและเชื่อมใหเกิดการจัดประสบการณเรียนรูในศูนยเด็กเล็ก ซ่ึงกลไกดังกลาวทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ใน

การรวมกันดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ในลักษณะภาคีเครือขายสุขภาพ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ

สงเสริมระบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ในดานการบริหารจัดการ ดานการดูแลสุขภาพเด็ก และดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม โดยมีกระบวนการที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสงเสริมระบบการดูแลสุขภาพ

ของเด็กปฐมวัย (ขนิษฐา, 2553; พงษเกษม, 2557; อาภาวรรณ และสมสิร,ิ 2556) ดังน้ี 

1. ดานบริหารจัดการ  

1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยครู/ผูดูแลรวมกับ

นักวิชาการในการวิเคราะหสถานการณการเล้ียงดูเด็กในชุมชน วิเคราะหทุนทางสังคม และศักยภาพของพื้นที่เพื่อนําขอมูลมา

นําเสนอแกชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมวางแผนรวมแกปญหา  

1.2 มีการแตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่ที่มาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่  ผู นําชุมชน ปราชญ 

ครอบครัว ที่สมัครใจเขารวมเปนคณะทํางาน ซ่ึงคณะทํางานแตละคนมีบทบาทหนาที่และขีดความสามารถที่เหมาะสมในการ

ทํากิจกรรมในสวนตางๆ 
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1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลทุกป ผูปกครอง ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภาคีอ่ืนๆ 

เขารวมประชุมรับฟงผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมใหขอเสนอแนะอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1.4 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเด็กเพื่อความสะดวกในการดูแลสุขภาพเด็กอยางตอเน่ือง งายตอการติดตอ

ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง  

1.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของเครือขายครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใกลเคียง 

1.6 จัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อใหเกิดขอตกลงที่ยั่งยืน ครอบคลุมการจัดการทั้งดานการบริหารจัดการ การ

ดูแลสุขภาพเด็ก และการจัดการส่ิงแวดลอม 

2. ดานการดูแลสุขภาพเด็ก 

2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ืองจาก

หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมวางแผนดําเนินการใหการชวยเหลือ แกไขปญหา และติดตามเยี่ยมบานเด็กแตละราย

สมํ่าเสมอทุกเดือน พรอมทั้งใหคําแนะนําแกครูและผูปกครองในการดูแลเด็กเพื่อแกปญหาสุขภาพ และหากไมสามารถดูแล

รักษาและแกปญหาใหดีขึ้นไดจะสงตอไปยังโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใหเด็กไดรับการดูแลเฉพาะทาง 

2.2 สงเสริมใหปราชญชาวบานที่มีความรูเก่ียวกับแพทยแผนไทย หรือแนวทางการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยที่

เหมาะสมเขามารวมดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยทั้งที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและในชุมชน โดยอาจใชรูปแบบของการเขามารวมจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ หรือโครงการสงเสริมสุขภาพที่เปนลักษณะเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หนวยงาน

ดานสุขภาพ และปราชญชาวบาน 

2.3 กระตุนให อสม. มีบทบาทในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน 

2.4 สงเสริมใหรานคาบริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสวนรวมในการขายอาหารที่มีประโยชนตอภาวะ

โภชนาการของเด็ก 

3. ดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

3.1 วิเคราะหขอมูลทุนและศักยภาพทางสังคมเพื่อคนหากลุมบุคคลและปจจัยเอ้ือที่สามารถชวยจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม  

3.2 จัดการประชุมระหวางเครือขาย หรือผูมีความรูในชุมชน เพื่อรวมวิเคราะหแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอม

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการเรียนรู  

3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคและดูแลส่ิงแวดลอม 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรู 

 

6. บทสรุป 

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ส่ิงสําคัญคือความเขาใจในปญหาสุขภาพในพื้นที่ มีความเต็มใจ และความตั้งใจที่จะรวมกันพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการสงเสริมสุขภาพและรวมกันดูแลเด็กปฐมวัยเหลาน้ี เพื่อเปนอนาคตที่

ดีของชุมชนตอไป ทํางานรวมกันเปนกลไกผาน 3 ระบบ ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุขใน

พื้นที่ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงกลไกดังกลาวทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ในการรวมกันดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยภายใต

การบริหารจัดการอยางเหมาะสม นําไปสูการปฏิบัติที่ตอเน่ืองและยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ใหเติบโต

อยางมีคุณภาพตอไป 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบ

ไดมากในทองถิ่น โดยนํามาผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การดูดซับแคดเมียมจากวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ Two Way ANOVA วัสดุดูดซับ

ถูกบดรอนใหมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ในการทดลองใชวัสดุดูดซับนํ้าหนัก 1 กรัม ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที ระยะเวลา

สัมผัสที่ 20, 40 และ 60 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส จากน้ันนําไปยอยดวยวิธีไมโครเวฟ (Microwave 

Digestion) แลวนําตัวอยางไปตรวจวัดปริมาณแคดเมียมดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใช

เทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) พบวา ที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.60 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเม่ือนํามาทดสอบ

ทางสถิติ พบวาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด และระยะเวลาสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับ

แคดเมียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

คําสําคัญ: การดูดซับ  แคดเมียม  วัสดุธรมชาต ิ คารบอไนเซซชั่น 
 

Abstract 
 

This research was an experimental research. The objectives of this research were 1) to study 

adsorption efficiency of Cadmium using carbonized natural materials from local area including areca 

palm, bagasse, and rice straw, and 2) to compare adsorption efficiency of Cadmium using three carbonized 

natural materials at different exposure times. The statistic used Two-Way ANOVA. The adsorbed material 

was crushed to a size of less than 2 millimeters. In the experiment around 120 rounds per minute, dry 

natural materials of 1 gram were used at the different exposure times were 20, 40 and 60 minutes, and 

the temperature was controlled at 25°C and then microwave digested. After that, the samples were measured 

cadmium by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) using Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry (GFAAS). The results were found that the carbonized natural materials from the rice straw 

were the best adsorption efficiency of Cadmium (99.60%) at concentrations of 5 milligrams per liter and 

exposure times of 60 minutes. In comparisons, there was no statistically significant different of the 

adsorption efficiency of Cadmium using three carbonized natural materials at different exposure times. 
 

Keywords: adsorption, cadmium, natural materials, carbonization 
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการปจจัยพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิด

การพัฒนาและมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มขึ้นอยางไมมี

ขีดจํากัด ซ่ึงในแตละขั้นตอนและกระบวนการผลิตกอใหเกิดปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมทั้งทางดานดิน นํ้า และอากาศ ซ่ึง

ปญหาเหลาน้ีลวนเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก (จรรยพร เฉยพวง และคณะ, 2560) ดังน้ันในภาคอุตสาหกรรมจึงพบปญหาการ

ปนเปอนของโลหะหนักในนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และเปนส่ิงจําเปนที่ตองไดรับการแกไขที่ถูกตอง โลหะหนักที่พบใน

นํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ ไดแก แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะก่ัว ปรอทและนิกเกิล (สุธิดา ทองคํา และคณะ

, 2560) ประเทศไทยเองก็ประสบปญหานํ้าเสียจากการปนเปอนของโลหะหนักที่มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง โลหะหนักที่

ปนเปอนน้ันจะมีความเปนพิษสูง และไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติกอใหเกิดปญหามลพิษทางนํ้าและยังสงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศนรวมไปถงึคุณภาพชวิีตของผูคนที่อาศยอยูในบรเิวณน้ันๆ ซ่ึงโลหะหนักเหลาน้ันจะไมสลายตัวแตจะสะสมอยูใน

รางกายของส่ิงมีชีวิต (ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร, 2558) 

แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เปนสารที่มีคุณสมบัติในความเปนพิษสูง แคดเมียมเม่ือเขาสูรางกายจะถูกเก็บสะสมอยู

ที่ตับและไต ส่ิงมีชีวิตเกือบทุกชนิดมีโอกาสมากในการเก็บสะสมแคดเมียม อยางไรก็ตามแคดเมียมสามารถถูกขับออกจาก

รางกายไดโดยผานทางไต แตอัตราการขับออกจะนอยกวาอัตราการดูดซึมจึงมีผลทําใหเกิดการสะสมในรางกายทั้งน้ีการสะสม

ของแคดเมียมในรางกายเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด คือ มะเร็งปอดจากการหายใจ มะเร็งที่ไต มะเร็งตอมลูกหมาก 

และเน่ืองจากแคดเมียมเปนสวนประกอบสําคัญของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เชน โรงงานผลิตพลาสติก  ผลิตแบตเตอรี่ ผลิตอุปกรณไฟฟาและผลิตอะไหลรถยนต เปนตน นอกจากน้ีแคดเมียมสามารถ

ผสมกับโลหะอ่ืนเปนโลหะผสม (alloy) เพื่อเพิ่มความเหนียวและทนตอการสึกกรอนได ดังน้ันจํานวนและอัตราผูปวยที่มี

สาเหตุมาจากแคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม ระหวางป พ.ศ. 2553-2555 พบผูปวยสูงสุดที่จังหวัดปทุมธานี 

รองลงมา ไดแก จังหวัดเชยีงใหม และตาก ตามลําดับ (กรมควบคุมโรค, 2557) (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2550) 

การบําบัดนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปอนของแคดเมียม เปนวิธีที่สามารถทําไดยากในการควบคุม

ไมใหมีการปลอยนํ้าทิ้งที่มีแคดเมียมเกินมาตรฐานนํ้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมออกสูแหลงนํ้าธรรมชาติจึงไดหาวิธีนําวัสดุเหลือใช

จากธรรมชาติมาใชดูดซับแคดเมียมกอนปลอยลงสูแหลงนํ้า ซ่ึงในพืชมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีคุณสมบัติเปนกรดออนชวยใน

การดูดซับ จึงเลือกใช เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว มาใชดูดซับสารประกอบอนินทรียจําพวกโลหะหนัก โดยวัสดุ

ธรรมชาติเหลาน้ียังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดดวยการเพิ่มพื้นผิวในการดูดซับ  หรือเพิ่มชองรูพรุนใหมากขึ้น ดังน้ันการวิจัย

ในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในนํ้าทิ้งโรงงานของเปลือกหมาก ชานออย

และฟางขาวที่ผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่นในการเพิ่มพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ที่ผาน

กระบวนการคารบอไนเซชั่น ตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

เปลือกหมาก ฟางขาว และชานออย ที่ผานกระบวนการคารบอไนเซชั่น มีประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม

แตกตางกันตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การดูดซับเปนเทคนิคหน่ึงที่สามารถนํามาใชกับการบําบัดนํ้าเสีย โดยเปนเทคนิคมีตนทุนต่ํา เน่ืองจากใชพลังงาน

นอย และวัสดุอุปกรณที่ใชมีราคาไมแพง นอกจากน้ีตัวดูดซับที่ผานการใชงานแลวยังสามารถนํากลับมาใชในระบบใหมได 

(Regenerate) โดยตัวดูดซับที่ใชอาจจะเปนตัวดูดซับที่ไดจากธรรมชาติ หรือ ตวัดูดซับทางพาณิชยก็ได ตัวดูดซับทางธรรมชาติ

น้ัน มีหลายตวัที่เปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการบําบดันํ้าเสียได เชน เถาแกลบ เถาชานออย เปนตน ซ่ึงเปน

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร นอกจากน้ีวัสดุธรรมชาติบางชนิดยังสามารถนํามาสังเคราะหเปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพได 

(พรสวรรค อศัวแสงรัตน, 2557)  

กลไกการดูดซับ (Adsorption Mechanism)  

การดูดซับของสารประกอบอินทรียเกิดจากแรงรวมตัว (Binding  Force) หลายชนิดระหวางโมเลกุลของสารอินทรีย

และพื้นที่ผิวของคารบอน การดูดซับที่สําคัญแบงออกเปน 2 แบบ คือ การ ดูดซบัทางกายภาพ (Physisorption) และการดูด

ซับทางเคมี (Chemisorption) การดูดซับทั้ง 2 แบบน้ี เกิดขึ้นเม่ือโมเลกุลในชั้นของเหลวเขาใกลและยึดติดกับผิวของของแข็ง 

ซ่ึงเปนผลมาจากแรงดึงดูดที่ผิวของของแข็งสามารถเอาชนะพลงังานจลนของโมเลกุลของสารที่อยูในของเหลว  

การดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) เปนกระบวนการที่ไมเกิดการใช หรือถายเทอิเล็กตรอนระหวางตัวดูดซับ

และตัวถูกดูดซับ กระบวนการน้ีเปนกระบวนการที่สามารถผันกลับไดงายและเกิดขึ้นชา เน่ืองจากอาศัยการแพรของตัวถูกดูด

ซับไปบนพืน้ผิวของตัวดูดซับ การดูดซับทางกายภาพเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะบริเวณใดบริเวณ

หน่ึงบนพื้นผิวของตัวดูดซับ แตเกิดทั่วทั้งพื้นผิวของตัวดูดซับ โดยที่โมเลกุลของตัวถูกดูด ซับสามารถเคล่ือนที่ไปไดทั่วทั้งพื้นที่

ผิวของตัวดูดซับได การดูดซบัทางกายภาพเปนผลมาจากแรงแวนเดอรวาล (Van Der Waals Force) ซ่ึงเกิดจากการรวมกัน

ของแรง 2 ชนิด คือ แรงกระจาย (Iondon Dispersion Force) และแรงไฟฟาสถิต (Electrostatic force) โมเลกุลของสาร

ถูกดูดซับจะยึดติดกันทางกายภาพกับโมเลกุลของสารดูดซับ การดูดซับแบบน้ีเปนการดูดซับแบบหลายชั้น (Multilayered) 

กลาวคือ แตละชั้นของโมเลกุลจะเกิด อยูบนชั้นโมเลกุลที่ถูกดูดซับกอนหนาน้ี โดยจํานวนชั้นเปนสัดสวนกับความเขมขนของ

โมเลกุลของสารถูกดูดซับหรือจํานวนชั้นของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของสารถูกดูดซับเพิ่มขึ้น ดังน้ัน การดูดซับทาง

กายภาพจะขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ ไดแก การจัดเรียงตัว (Orientation) การกระจายตัว (Dispersion) ของโมเลกุลและการ

เหน่ียวนํา (Induction) สําหรับโมเลกุลที่มีขั้วน้ันแรงดึงดูดจะเกิดจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลซ่ึงเปนแรงดึงดูดที่เกิดจาก

โมเลกุลที่มีสองขั้ว คือ ขั้วลบ ของโมเลกุลหน่ึงดึงดูดกับขั้วบวกของอีกโมเลกุลหน่ึง สําหรับโมเลกุลที่ไมมีขั้วน้ัน การดูดซับจะ

เกิดแบบการกระจายตัวหรือเกิดการส่ันของอิเล็กตรอนรอบๆ นิวเคลียสของอะตอม ทําใหพลงังานของระบบลดลง ระบบจึงมี

ความเสถียรขึ้นทําใหโมเลกุลสามารถเขามาเกาะติดกันได 

การดูดซับทางเคมี (Chemisorption) จะเกิดการสรางพันธะทางเคมีระหวาง ตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับโดย

กระบวนการน้ีเกิดขึ้นแลวจะผันกลับไดยากกวา การดูดซับทางเคมีเปนกระบวนการที่เกิดเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่หรือเฉพาะ

บริเวณใดบริเวณหน่ึง การดูดซับทางเคมีมีลักษณะสําคัญที่เกิดปฏิกิริยาอันนํามาซ่ึงความรอนที่สูงจากพันธะทางเคมีที่เกิดขึ้น 

เชน การหมุนตัวของอิเล็กตรอน การเกิดสนามแมเหล็กซ่ึงมาจากการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนและพันธะเคมีจากการรวมตัว

ของสารดูดซับกับสารที่ถูกดูดซับ ซ่ึงพันธะเคมีที่เกิดขึ้นน้ีจะทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นดวย (กุลธิดา สะอาด, 2557) 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพวัสดุดูดซับแคดเมียม ซ่ึงเปนโลหะหนักในนํ้าทิ้งจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบไดมากในทองถิ่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว โดยทํา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับดวยกระบวนการคารบอไนซเซชั่น และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุธรรมชาติ ทั้ง 3 

ชนิด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

5.1 การเตรียมวัสดุดูดซับ 

 นําวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ฟางขาว และชานออย มาลางทําความสะอาดเพื่อกําจัดเศษดินที่

ติดปะปนมาออก นําไปอบไลความชื้นในเครื่องอบลมรอน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24 

ชั่วโมง จากน้ันนําไปใสตูดูดความชื้น (Desiccator) และชั่งนํ้าหนักของวัสดุ อบจนกวาจะนํ้าหนักของวัสดุคงที่ กอนจะนําไปบด

ไหมีขนาดเล็ก และรอนผานตะแกรงที่มีขนาดชองนอยกวา 2 มิลลิเมตร ซ่ึงวัสดุดูดซับที่ไดจะมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร 

จากน้ันนําวัสดุที่ผานการบดแลวใสถวยกระเบื้อง (Crucible) ปดผาและนําไปเผาในเตาเผา (Furnace) ที่อุณหภูมิ 600 องศา

เซลเซียส   
 

5.2 การเตรียมนํ้าเสียสังเคราะห 

 เตรียมนํ้าเสียสังเคราะหที่ปนเปอนแคดเมียมที่มีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเตรียมจากสารละลาย

แคดเมียม จากแคดเมียมมาตรฐาน (CdCl₂ in H₂O) Cadmium 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร  
 

5.3 การทดลองการดูดซับ 

 นํานํ้าเสียสังเคราะหมีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร ใสในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250 

มิลลิลิตร ขวดละ 50 มิลลิลิตร จากน้ันชั่งวัสดุดูดซับแตละชนิดใหไดนํ้าหนัก 1 กรัม เติมลงไปในนํ้าเสียสังเคราะหที่ความเขมขน

ตางๆ ที่ไดเตรียมไว ทําการปดขวดดวยพาราฟน นําไปเขาเครื่องเขยา (Shaker) ที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที เปน

ระยะเวลา 20, 40, และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
 

5.4 การวิเคราะหปริมาณแคดเมียม 

นํ้าเสียสังเคราะหที่ผานกระบวนการดูดซับที่เวลาตางๆ แลว จะถูกนํามากรองเพื่อนําเอาวัสดุดูดซับที่ผาน

กระบวนการทดลองแลวออก นํ้าเสียจะถูกนํามายอยโดยเติมกรดไนตริก (HNO3) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร จากน้ันนําตัวอยางไป

ยอยดวยวิธีไมโครเวฟ (Microwave Digestion) แลวนํามากรองอีกครั้งดวยกระดาษกรองเบอร 42 และทําการปรับปริมาตร

ดวยขวดปรับปริมาตร (Volumetric  Flask) ใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําตัวอยางไปตรวจวัดปริมาณแคดเมียมที่เหลืออยู

ดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใชเทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry (GFAAS) และนําคาที่ไดจากการตรวจไปคํานวณประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม ดังสมการ 

  

ประสิทธิภาพของการดูดซับแคดเมียม(%)  =  [(Co-Ce)/Co]*100 

 

โดยที่    Co = ความเขมขนในสารละลายเริ่มตน ( mg/L ) 

Ce = ความเขมขนในสารละลายที่เหลือ ( mg/L ) 
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6. ผลการวิจัย 
 

1. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ คือ เปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว 

ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม ของเปลือกหมาก ชานออย และ ฟางขาว ที่ระยะเวลาตางๆ 

วัสดุ 
ระยะเวลา

สัมผัส 

การดูดซับ 
SD N 

ปริมาณ(mg/L) ประสิทธิภาพ (รอยละ) 

เปลือกหมาก 

20 

40 

60 

4.73 

4.93 

4.96 

94.60 

98.60 

99.20 

0.0282 

0.0848 

0.0282 

2 

2 

2 

ชานออย 

20 

40 

60 

4.75 

4.95 

4.95 

95.00 

99.00 

99.00 

0.4171 

0.0864 

0.0141 

2 

2 

2 

ฟางขาว 

20 

40 

60 

4.92 

4.96 

4.98 

98.40 

99.20 

99.60 

0.1467 

0.0282 

0.0698 

2 

2 

2 

 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมที่ระดับความเขมขนแคดเมียมในนํ้าเสีย

สังเคราะห 5 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการดูด

ซับดี และระยะเวลาในการสัมผัสของวัสดุดูดซับกับนํ้าเสียเพิ่มขึ้นทําใหแนวโนมประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยที่

ระยะเวลาสัมผัสที่สูงที่สุดในการทดลอง คือ 60 นาที ฟางขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับสุดที่สุดคือ รอยละ 99.60 รองลงคือ 

เปลือกหมากมีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 99.20 และชาญออยมีประสิทธิภาพในการดูดซับ รอยละ 99.00 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับแคดเมียม 

กลุม p-value 

วัสดุดูดซับ 

ระยะเวลาที่สัมผัส 

วัสดุดูดซับ*ระยะเวลาที่สัมผัส 

0.130 

0.146 

0.131 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) 

 

 จากตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับ

แคดเมียมความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน ระยะเวลาที่วัสดุดูดซับ

สัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม และในการดูด

ซับแคดเมียมชองวัสดุทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาสัมผัสทีเ่พิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
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7. สรุปและอภิปรายผล 
 

จากการนําวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ชานออย และ ฟางขาว ที่ผานกระบวนการคารบอไนซเซชั่น 

นํามาทดสอบการดูดซับแคดเมียมโดยใชนํ้าเสียสังเคราะห เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมและการเปรียบเทียบ

ความแตกตางของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับที่ระยะเวลา  20, 40 และ 60 นาที ที่ระดับความเขมขน

แคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุด ซ่ึงมีปริมาณการดูดซับ 4.98 มิลลิกรัมตอลิตร 

และมีประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.60 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเม่ือนํามาทดสอบทางสถิติ พบวาประสิทธิภาพ

ของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาที่วัสดุดูดซับสัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน  

ซ่ึงในการดูดซับจะมีกลไกเกิดขึ้น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การแพรภายนอก (external diffusion) การแพร

ภายนอกเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมเขาถึงวัสดุดูดซับ ขั้นตอนที่ 2 การแพรภายใน (internal diffusion) เปน

กลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียม แพรกระจายเขาสูพื้นที่ผิวภายในโพรงวัสดุดูดซับเพื่อใหเกิดการดูดซับ ขั้นตอนที่ 3 

ปฏิกิริยาพื้นผิว (surface reaction) ปฏิกริยาพื้นผิวเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมดูดติดที่ผิวของวัสดุดูดซับ 

(นิพนธ ตังคณานุรักษ, 2550) และกระบวนการคารบอไนซเซชั่นเปนการเพิ่มรูพรุนใหกับพื้นผิววัสดุ มีผลตอประสิทธิภาพการ

ดูดซับซ่ึงจะทําไหการดูดซับดีขึ้น จึงทําใหผลการทดลองใชวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพสูง สอดคลองงานวิจัยของ ลักขณา 

โชติธรรม และคณะ (2559). ไดศึกษาการเตรียมลักษณะจําเพาะและการประยุกตใชดูดซับตะก่ัวของถานกัมมันตไผตงลืมแลง. 

โดยนําไปเผาในเตาเผา โดยใชอุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส และศึกษาผลของตัวกระตุน ไดแกกรดฟอสฟอริก 

(H3PO4) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) พบวา การใชสารกระตุนที่เปนกรดฟอสฟอริกจะใหคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 

2,082 มิลลิกรัมตอกรัม ซ่ึงมีคาที่สูงกวาสารกระตุนที่เปนโพแทสเซียมไฮดรอกไซดมีคาเทากับ 882 มิลลิกรัมตอกรัม คา

ไอโอดีนนัมเบอร คือการนำเอาสารไอโอดีนมาวัดคาความพรุนของถานกัมมันต ซ่ึงเปนตัวบอกประสิทธิภาพเบื้องตนของ

ถานกัมมันตที ่เตรียมจากวัสดุชนิดเดียวกัน ดังน้ันจึงเลือกกรดฟอสฟอริกเปนสารกระตุนในการเตรียมถานกัมมันตไผตงลืมแลง

เน่ืองจากใหคาไอโอดีนนัมเบอรมากกวามีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของรอ

ฮานา อาคาม และ อุษา อนทอง (2554). ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนตะก่ัวและไอออนทองแดง โดยใชถานและ

ถานกัมมันตที่เตรียมจากเปลืองมันคุด นําถานจากเปลืองมันคุด ถานกัมมันตจากเปลืองมันคุดที่ผานการกระตุนทางเคมี และ

ถานกัมมันตทางการคา มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบวา ถานกัมมันตจากเปลืองมันคุดที่ผานการกระตุนทางเคมีมี

ประสิทธิภาพในการดูดซับดีที่สุด ตามดวยถานจากเปลืองมันคุด และถานกัมมันตทางการคา  

สวนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ ความเขมขนของสารละลายแคดเมียมในนํ้าเสียสังเคราะหเปนอีก

ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ แตเน่ืองจากในนํ้าเสียสังเคราะหที่ใชในการทดลองมีระดับความเขมขนของแคดเมียมต่ํา วัสดุดูดซับ

ก็จะสามารถดูดซับไดหมดโดยไมเต็มพื้นผิวจากการเพิ่มประสิทธิภาพดวยกระบวนการคารบอไนซเซชั่น จึงสงผลใหวัสดุดูดซับ

ทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน แตเม่ือเพิ่มระดับความเขมขนของแคดเมียมวัสดุดูดซับจึงมีประสิทธิภาพแตกตางกัน 

ระยะเวลาสัมผัสก็เปนอีกปจจัยทีมี่ผลตอการดูดซับ โดยการเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสทําใหปริมาณดูดซับมีคาเพิ่มขึ้นอยาง

ชาๆ จนเขาสูสมดุล แตเม่ือวัสดุดูดซับเขาสูสมดุลก็จะไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับไดอีก โดยในนํ้าเสียสังเคราะหมี

ปริมาณแคดเมียมนอยกวาพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ ระยะเวลาในการสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นจึงยังไมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางได 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรสวรรค อัศวแสงรัตน และ วีระวัฒน คลอวุฒิมันตร (2553) ศึกษาการดูดซับสียอมดวยตัวดูด

ซับจากธรรมชาติและตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดูดซับ และพบวาปจจัยและตัวแปรที่มีผลกระทบตอการดูดซับ คือ ความ

เขมขนของสารละลาย ระยะเวลาในการดูดซับ อัตราสวนของตัวดูดซับตอปริมาตรของสารละลายสียอม ความเปนกรดดางของ

สารละลาย อุณหภูมิของการดูดซับ ความเขมขนของไอออนในสารละลาย ขนาดของตัวดูดซับ ความเร็วรอบในการปนกวน 

องคประกอบของตัวดูดซับ โครงสรางและขนาดโมเลกุลของสียอม หากมีการเลือกวัสดุดูดซับไปใชประโยชน วัสดุดูดซับที่
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เหมาะสมที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 5 มิลลิกรัมตอลิตร คือ ฟางขาว ที่ระยะเวลาสัมผัส 20 นาที เน่ืองจากเปนระยะเวลา

ที่เร็วที่สุด และก็มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับชวงระยะเวลาอ่ืนๆ แตจากการวิจัยพบวาวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตาง

กัน จึงสามารถเลือกวัสดุทั้ง 3 ชนิดมาใชประโยชนตามความเหมาะสมในแตละทองถิ่น โดยการนําไปใชน้ันสามารถนําไปใสใน

คอลัมเพื่อจํากัดพืน้ที่ของวัสดุดูดซับไมใหปะปนไปกับนํ้าเสีย และลดขั้นตอนในการกําจัดวัสดุดูดซับออกในภายหลังได   

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยสามารถนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ ซ่ึงมีราคาไมแพงและหาไดงายในทองถิ่นมาใชเปนวัสดุดูด

ซับโลหะหนักในอุตสาหกรรมได แตการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตที่จํากัดและยังมีอีกหลายปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ จึงควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมอีก เชน 

1. การศึกษาระดับความเขมขนของแคดเมียมเปนชวงเพื่อที่จะเห็นแนวโนมของการดูดซับดียิ่งขึ้น 

2. การผลิตวัสดุดูดซับใหมีขนาดเล็กทําไดยาก เน่ืองจากวัสดุดูดซับมีประสิทธิภาพดี อาจปรับใหมีขนาดใหญขึ้นได 

3. วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพดี อาจนําไปดูดซับโลหะหนักชนิดอ่ืนได 

4. การศึกษา ไอโซเทอมของการดูดซับ โดยสรางกราฟและคํานวนคา ความจุของการดูดซับสูงสุด (qmax) และ

สัมประสิทธ์ิของ การดูดซับ จากสมการไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร (Langmuir adsorption isotherm) 

 5. ศึกษาการกระตุนวัสดุดูดซับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน ทางกระตุนทางเคมี 

 6. การศึกษาระดับของอุณภูมิในกระบวนการคารบอไนซเซชั่น 

 7. นําวัสดุที่เหลือใชชนิดอ่ืนๆ มาศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารมลพิษในนํ้า 
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บทคัดยอ  
 

หลักการเรียนรูของเด็กวัยกอนเรียนคือ “เลนคือเรียน เรียนคือเลน” ในขณะที่เลนน้ันเด็กจะคนพบตัวเอง คนพบ

ความสามารถในการเรียนรูในการทํางาน การแกปญหา ซ่ึงการจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL (Brain-based 

Learning) เปนหัวใจสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการดานโครงสราง และการทํางานของสมอง

ใหเหมาะสมกับทุกชวงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูใหสงเสริมพัฒนาการดานอารมณจะมีประสิทธิภาพสูงถาสามารถ

ดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณเด็กวัยกอนเรียนผานการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ใหเด็ก

วัยกอนเรียนสามารถจัดการกับอารมณ สามารถใชศักยภาพของอารมณเสริมการเรียนรูไดโดยผานความสนใจ ความเขาใจ 

สมองรับรูจากส่ือสัมผัสทั้งหมดและสรางความเขาใจขึ้น รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมรวมกับปราญชาวบาน นําใชภูมิปญญา

ทองถิ่นและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม โดยกระตุนใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ

อยางตอเน่ือง ยอมทําใหชุมชนน้ันมีเด็กวัยกอนเรียนมีพัฒนาการทางดานอารมณที่สมบูรณแบบ สามารถชวยสืบทอดและพัฒนา

ภูมิปญญาของทองถิ่นตอไป  
  

คําสําคัญ: พัฒนาการทางอารมณ  เด็กวัยกอนเรียน  การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  
 

Abstract 
 

The learning principle of Pre-School age is “playing is learn, Learn is playing”. During playing, they 

will be finding understand themselves, ability learning, and capacity of learning, problem solving. Brain-

based Learning is the important of learning process that affect the brain structure and sensory stimulation of 

generation. Especially, Child Emotional Development learning is highly effectiveness if conducive to learning 

development with Brain-based Learning. The well-developed learning method can simplify the management 

of the learning process corresponding to the development of brain structures and functions suitable for 

people of all ages. The learning activities could be settle local philosopher, apply local wisdom and cultural 

learning center. Family and community should be continuing participated Child Emotional Development 

activities. The effected result is Pre School age have perfected Emotional Development and interpreted 

local wisdom to other generation.     
   

Keywords: emotional development, pre-school age, participation with family and community 
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1. บทนํา  

เด็กกอนวัยเรียน หรือเด็กเล็กเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตของสมอง อยางรวดเร็วมากกวาวัยอ่ืนๆ การสงเสร ิม

พัฒนาการมีความสําคัญตอการพัฒนาของเด็กเปนอยางยิ่ง หากเด็กไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตอเน่ืองอยาง

เพียงพอ จะมีผลตอเด็กในวัยตอมา ปจจุบันทุกครอบครัวตางทํางานนอกบานจึงมอบการดูแลเด็กกอนวัยเรียนไวกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก โดยผลการทบทวนปญหาความรุนแรงเกิดที่พบบอยขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา สภาพปญหาของเด็กที่ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสวนใหญอยูกับ ตา ยาย  พอ แมเปนวัยรุนแยกทางกัน  การจัดเวทีประชุมเพื่อแกปญหาความตองการประเด็นดาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบปญหาความรุนแรงเม่ืออยูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงมีการทะเลาะ ตี กัดเพื่อน ทํารายเพื่อนรวมชั้น การ

แยงของเลนกับเด็กวัยเดียวกัน สงผลกระทบตอพัฒนาการทางดานอารมณอยางมาก  ในฐานะของพยาบาลวิชาชีพที่ตองดูแล

เด็กวัยกอนเรียนจึงตองการหาแนวทางแกปญหาแบบมีสวนรวม โดยเล็งเห็นความสําคัญของแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานอารมณเด็กวัยกอนเรียนผานการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) จึงไดทําการสืบคน

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยใชคําสําคัญคนหาแลวนําผลการศึกษามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับสถานการณ

บริบทในตําบลแหงหน่ึงแลวเทียบเคียงความเปนไปไดในการเสนอแนวทางการแกไขแบบมีสวนรวมจากครอบครัวและชุมชน 

โดยสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  การเรียนรู  สืบทอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน  ผานการรวมมือปราชญชาวบาน 

หรือแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม สามารถสงเสรมิพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน และชวยอนุรักษและสืบทอด

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนน้ันไดในอนาคต  

 

2. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning: BBL)   

หลักการทํางานของสมอง (BBL Key Principles) สมองตองการทั้งอาหารกายและอาหารใจ สมองเรียนรูจากการ

สัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัส และใจ สมองเรียนรูและจดจําไดดีเม่ือสมองสวนอารมณ Limbic system เปด สมอง

มีวงจรหลักสําหรับการเรียนรู 2 วงจร คือ แบบตั้งใจและไมตั้งใจ สมองเรียนรูจากของจริงไปหาสัญลักษณ จากงายไปยาก 

สมองเรียนรูและจดจําผานการลงมือปฏิบัติจริง แลวฝกฝนจนเกิดทักษะ ความชํานาญ และคนพบตนเอง (อารยะ มาอินทร, 

บรรณาธิการ. 2558)  

อารมณของคนมีผลกระทบตอการเรียนรู ทั้งความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ไมวาจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือผูใหญ

วัยใดก็ตาม จะสกัดก้ันวงจรการทํางานของสมองสุขภาพกายและใจของคนเรามีผลตอประสิทธิภาพการคิดและการเรียนรู บาน

หรือโรงเรียนที่มีบรรยากาศตึงเครียดลวนสงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กทั้งส้ิน ดังน้ันการเล้ียงดูของพอแมและบรรยากาศ

ในบานที่เด็กเติบโตตองเปนไปในลักษณะที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน ม่ันคง มีความสุข สวนโรงเรียนก็ตองจัดบรรยากาศที่

ทําใหเด็กเกิดความรูสึกปลอดภัย และสนุกสนานมากกวามีแตความกดดัน ความเครียดการที่เราเขาใจพื้นฐานของสมองจะชวย

ใหเราคิดถึงประเด็นที่สําคัญๆ พอแมทุกคนจําเปนที่จะตองรูถึงความจริงเก่ียวกับพัฒนาการและหนาที่ของสมอง ซ่ึงจะทําใหเรา

เขาใจถึงการเรียนรูและความจําไดดียิ่งขึ้น และรูวิธีสอน มีความสุขกับการเรียนการสอน (กมลพรรณ ชีวพันธศรี,2554) 

จากหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานทําใหเห็นวา การสงเสรมิพัฒนาการทางดานอารมณเด็กวัยกอนเรียนผานการ

จัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานสามารถทําไดโดยผูนําไปประยุกตใชตองออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอ่ืนๆ เพื่อ

กระตุนพัฒนาการทางดานอารมณ เพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูผานกิจกรรมการเลน การจัดกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ

ส่ือสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการจัดกิจกรรมใหเด็กวัยกอนเรียนสามารถการแกไขปญหาตามสถานการณตางๆการจัด

กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสราง และการพัฒนาสมองไดเชนกัน (สํานักงานบริหารและพัฒนาองค

ความรู(องคการมหาชน), 2554) 
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3. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพสูงถาสามารถจัดการกับอารมณได เราสามารถใชศักยภาพของอารมณเสริมการเรียนรูได

โดยผานความสนใจ ความเขาใจ  สมองรับรูจากส่ือสัมผัสทั้งหมดและสรางความเขาใจขึ้น  การพัฒนาเด็กดานอารมณและจิตใจ 

เปนการพัฒนาที่มีกระบวนการอันซับซอน อารมณและจิตใจเปนผลจากการที่เด็กปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม การสะสมของ

ขอมูลความรูสึกจํานวนมากๆ ในที่สุดจะกอรูปเปนอารมณและจิตใจของเด็กเอง ดังน้ันการพัฒนาอารมณและจิตใจ จึงไมใช

เพียงแตสนใจทําใหเด็กสนุกและมีความสุข ในชีวิตจริงคนเราไมไดงายอยางน้ัน การพัฒนาดานอารมณและจิตใจ จึงมี

จุดมุงหมายใหเด็กสะสมความรูสึก ความเขาใจ ผานเหตุการณอันหลากหลาย ซับซอน ในบาน ในโรงเรียน และในชุมชน โดย

ผูใหญทําหนาที่กระตุน แนะนํา ชวยเหลือ ประคับประคอง ใหเด็กไดมีประสบการณ และผานเหตุการณสมหวัง ผิดหวัง วิตก

กังวล เศราใจ หว่ันใจ ละอายใจ ยินดี ถูก ผิด ไปไดอยางปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู จึงเนนใหเด็กเขาไปอยูในกลุม ใน

สังคม ไดเลน ไดแขงขัน ไดวาด ไดฟง ไดเลา ไดแสดง ไดทดลอง ไดตัดสิน ไดเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเด็กได

พัฒนาดานอารมณ และความรูสึก ผานเหตุการณที่แทจริง ที่ตนเองเปนผูรวมกระทํา จุดมุงหมายของการพัฒนาก็คือ ตองการ

ใหเด็ก มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณและจิตใจ อยูในสังคมไดอยางปลอดภัย และมีความสุข (อัครภูมิ จารุภากร และพรวิไล 

เลิศวิชา, 2551, หนา 143-150) 

สมองกับอารมณและจิตใจ ถือวา อารมณ เปนภาษาแรกที่เด็กส่ือสารออกมา ประสบการณทุกอยางที่เด็กไดรับมี

ความสําคัญมาก ความสนใจและความทรงจํา (attention and memory) จะเริ่มกอตัวเปนตัวตนของเด็ก อารมณ เปนภาษา

แรกที่เด็กส่ือสารออกมา สังเกตไดวา อาการยิ้มอยางมีความหมายปรากฏเม่ือเด็กมีอายุได 4 - 6 สัปดาห แสดงสีหนาประหลาด

ใจเม่ือ 3 - 4 เดือน และคุยเม่ือ 6 - 8 เดือน (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2558, หนา 17) 

ความกังวลตอคนแปลกหนามีมาในราวครึ่งปหลังของขวบปแรก เด็กเรียนรูผานเหตุการณในชีวิตประจําวัน ความ

เฉลียวฉลาดทางอารมณและจิตใจ (emotional intelligence) น้ัน เด็กเรียนรูตั้งแตขวบปแรก ผานเหตุการณงายๆ ใน

ชีวิตประจําวัน การใชชีวิตในวัยเด็กสอนใหเขารูจักความสมหวัง ความผิดหวัง ความวิตกกังวล ความเศราใจ ความกลัว ความ

ภูมิใจ ความละอาย ความยินดี กระทั่งความรูสึกผิด ในชวง 6 ปแรกของชีวิตน้ันมีความหมายยิ่งนักตอการพัฒนาสมอง เด็ก

ตองการความรัก ความอบอุน ปกปองใหปลอดภัย โอบกอด สัมผัส ยิ้ม และพูดคุย แตถึงแมกระน้ันเราจะรูวาวัยที่วาน้ีเปน

โอกาสทองของชีวิตเด็ก เราก็ไมไดรูในรายละเอียดเทาที่ควร วาเราจะทําใหดีที่สุดไดอยางไร และที่สําคัญที่สุดคือ เราไดปลอย

ใหใครดูแลเด็ก พัฒนาการแหงอารมณและจิตใจของเด็กน้ัน เก่ียวของกับการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน สัมพันธภาพถูกชี้นําดวย

เหตุผลของความตองการอยูรอด น่ันคือ วงจรสมองเรียนรูจากส่ิงแวดลอมรอบตัว วามีความสําเร็จหรือมีประโยชนบางอยาง

เกิดขึ้น โดยอาศัยการรวมมือกับผูอ่ืน เกือบทุกขั้นตอนเด็กมีคนอ่ืนเปนสวนหน่ึง อยางไรก็ตามในความเปนจริง สมองถูก

ออกแบบมาใหพอใจกับการมีสัมพันธภาพ โดยมีระบบของอารมณเปนตัวกระตุนหรือตัวยับยั้ง เด็กยังไมมีความคิดเห็นแกตัว ใน

วัยอนุบาลน้ี เด็กยังคงตองการความรัก ความอบอุน โอบ กอด สัมผัส เลนบทบาทสมมติ ครอบครัวควรทําบานใหนาอยู อบอุน

สําหรับลูก เริ่มสอนใหเด็กเขาใจระเบียบวินัยและกฎเกณฑ อยาใชอารมณกับเด็ก อยากลาวหาเด็ก เพราะเด็กวัยน้ีทดลองทําส่ิง

ตางๆมากกวาตั้งใจทําความผิด การกระทําของเด็กๆในวัยน้ีไมมีนัยทางศีลธรรมหรือทางคุณคาแบบโลกในสังคมของผูใหญ 

แมวาเด็กจะมีพื้นอารมณตางกัน แตเด็กจะไมมีความคิดเห็นแกตัว เอาเปรียบ ชอบลักขโมย ทําลาย ฯลฯ เด็กเขาใจความ

ตองการของคนอ่ืน ในชวงวัยน้ี เด็กๆ พัฒนาความรูโดยเชื่อมโยงกับวัตถุและเหตุการณตางๆ เขารูวามีคนเห็น ไดยิน และกําลัง

มองดูเขาอยู เขารูวามีคนอ่ืนอยู และตัวเขามีอยู ธรรมชาติของเด็กชวงอายุ 2.5-3.5 ป ซ่ึงเริ่มจะชอบเขากลุมเพื่อน  มากกวา

การเลนแบบตางคน ตางเลน และมีความสัมพันธกับรูปแบบที่จัดใหเด็กไดรับฟง การเลานิทานและฟงเพลงที่ไพเราะ ออนหวาน 

สนุกสนาน ชวนใหเด็กมีการจินตนาการทุกวัน (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, 2554, หนา66) 

ชวงอายุได 3 ป เด็กรูจักคิดในใจ และรูวาคนอ่ืนก็คิดอะไรอยูในใจเหมือนกัน เด็กแสดงใหเห็นแลววาเขาเขาใจความ

ตองการของคนอ่ืน และรูวาความตองการเปนส่ิงขับเคล่ือนการกระทําของเรา เด็กรูแลววา ความคิดเปนส่ิงที่สัมผัสจริงๆไมได 

แตมันก็เปนตัวแทนของบางอยางในโลกที่เปนจริง มันอยูในใจของเด็กเองและอยูในใจของคนอ่ืนดวย การกอตัวของอารมณ คือ 
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สวนหน่ึงของบุคลิกภาพ อารมณเปนปฏิกิริยาที่เด็กสัมพันธกับโลกภายนอก การชวยขัดเกลาและพัฒนาอารมณและจิตใจไมได

ผานเหตุผลอยางเดียว แตตองอาศัยแรงบันดาลใจ เชน ความประทับใจ ความเห็นใจ ความเสียใจ ความกังวล เปนตน ผูใหญ

ควรนําเด็กใหผานเหตุการณรอนหนาวไป โดยการประคับประคอง ไมใชโดยการ “หักดิบ” หรือ “โอ” จนเกินเหตุ อารมณมีผล

ตอการเรียนรู เม่ือมีอารมณ จะมีการหล่ังสารเคมีเขาในสมอง และมีผลตอซีนแนปส และความสามารถในการคิด เรียนรู และจํา 

ดังน้ัน การทําใหหองเรียนมีบรรยากาศในทางที่ดีตออารมณ โดยเฉพาะเปนที่ที่ปลอดภัย และใหการยอมรับเด็ก ก็จะทําใหเด็กมี

แรงจูงใจและประสบความสําเร็จได และตองชวยหาวิธีลดหรือขจัดอารมณที่มีพื้นฐานจากความกลัว และการขาดความเชื่อม่ัน 

เชน การผานคลาย การกําหนดลมหายใจ เด็กตองเรียนรูผานชีวิตจริง กระบวนการเรียนรูในหองเรียนและในบาน มักเนนการ

รับรูความเปนตัวเอง และความเปนคนอ่ืน โดยผานการเรียนที่แข็งกระดาง ตายตัว โดยแบบเรียนทางสังคมศึกษา อันที่จริงแลว 

เด็กจําเปนตองมีพื้นฐานความเขาใจเรื่อง วัฒนธรรมจากชีวิตจริง โดยผานเหตุการณ วันเวลา เรื่องราวอันซับซอนของชีวิต 

(สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, กลุมงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู, 2558, หนา69-73)       

 

4. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

4.1 ใหเด็กไดฝกฝนการริเริ่ม และคนควาหาความทาทายใหม ฝกเลือกและฝกตัดสินใจ และชวยใหเด็กมีความรูสึก

เปนตัวตนที่เข็มแข็งขึ้น เม่ือเด็กอยูในเหตุการณจริง เชน ใหเด็กไดแสดงบทบาทสมมุติ แสดงกิจกรรมที่ตองใชความคิดและ

ตัดสินใจ จัดสถานการณจําลองผานการลงมือทํา การจัดฉาก การเลนละคร เปดบูธขายของ การจัดรายการวิทยุ เขาควรทํา

อะไร ควรทําอยางไร ควรแกปญหาแบบไหน 

4.2 ใหเด็กฝกแสดงความเขาใจในสิทธิความรับผิดชอบของตนเองและสิทธิของผูอ่ืน สงเสริมกิจกรรมแบงงานกันทํา

โดยผานกิจกรรมตางๆ และการเลน เชน การเลนเกมที่ผลัดกันทําทีละคน เลนเปนคู หรือผลัดกันเลนเปนกลุมเล็กๆ 

4.3 ใหเด็กมีประสบการณการเลน และการทํางานที่ใชทักษะการแกปญหา รวมถึงการประนีประนอม ไมใชความ

รุนแรง ขณะที่เด็กเก่ียวของกับประสบการณการเรียนรูของเขากับเพื่อน เด็กจะพัฒนาการรับรูคุณคาของตนเอง ซ่ึงจะชวยใน

เรื่องปฏิกิริยาทางอารมณ และจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การผจญภัย การกระโดด การปน การเคล่ือนไหวรางกายไมใช

เพียงเรื่องซุกซนแตเปนการแสวงหาโอกาสสําหรับการเห็นโลกในมุมมองตางๆกัน 

4.4 ใหเด็กไดรูจักแสดงออกอยาสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน เชน ฟงเรื่องตลก เลานิทานสนุก เลนบทบาทสมมติ 

เรื่องตลก และสนุก นอกจากทําใหขบขัน สนุก อารมณดีแลว ยังเปนการนําเอาเรื่องราวตางๆ มาประกอบขึ้นดวยภาษา 

ทาทางพิสดาร กระตุนใหสมองรูจักเหตุการณที่เราจินตนาการอยางยิ่ง 

4.5 ใหเด็กไดคนหาความสัมพันธและสรางมิตรภาพกับเพื่อนและกลุมที่หางออกไป โดยการจัดกิจกรรมคละกลุม 

คละชั้นบางตามความเหมาะสม การใชชีวิตรวมกัน ทําใหเด็กเรียนรูที่จะรักษาความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ชวยเหลือเพื่อน รูจัก

ขอโทษ ขอบคุณ เอ้ืออารี ขณะที่เด็กสัมพันธกับผูอ่ืน ความเขาใจโลกจะเพิ่มขึ้น เด็กจะเขาใจในเรื่องความแตกตาง ความ

คลายคลึงในเรื่องเพศ เชื้อชาติ และความสัมพันธทางสังคมจะชัดเจนมากขึ้น 

4.6 ใหเด็กสะทอนความเขาใจในบทบาทและความสัมพันธในครอบครัว พัฒนาความอดทน ความกตัญู และ

ซ่ือสัตยสุจริต ผานการฟงและเลาเรื่อง การทํางานรวมกับเพื่อน กิจกรรมรวมระหวางบานและโรงเรียน เชน ผูปกครอง

ทําอาหารมาคนละ 1 อยางอาจเปน ผลไม ไอศกรีม มารวมสังสรรคกันสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว  ระหวางผูใหญกับ

เด็ก ความรูสึกเก่ียวกับตัวเองของเด็กพัฒนาขึ้นมา โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมประจําวัน และเหตุการณพิเศษของครอบครัว 

ชุมชน ทองถิ่น และวัฒนธรรม กิจกรรมรวมระหวางบานและโรงเรียนมีบทบาทสําคัญ ชวยใหเด็กเกิดความรูสึกม่ันใจที่จะกาว

ตอไป 

4.7 ใหเด็กไดพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับชุมชนที่อาศัยอยู ชื่นชมประวัติศาสตร วัฒนธรรม เรื่องเลา ตํานานของ

ทองถิ่น โดยผานการฟงและการอาน รวมทั้งจัดโครงการตลอดปเพื่อเดินทางไปตามสถานที่ตางๆ เขารวมกิจกรรมศาสนา การ

กุศล ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นตางๆ กิจกรรมไหนในชุมชนที่เด็กควรลงไปทํางานดวย พื้นที่ตรงไหนในชุมชนที่เด็กอาจไป
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ศึกษาไดในแตละเดือนในแตละป เด็กจําเปนตองมีพื้นฐานความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมจากชีวิตจริงโดยผานเหตุการณ วันเวลา 

เรื่องราวอันซับซอนของชีวิต 

4.8 ใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองผานการพูด การฟง การแสดงดนตรี การฟอนรํา และการเตน ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป มีบทบาทสะทอนความคิดของเด็ก และยอนกลับไปพัฒนาอารมณและตัวตนของเด็ก การพัฒนาผานศิลปะไมใหผล

ทันที แตเปนการวางรากฐานอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก การใหเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัสผานงานศิลปะ และ

ความคิดสรางสรรคเปนการสรางความเพลิดเพลินที่มีคุณคาแกเด็ก เด็กจะไดสํารวจภาพ กล่ิน รสชาติ และลักษณะเน้ือแทของ

ส่ิงตางๆเปนการสงเสริมความม่ันใจ และความเปนตัวตนของตนเอง 

4.9 ใหเด็กพัฒนาความรูสึกเห็นใจผูอ่ืน ผานการอานและฟงนิทานที่เก่ียวของกับบุคคลตางๆ การฟงนิทาน เรื่องเลา 

เรื่องจริง ที่นาสะเทือนใจ เปนการจําลองวิถีชีวิตและการตัดสินใจในแบบตางๆ และผลของการตัดสินใจน้ัน ทําใหเด็กเขาใจ

และเอาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

4.10 ใหเด็กไดเขียนภาพ ดูงานศิลปะ ทองเที่ยว เพื่อพัฒนาอารมณ ชื่นชมและสรางสรรคส่ิงสวยงาม การกอตัวของ

อารมณ คือ สวนหน่ึงของบุคลิกภาพ อารมณเปนปฏิกิริยาที่เด็กสัมพันธกับโลกภายนอก การขัดเกลาและพัฒนาอารมณและ

จิตใจไมไดผานเหตุผลอยางเดียวแตตองอาศัยแรงบันดาลใจ เชน ความประทับใจ ความเห็นใจ ความเสียใจ ความกังวล เปนตน 

 

5. ตัวอยางกรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่ง: การวิเคราะหสถานการณปญหาพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดยการ

มีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

ตําบลแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงครามเปนพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทมีสภาพความเปนอยูแบบวิถีชนบท มีวัยพึ่งพิง

จํานวนมากกลาวคือ มีเด็กเล็กที่อายุต่ํากวา 5 ป ตองการการไดรับความชวยเหลือจํานวน 13 คนรอยละ 13.98 ผูพิการทาง

สติปญญา จํานวน 15 คนรอยละ 2.55 ผูพิการทางจิตและพฤติกรรมจํานวน 8 คนรอยละ 1.36 (ขอมูล TCNAP,2559) ซ่ึง

แกนนํา 4 องคกรหลักของตําบลแหงน้ีไดสะทอนวา สภาพปญหาของเด็กกอนวัยเรียนในปจจุบันถูกคุกคามจากส่ิงแวดลอม 

เกิดจากคนในชุมชนไมมีเวลาดูแลบุตรหลานซ่ึงอยูในชวงกอนวัยเรียน ผูปกครองตางออกไปทํางานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว จึงมี

ความจําเปนตองนําบุตรหลานเขารับการดูแลที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ

ที่ตองการใหชุมชนมีศูนยสอนทักษะในการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม มีการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมถายทอดใหแกเด็ก

กอนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต  2 – 4 ป โดยกลุมผูสูงอายุในชุมชนเปนผูรวมถายทอดผานกิจกรรม เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความรัก มี

จิตใจที่ออนโยน เกิดความผูกพันตอชุมชน และครอบครัวเด็กที่อยูในความดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็จะไดรับการสงเสริม

พัฒนาการทั้ง  4  ดาน  ไดแก รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา อยางครบถวน รวมถึงสุขอนามัยของเด็ก  เพื่อพรอมเรียนรู

ตอส่ิงใหมๆ และเติบโตเปนเยาวชนที่ดีในสังคม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแหงน้ีไดรับการพัฒนาศักยภาพผานการจัดการเรียน

การสอนที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  มีหลักสูตรการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น  สรางการมีสวนรวมของกลุม

ตาง ๆ  เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครอง เด็ก และชุมชน  ในลักษณะการทํางานรวมกันกับเด็กเพื่อเติบโตเปน

เยาวชนทีด่ีในสังคมสงผลใหผูนําในตําบลตองการพัฒนาใหเด็กกอนวัยเรียนไดการสงเสริมและพัฒนาสติปญญาใหเหมาะสม

เปนไปตามวัยเพราะเชื่อวาเปนการวางรากฐานใหเติบโตเปนผูใหญในอนาคตหากเด็กไดรับความรวมมือและความสนใจในการ

ดูแลปรับพฤติกรรมของตนเองจากผูที่เชี่ยวชาญหรือเก่ียวของ ตําบลแหงน้ีมีปราชญชาวบานหลายแขนงรวมถึงการแกะสลัก

หนังใหญ ซ่ึงมีทุนและศักยภาพในการสงเสริมพัฒนาดานอารมณที่จะกระตุนใหสมองไดทํางานอยางดี  

 

6. ตัวอยางกรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่ง: การวิเคราะหกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดย

การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

6.1 ฝกใหเด็กมีมานะอดทนมีนิสัยสูกับความลําบาก โดยใหเด็กไดลองทํางานบานใหเด็กไดรับผิดชอบงานบานงายๆ

ทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอาย ุ
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6.2 สรางส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูเปดเพลงใหฟง อานหนังสือใหฟง ชวนกันสวดมนต เลาเรื่องชีวิตแตหนหลัง

ของครอบครัว และสังคมในอดีต  

6.3 ทํางานศิลปะรวมกันเชน การเรียนรูขั้นตอนของการแกะสลักหนังใหญ 

6.4 สอนใหเด็กรูจักวิธีการทําใจใหสงบการน่ิง ทําสมาธิกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมตางๆ หรือไปวัดรวมกับผูสูงอายุ  

6.5 การมีสวนรวมกับชุมชน นําเด็กเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ในชุมชนเพื่อใหเด็กชื่นชมประวัติศาสตร เรียนรู

ศิลปวัฒนธรรม และตํานานของทองถิ่น 

6.6 ใหเด็กเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การกุศล ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นที่สวยงาม  

 

7. บทสรุป 

สมองเปนส่ิงตองหม่ันเรียนรูและทําความเขาใจสมองสงผลตอเด็กไปตามวัยของเด็ก สมองทุกสวนเปนสวนทําหนาที่

ดูแลการเจริญเติบโตใหกับรางกายและจิตใจของเด็ก ชวงวัยเจริญเติบโตของเด็กจะเรียนรู และสะสมประสบการณในดาน

อารมณและความรูสึกดวยการสัมผัสรู และใชประสบการณเปนตนทุนชีวิตเพื่อเผชิญสถานการณตางๆ ตอไป ขณะที่โลก

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ววิธีการดําเนินชีวิตแตกตางจากที่เคยทํามา วิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กบางสวนเปล่ียนแปลงไปเด็ก

ไมไดจํากัดอยูในตําราเรียน สวนใหญไดจากประสบการณตรง  การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง  (Brain-based 

Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสรางและการพัฒนาสมอง  แนวทางการสงเสริม

พัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลมี

ความสําคัญที่ควรจะจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  โดยการรวมมือปราชญ

ชาวบาน แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนน้ันตอไป   
  

8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล วิธีการดําเนินการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือ คือ

แบบสอบถามแรงงานชาวพมา จํานวน 400 คน  และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติไคสแควร สถิติคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมี

ระดับปจจัยจูงใจในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีระดับปจจัยค้ําจุนในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ        

2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว พบวา แรงงานตางดาวที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

อายุการทํางานรายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยแตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ําจุนในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน  อุตสาหกรรมฟอกยอม  แรงงานตางดาว  
 

Abstract 
 

This objectives of this research were 1) to study the level of working motivation of migrant worker 

and 2) to compare working motivation of migrant worker in Dyeing industrial group at Om Noi Krathumbaen 

in Samutsakhon province classified by personal factors. This research used quantitative research that 

the questionnaires were collected from 400 Migrant worker. The data analysis is: frequency, percentage, 

mean, standard deviation, chi-square, t-test and ANOVA. 

The research found that 1) the level of job motivation of migrant worker was in high level in average 

and Motivation and Maintenance factors were high level in average. 2) comparison on the overall of working 

motivation both of motivation and Maintenance factors that distinguish by with gender, age, marital status, 

length of working experience ,income per month and  living time in Thailand found  difference with statistical 

significant at .05  
 

Keywords: motivation, dyeing industry, migrant worker 
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1. บทนํา  

           ปจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economics Communities – AEC) ที่ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงประเทศไทยได

เพิ่มบทบาทจากการเปนประเทศผูสงออกแรงงานมาเปนทั้งผูสงออกแรงงานและผูรับแรงงาน โดยการเคล่ือนยายแรงงานยังถือ

เปนปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นวาสังคมนานาชาติไดมีการติดตอเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมือง การติดตอสื่อสารและ

สังคมวัฒนธรรมมากขึ้น ในกรณีของประเทศไทยการยายถิ่นขามพรมแดนไปมาระหวางประชาชน 2 ประเทศ ที่พรมแดน

ติดตอกันเชน ไทย-พมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และ ไทย-มาเลเซียเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย

ปจจุบันการยายถิ่นมาจากการเปดเสรีทางการคา การลงทุนของประเทศที่มีความพรอมมากกวา สําหรับประเทศพมาการยาย

ถิ่นนับเปนความเฉพาะที่แตกตางจากประเทศอ่ืนๆ โดยปจจัยที่ทําใหแรงงานสัญชาติพมายายเขามาทํางานในประเทศไทย 

ไดแก ความตองการมีงานทํา การมีรายไดที่ม่ันคง และการมีคาจางแรงงานที่สูง (สิริรัฐ สุกันธา, 2557) 

 จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคกลางที่มีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับตน ๆ 

ของประเทศไทย ที่มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยทางดานการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงปจจุบันมี

โรงงานอุตสาหกรรมอยูหนาแนน จึงสงผลตอการเคล่ือนยายแรงงานเขามาในพื้นที่ โดยเฉพาะแรงงานตางดาว ที่เปนแรงงาน

ระดับไรฝมือ จากการรายงานสถานการณการจางคนงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

พบวา มีคนตางดาวทีมีหนังสือเดินทาง VISA ทํางานและใบอนุญาตทํางาน มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 139,121 คน ประกอบดวย

แรงงานที่มีสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และอ่ืน ๆ ซ่ึงแรงงานที่เขามาทํางานในพื้นที่มากที่สุด ไดแกแรงงานสัญชาติเมียนมา 

หรือพมามีจํานวนทั้งส้ิน 124,745 คน  โดยแรงงานพมาดังกลาว อาศัยอยูกระจัดกระจายทั้งอําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอ

กระทุมแบน และอําเภอบานแพว ซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนออมนอย/ออมใหญ ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ประมาณ 9,000 คน (สํานักแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559) โดยเทศบาลนครออมนอย ไดรับการสงเสริมให

เปนชุมชนอุตสาหกรรม จึงมีอุตสาหกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ไดแก อุตสาหกรรมส่ิง

ทอ (ฟอก ยอม และพิมพผา) (เทศบาลนครออมนอย, 2558) กอใหเกิดการจางงาน และมีการอพยพแรงงานและครอบครัวเขา

สูพื้นที่เปนจํานวนมาก 

 ผูบริหารในยุคปจจุบันจําเปนตองใชแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใจใหเกิดการทํางาน การสรางแรงจูงใจที่ดีสามารถทําใหเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถกระตุนใหแรงงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่เต็มความสามารถของตน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งแรงงานตางดาวที่ไมไดเขาใจบริบทลักษณะการทํางานของไทย ซ่ึงการสรางแรงจูงใจที่ดีจะเปนประโยชนต อองคกร ตอ

แรงงาน ในการบรรลุเปาหมายที่องคกรไดวางไวรวมกัน ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี จึงเปนการศึกษาเพื่อไดทราบถึงระดับแรงจูงใจใน

การทํางานของแรงงานตางดาวที่ทํางานในกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร  ทั้งน้ีเน่ืองจากในพื้นที่มีโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอมอยูเปนจํานวนมาก และผลจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย

มุงหวังใหภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ไดนําผลไปประยุกตใชในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

สัญชาติพมา ใหเกิดประสิทธิภาพไดในระดับสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนคร

ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

  2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนคร

ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

แรงงานตางดาวในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่มีลักษณะปจจัยสวนบุคคลตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนแตกตางกัน 

 

4. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1 ขอมูลทั่วไปของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร 

 จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดในเขตภูมิภาคภาคกลางที่มีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับตน ๆ ของ

ประเทศไทย ที่มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยทางดานการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ไดแกอุตสาหกรรม

ประมงและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อการสงออกของทางจังหวัด โดยมีการใชแรงงานภายในพื้นที่ และการใชแรงงานตางดาว 

(พมา ลาว กัมพูชา) ในภาคผลิตเปนจํานวนมาก จากสถานการณการจางคนตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร ประจําเดือน

เมษายน 2559 มีจํานวนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 291,737 คน โดยรายละเอียดดังน้ี 

 

ตาราง 1 จํานวนแรงงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเภท 
สัญชาต ิ

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 

1. คนตางดาวมีหนังสือเดินทาง Visa ทํางานและใบอนุญาตทาํงาน 124,745 5,944 5,204 3,227 139,121 

2. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาติ ณ ศูนย One Stop Service 

(รวมผูตดิตาม) 

83,918 2,976 7,547 - 9,441 

3. ผูที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ที่ไดรับอนุญาตทาํงาน - - - 4,441 4,441 

4. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาต ิในกิจการประมงทะเล 1,344 29 252 - 1,625 

5. จดทะเบียน คนตางดาว 3 สัญชาติ ในกิจการแปรรูปสัตวน้ํา 45,926 1,351 7,873 - 55,150 

6. จดทะเบียนสัญชาตเิวยีดนามและไดรับใบอนุญาติทํางาน - - - 5 5 

รวมจํานวนคนตางดาวทั้งหมด 255,933 10,300 20,877 7,673 294,783 

รวมจํานวนคนตางดาวที่ไดรับใบอนญุาตทํางาน 253,664 10,187 20,213 7,673 291,737 

รวมเฉพาะคนตางดาว 3 สัญชาติ ที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน 253,664 10,187 20,213 -  

รวมเฉพาะผูติดตาม 3 สัญชาต ิ 2,269 113 664 - 3,046 

ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559 

 แรงงานตางดาวของจังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญเปนแรงงานสัญชาติพมา ที่มีเชื้อสายมอญ มีชุมชนที่อาศัยอยู

กระจัดกระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยในพื้นที่เก็บงานวิจัยคือชุมชนออมนอย/ออมใหญ ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร มีแรงงานประมาณ 9,000 คน (สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2559) 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

 ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือผลสําเร็จที่ตั้งไวน้ัน สวนสําคัญมาจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งหาก

กลาวถึงแนวคิดดานแรงจูงใจ (Motivations) ไดแกทฤษฏีแรงจูงใจสองปจจัยของของ Herzberg et al. (1959) ที่ไดแบงเปน 

2 ปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซ่ึงเปนปจจัยจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ในการสนับสนุนให

บุคลากรหรือพนักงานทํางานเพิ่มมากขึ้น เปนปจจัยแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางาน ที่นําไปสูการพัฒนาเปนทัศนคติเชิง

บวก ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ดานความสําเร็จในการทํางาน 2) ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย 3) ดานลักษณะงานที่

ทํา 4) ดานความรับผิดชอบ และ5) ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หรือปจจัยการ

ธํารงรักษา (Maintenance) ซ่ึงเปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ที่เปนปจจัยแรงจูงใจภายนอกที่

เกิดจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา 2) ดานความสัมพันธระหวาง



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 671 

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 4) ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน5) ดานความม่ันคงในการ

ทํางาน 6) ดานตําแหนงงาน 7) ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 8) ดานนโยบายและการบริหาร และ9) ดานความเปนอยู

สวนตัว  

 โดยในงานวิจัยครั้งน้ีแรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุน ไดใชองคประกอบเพียง 6 ดาน ในการวิเคราะห ไดแก 1) ดาน

คุณภาพของการบังคับบัญชา 2) ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

4) ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน 5) ดานความม่ันคงในการทํางาน 6) ดานตําแหนงงาน 

 ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี  ไดใชตัวแปรตนดานปจจัยสวนบุคคล สวนตัวแปรตามใชทฤษฏีแรงจูงในในการทํางานของ 

Herzberg et al. (1959)  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังน้ี 

 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางขั้นและวิธีการดําเนินการ

วิจัยไวดังน้ี คือ  

5.1 ประชากรและตัวอยาง ประชากรทีใ่ชในการวิจัย คือ แรงงานชาวพมา ที่เขามาทํางานในอุตสาหกรรมฟอกยอม 

เทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรจํานวน 124,745 คน (สํานักแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร, 2559) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 

95% ความความคลาดเคล่ือน 5% ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple random sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นเองโดยแบงเปนขั้นตอน

ตามลําดับ มีทั้งหมด 3 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของแรงงานตางดาวที่ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความ

นาเชื่อถือของขอมูลและเปนการอางอิงในงานวิจัยตอไป โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 

คําถามเก่ียวกับแรงงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว ลักษณะของแบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) โดยมีเกณฑกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของ

แรงงานตางดาวที่มีตอแรงจูงใจในการทํางาน เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended) 

5.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ขั้นแรกตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเน้ือหา (Content 

Validity) โดยผูเชี่ยวชายจํานวน 3 ทานและนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ขั้นที่

สอง นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่คลายคลึงตัวอยาง จํานวน 30 ชุด แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

672 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

กําหนดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) และเม่ือคํานวณคาความเชื่อม่ันแลวไดคา 

0.80 ก็นําไปเก็บขอมูลไดตอไป 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) การเก็บขอมูลแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในโรงงานกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม นครออมนอย อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเก็บจากกลุมตัวอยางแรงงานตางดาวชาวพมา จํานวน 400 คน (ที่อานภาษาไทยได) และ

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาจากวารสารส่ิงพิมพ เอกสารตาง ๆ ที่ไดมีการเก็บขอมูลไวแลว ฯลฯ  

5.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดสถิติคาที 

(t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากแรงงานชาวพมาสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.30 มี

อายุระหวาง 29 – 36 ป รอยละ 29.50 มีสถานภาพสมรสแลว 39.30 มีอายุการทํางานอยูระหวาง 1 – 5 ป รอยละ 40.00 มี

ระดับรายไดอยูระหวาง 7,001 – 9,000 รอยละ 38.50 และมีระยะเวลาทีอ่าศัยอยูในประเทศไทย 6 – 9 ป รอยละ 35.80 

2. ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว (ชาวพมา) สรุปไดดังน้ีคือ 
 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับที่มีตอแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว 

แรงจูงใจในการทํางาน 
(n=400) ระดับ 

แรงจูงใจในการทํางาน x̄ S.D. 

ปจจัยจูงใจ 

ดานความสําเร็จในการทํางาน 4.00 0.38 มาก 

ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย 3.90 0.45 มาก 

ดานลักษณะงานที่ทํา 4.04 0.40 มาก 

ดานความรับผิดชอบ 3.97 0.38 มาก 

ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 3.82 0.49 มาก 

ภาพรวมปจจัยจูงใจ 3.95 0.26 มาก 

ปจจัยค้าํจุน 

ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา 4.21 0.99 มากที่สุด 

ดานความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 3.95 0.53 มาก 

ดานสภาพการทํางาน 3.97 0.48 มาก 

ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 4.08 0.36 มาก 

ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 4.04 0.64 มาก 

ดานตําแหนงงาน 4.23 0.43 มากที่สุด 

ภาพรวมปจจัยค้ําจุน 4.08 0.29 มาก 

ภาพรวมแรงจูงใจในการทํางาน 4.01 0.22 มาก 
 

 จากตาราง 2 พบวา ภาพรวมของระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X  = 4.01) โดยพิจารณารายปจจัยไดดังน้ี คือ 

 แรงงานตางดาวมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวม พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 

3.95) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงงานตางดาวมีระดับความคิดมากที่สุด คือ ดานลักษณะงานที่ทํา มีคาเฉล่ียอยูใน
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ระดับมาก ( X = 4.04) รองลงมาไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.00) ดานความ

รับผิดชอบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 3.97) ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 

3.90) และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 3.82) ตามลําดับ 

 แรงงานตางดาว มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยค้ําจุนในการทํางานในภาพรวม พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 

4.08) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงงานตางดาวมีระดับความคิดมากที่สุด คือ ดานตําแหนงงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.23) รองลงมาไดแก ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.21) ดาน

เงินเดือนและคาตอบแทน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 4.08) ดานความม่ันคงในการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  

= 4.04) ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.97) และดานความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.95) ตามลําดับ 

 

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

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาที (t-test) ดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยค้ําจุนในการทํางานในภาพรวม พบวา

แรงงานตางดาวที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA) ดานปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวม พบวา 

แรงงานตางดาวที่มีอายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยตางกันมี

แรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ดานปจจัยค้ําจุน พบวา แรงงานแรงงานตางดาวที่มีอายุ 

สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน

แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

แรงจงูใจในการทํางาน 
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t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ปจจัยจูงใจ 

ดานความสําเร็จในการทาํงาน 1.77 0.04* 2.05 0.11 1.84 0.14 3.26 0.02* 2.21 0.09 4.25 0.00* 

ดานการไดรับการยอมรับ ยกยอง 

ชมเชย 

3.10 0.00* 13.43 0.00* 7.07 0.00* 14.11 0.00* 9.22 0.00* 16.89 0.00* 

ดานลักษณะงานที่ทาํ -1.48 0.07 1.63 0.18 2.38 0.07 5.07 0.00* 4.80 0.00* 2.90 0.02* 

ดานความรับผิดชอบ -.83 0.02* 15.21 0.00* 1.73 0.16 5.26 0.00* 10.52 0.00* 1.58 0.18 

ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน -.95 0.04* 6.66 0.00* 5.89 0.00* 1.29 0.28 11.12 0.00* 2.93 0.02* 

ภาพรวม .52 0.00* 11.27 0.00* 8.01 0.00* 2.49 0.05* 3.28 0.02* 4.69 0.00* 

ปจจัยคํ้าจุน 

ดานคุณภาพของการบังคับบัญชา 1.33 0.00* 8.23 0.00* 2.80 0.04* 3.33 0.02* 4.59 0.00* 2.66 0.03* 

ดานความสัมพันธระหวาง

ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

-5.45 0.00* 5.14 0.00* 5.74 0.00* 0.14 0.93 7.31 0.00* 1.91 0.11 

ดานสภาพการทํางาน -4.51 0.03* 10.65 0.00* 11.56 0.00* 2.32 0.07 5.45 0.00* 2.94 0.02* 

ดานเงินเดือนและคาตอบแทน -3.02 0.62 0.52 0.67 1.89 0.13 3.42 0.02* 2.97 0.03* 4.78 0.00* 

ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน -.47 0.63 9.23 0.00* 2.66 0.05* 4.66 0.00* 9.44 0.00* 1.01 0.40 

ดานตําแหนงงาน -.13 0.54 2.53 0.06 4.18 0.01* 0.94 0.42 1.93 0.12 1.21 0.31 

ภาพรวม -2.91 0.03* 11.33 0.00* 4.20 0.01* 5.90 0.00* 2.95 0.03* 3.55 0.01* 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 

 สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Herzberg et 

al. (1959) ที่ไดอธิบายถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือผลสําเร็จไดน้ัน จําเปนตองใชปจจัยจูงใจที่มี

ความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทําหรือปฏิบัติอยู เชน ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการ

ยอมรับ ยกยอง ชมเชย ฯลฯ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการทํางานของบุคคล ที่ทํางานอยางเต็มความสามารถของตนเอง และ

สงผลความสําเร็จของงานใหเกิดขึ้น สวนปจจัยค้ําจุน เปนความสัมพันธโดยตรงกับส่ิงแวดลอมภายนอกของงาน ซ่ึงอาจสงผล

ตอการไมพอใจในการทํางาน เชน คุณภาพของการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ฯลฯ 

โดยทั้ง 2 ปจจัยน้ีสงผลสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคคลในองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย ขอนทอง 

(2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูใชแรงงานชาวไทยและตางชาติในธุรกิจกอสราง ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจใน

การทํางานของผูใชแรงงานชาวไทยและตางชาติในงานกอสรางอาคารในเขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลมีความคิดเห็นมากที่สุดเปนอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานสภาพ

งานและลักษณะของงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาว ดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการทํางานในภาพรวม 

พบวาแรงงานตางดาวที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย

ตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปรีดา พรมเพชร (2555) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ

ทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทสยามอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จํากัด อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผล

การศึกษาพบวา แรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในดานปจจัยจูงใจ อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน 

รายได ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน ในดานปจจัยค้ําจุน พบวาแรงงานตางดาว

ที่มีอายุ และระยะเวลาที่พักอยูในประเทศไทยตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน และยังสอดคลองกับกฤตธี จันทรโค

ลิกา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ที่สงผลตอ

ความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา หมูบานชาวประมงคณาศรีนุวัติ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา แรงงานตาง

ดาวสัญชาติพมา ที่มีเพศแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกัน  

 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1. ดานปจจัยจูงใจในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน องคกรควรมีการจัดทําแผนความกาวหนาทางสาย

อาชีพที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลแกใหแรงงานตางดาวไดทราบถึงโอกาสความกาวหนาของตนเอง  

2. ดานปจจัยค้ําจุนในการทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน องคกรควรสงเสริมการจัด

กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน ที่สงผลตอการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และความไววางใจ

ระหวางกัน เพื่อการทํางานรวมกันโดยบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดขององคกรได 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการวิจัยเชิงคุณภาพของแรงงานตางดาว  

2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาหรืออุปสรรคของผูประกอบการตอการจางงานแรงงานตางดาว 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานตางดาวในสถานประกอบการอ่ืน ๆ  
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออก

ในจังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

ดวยแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางกับกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 8 ราย วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณาวิเคราะห สรุปผล

การศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา พบวา แนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออก

ในจังหวัดนครปฐม เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามตองนําทฤษฎี PDCA และ 4M,s มาใช เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเปนไป

ตามมาตรฐาน GAP กลาวคือ เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามมีความคิดเห็นวาการวางแผนกอนการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความ

พรอมเม่ือไดปฏิบัติงานจริง การวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการจะนําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซ่ึงมีความสัมพันธกับหลักเกณฑ

มาตรฐาน GAP ของกรมประมง และเม่ือฟารมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามมีความ

พรอมในการสงออก มาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมงทําใหเกษตรกรสามารถ

สงออกกุงกามกรามภายใตมาตรฐานการสงออกสินคาประมง 
 

คําสําคัญ: การเตรียมความพรอม  เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม  มาตรฐาน GAP  การสงออก  
 

Abstract 
 

The objective of this research were to study guideline for preparation of Giant Freshwater Prawn 

Farmer’s Readiness in Nakhon Pathom accordance with GAP standards province. This research used 

qualitative research. The research found that the Development of Giant Freshwater Prawn Farmer’s 

Readiness for Exporting in Nakhon Pathom. The findings of this research were as follows should use PDCA 

and 4M,s theory for GAP standards. Farmers had opinions that pre-operational planning will be ready 

when the actual work is done. Planning information method will lead to the goal set. This was related 

to the GAP standard and when the farm was certified. GAP had resulted for ready to export, standards and 

guidelines for production processes, productivity and fishery products that make it possible for farmers to 

export under export standards for fishery products. 
 

Keywords: readiness, giant freshwater prawn, good agriculture practices, export 
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1. บทนํา 
 

 ประเทศไทยเปนผูนําในการสงออกกุงยาวนานกวา 30 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมกุงไทยประสบความสําเร็จ

ในการปรับตัวเปนอยางดี สถานการณการผลิต ป 2559 ประมาณการผลผลิตกุงกามกรามที่ไดจากการเพาะเล้ียงมีปริมาณ 

17,000 ตัน และมูลคา 5,440 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558 ปริมาณลดลงรอยละ 1.45 และมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.76 

สําหรับพื้นที่เล้ียงกุงกามกรามทั่วประเทศประมาณ 85,000 ไร โดยมีแหลงเล้ียงที่สําคัญอยูในพื้นที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัด

ราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม (กรมประมง, 2559) กุงกามกรามหรือกุงแมนํ้าหรือกุงหลวงเปนกุงนํ้าจืดขนาด

ใหญที่คนไทยรูจักกันดีเพราะเปนกุงทองถิ่นแถบเอเชียใตถึงตะวันออกเฉียงใต และมีการเพาะเล้ียงมาอยางยาวนาน แต

เน่ืองจากตลาดกุงกามกรามมีลักษณะเฉพาะตัวอยูที่ขายตามเพศ อายุ โครงราง ขนาด และอ่ืน ๆ จึงมีขอจํากัดในการจัดการ

เล้ียงเชิงอุตสาหกรรมประกอบกับการเล้ียงกุงกามกรามตองใชพื้นที่ในเขตเกษตรกรรมนํ้าจืดซ่ึงมีการทําเกษตรอ่ืนหลากหลาย

อยูแลวและผลตอบแทนโดยเฉล่ียไมสูงเม่ือเทียบกับกุงกุลาดํา (ทั้งขั้นตอนการผลิตและการตลาด) และไดเกิดอุปสรรคบอยครั้ง

สงผลใหเกิดการชะงกัในกระบวนการพัฒนาตอเน่ือง ทั้งน้ีปจจุบันภาวะที่ "กุง" ไดเปนสัตวเศรษฐกิจของโลกดวยมูลคาตลาด

จากตนทางถึงผูบริโภครวมกวา 1.3 ลานลานบาท อีกทั้งประชากรโลกนิยมบริโภคสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและมีตลาด

ผูบริโภคกุงหลากหลายสายพันธุ ประเทศผูผลิตกุงสงออกจึงแสวงหาและศึกษาวิจัยการผลิตกุงสายพันธุตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจมากขึ้น กุงกามกรามในฐานะกุงนํ้าจืดตัวเดนของภูมิภาคเอเชียใตเปนสายพันธุหน่ึงที่ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นเปน

ลําดับถึงปจจุบัน อินเดีย บังคลาเทศ ไดเริ่มผลิตสงออกอยางเปนรูปธรรมระดับหน่ึงและไทยก็เริ่มมีผูสนใจในกุงตัวน้ีมากขึ้น 

ธุรกิจผลิตเชิงพัฒนาการเพื่อการสงออกโดยเปาหมายเพื่อเสริม "กุงไทย" ใหมีความแข็งแกรงและกอผลประโยชนแก  "คนไทย" 

อยางตอเน่ืองและยั่งยืนสามารถรวมพัฒนา ผลิตกุงกามกรามเพื่อการสงออกอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ (นิตยสาร

เพื่อนกุง, 2545) ดานการสงออกผูสงออกไทยมีประสบการณยาวนานและมีเครือขายดานการตลาดที่เขมแข็งในตลาดประเทศ

คูคามีการกําหนดมาตรการที่มิใชภาษีอาทิ ปญหาดานมาตรฐานการเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารตกคางและวัตถุเจือปน การ

อางถึงการทุมตลาดสินคากุง การโจมตีจากองคกรอ่ืน ๆ ในประเด็นการเพาะเล้ียงกุงที่ ทําลายส่ิงแวดลอม  การใชแรงงานเด็ก 

แรงงานตางดาวที่เปนอุปสรรคของการสงออกสินคาดังน้ัน เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม  จึงจําเปนตองมีความพรอมในการที่

จะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559) นอกจากน้ันในจังหวัด

นครปฐมกระแสการบริโภคสินคาเกษตรชีวภาพเปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภคทําใหเกิดการผลิตกุงกามกรามที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน GAP ในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนฟารมในปริมาณนอยที่ไดรับการรับรอง เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถ

ทําสัญญาคาขายกับตางประเทศไดจังหวัดนครปฐม นับเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมทั้งทางดานการ

คมนาคมและระบบชลประทาน ในปจจุบันมีพื้นที่การเล้ียงมากกวา 50,000 ไร  แตผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ

เน่ืองจากมาตรฐานการรับรอง GAP (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมงและเกษตรกรประสบปญหาเรื่อง

ลูกพันธุกุงมีจํานวนจํากัด (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม, 2557) เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามยังขาดความพรอมในดาน

ตาง ๆ ทั้งดานระบบการเล้ียงยังไมไดยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนเปนผูมีอาชีพในการประมง (Good Agriculture 

Practices: GAP) ของกรมประมง ซ่ึงเปนมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมงทํา

ใหเกษตรกรไมสามารถสงออกกุงกามกรามได เน่ืองจากไมผานเกณฑมาตรฐานการสงออก ปญหาของจังหวัดนครปฐมก็

เชนเดียวกับผูสงออกไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องมาตรฐาน ผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาแนวทางการ  เตรียมความพรอมของ

เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP 

 ดวยเหตุน้ีจึงไดทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออกใน

จังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของการสงออกจนนําไปสู

การพัฒนาฟารมเล้ียงใหเขาสูระบบการเพาะเล้ียงกุงที่ดีตามมาตรฐาน GAP ตอไป (กรมการคาภายใน, 2559) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ใน

จังหวัดนครปฐม 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย  
 

 เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามที่ใชทฤษฎี PDCA และ 4M,s เปนการเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP 

 

4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออกใน

จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบ

แนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออก ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิง

ภูมิศาสตรในการเล้ียงกุง ทักษะของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามสูงกวาจึงมีความเสียหายนอยกวาหรือแกไขปญหาไดรวดเร็ว

กวาและมีโรงงานแปรรูปเทคโนโลยีสูง ภาพลักษณของประเทศไทยเปนประเทศที่ มีแหลงผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และ        

ความปลอดภัยสูง เน่ืองจากไมมีการรายงานการตรวจสอบพบสารเคมีตองหามเกินคามาตรฐานที่กําหนด สงผลใหสินคากุง  

แปรรูปเปนสินคาที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันทุกตลาดสงออกที่สําคัญ(กรมประมง, 2559) 

 การจดทะเบียนตามมาตรฐาน GAP คือ การที่เกษตรกรสามารถจดทะเบียนการเล้ียงกุงกามกรามตามมาตรฐาน  

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าที่ดีสําหรับฟารมเล้ียงกุงกามกราม (มกษ.7423-2554) โดยมีเกณฑกําหนดสินคามาตรฐาน

ดังน้ี 1) สถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ชวยลดผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นคํานึงถึงกฎหมายหรือระเบียบขอกําหนด      

ในการใชพื้นที่ 2) การจัดการเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหการเล้ียงกุงประสบความสําเร็จไดผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอ

ผูบริโภค เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ฤดูกาลที่เล้ียง ระยะเวลาในการเล้ียงจะทําใหกุงมีปญหานอย  

3) ปจจัยการผลิตหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิต เชน ลูกพันธุกุง อาหารกุง อาหารเสริมวิตามินโพรไบโอติก ยาสัตว 

ปูนขาว เกลือและสารเคมี 4) การดูแลสุขภาพกุง ควรเตรียมบอเล้ียง อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชอยางถูกวิธี เกษตรกรผู

เล้ียงกุงควรสุมตรวจสุขภาพกุงอยางสมํ่าเสมอ 5) สุขลักษณะฟารม การจัดการดานสุขลักษณะในฟารมกุงเปนการปองกันหรือ

ลดการปนเปอนจากจุลินทรีย 6) การจับกุงและการดูแลหลังการจับกุง เกษตรกรผูเล้ียงตองมีหนังสือกํากับการจําหนายกุง มี

การดูแลรักษาผลผลิตกุงอยางถูกสุขลักษณะ 7) ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม ตั้งฟารมไมควรกีดขวางทางสัญจร 

ใชแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย นํ้าทิ้งจากบอเล้ียงกอนปลอยสูแหลงนํ้าอ่ืน ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 8) 

การบันทึกขอมูล เกษตรกรควรบันทึกขอมูลสําคัญ ไดแก การใหอาหาร การใชยาและสารเคมีตาง ๆ การวิเคราะหคุณภาพนํ้า     

ผลการตรวจสุขภาพกุง (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2553) ซ่ึงมาตรฐาน GAP มีความสําคัญตอการ

สงออกไปสูตลาดตางประเทศ การนําแนวคิด PDCA มาดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบโดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนา

อยางตอเน่ืองเครื่องมือที่ใชในการจัดการคุณภาพประกอบไปดวย 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การ

ตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุงใหเหมาะสม (Action) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2558 ) หลักการวิเคราะห 4M,s เปน

แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจจะกอใหเกิดปญหา รวมทั้งสามารถวาง

แผนการใชงาน ติดตามและวัดผลการใชงาน และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีใชงานใหดีขึ้น กรณีที่ผลการใชงานน้ันไมเปนไป

ตามที่วางแผนไว เน่ืองจากผลของการใชทรัพยากรไมถูกวิธียอมสงผลกระทบถึง“ตนทุน” ซ่ึงอาจทําใหผลกําไรลดลงหรือบาง

โครงการอาจถึงขั้นขาดทุน สงผลกระทบถึงระยะเวลาซ่ึงอาจทําใหโครงการแลวเสร็จลาชาจากการวางแผนไมละเอียด หรือใช

ทรัพยากรเกินกวากําหนดทําใหตองใชเวลาในการหาทรัพยากรน้ันมาเพิ่ม รวมทั้งสงผลถึงคุณภาพของงาน ถาใชวัสดุผิด
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ประเภท ใชคนไมถูกกับงาน หรือวิธีขั้นตอนไมถูกตอง ซ่ึงความรูและความเขาใจดังกลาวจะชวยใหกระบวนการวางแผนและ

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วีระพันธ เกษสังข, 2558) กรมประมงมีแผนจะกําหนดใหกุงเปนสัตวควบคุม ซ่ึงไดมี

การแบงเกษตรกรผูเล้ียงกุงออกเปน 3 กลุมตามขนาดของฟารม ไดแก ขนาดใหญพื้นที่มากกวา 50 ไร ขนาดกลางพื้นที่ 10 - 

50 ไร และขนาดเล็กพื้นที่นอยกวา 10 ไร (กรมประมง, 2559) คูมือการปฏิบัติตรวจสอบประเมินมาตรฐานฟารมเพราะเล้ียง

สัตวนํ้าจืด ตรวจสอบคุณภาพและสินคาและรับรองคุณภาพกอนการสงออก (สํานักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2555)

การจัดการฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหกิจการของฟารมดังกลาวบังเกิดผลสําเร็จ และพัฒนาไป

อยางมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอน ไดแก การวางแผน การส่ังการ การควบคุม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ การจัดการที่ดีน้ัน นอกจากจะตองเริ่มตนดวยการวางแผนที่ดีแลว จําเปนจะตองใชดุลพินิจในการใช

ทรัพยากรทุกอยางรวมทั้งบุคลากร ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อทํากําไรหรือหารายไดใหไดสูงสุด 

นอกจากน้ีจะตองหาทางลดตนทุนการผลิตเพื่อสามารถแขงขันในเชิงการคากับผูอ่ืนในดานตลาดได (ไทยเกษตรศาสตร, 2556) 

 กาญจนา ทองนวล (2556) การเตรียมความพรอมเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม การศึกษาศักยภาพการคาระหวาง

ประเทศของไทยกับอาเซียน ไทยมีแนวโนมการนําเขาและสงออกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นสาเหตุมากจาก          

ภูมิประเทศใกลกับประเทศไทยมากกวาประเทศนอกภูมิประเทศสามารถลดตนทุนในการผลิต 

 นพคุณ ภักดีณรงค (2558) ปจจัยในการเพาะเล้ียงกุงกามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจัยที่มีผลใน     

การเล้ียงกุง คือ ปจจัยพื้นฐานดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟาประปา ถนน บอเล้ียง เครื่องมืออุปกรณการเล้ียงและพื้นดิน    

การออกแบบการไหลของนํ้า การวางแนวบอ ตองมีแหลงนํ้าใชตลอด 

 พนัสดา ไชยพันธุ (2555) ผลกระทบของการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP ที่มีตอการดําเนินงานของฟารมเล้ียง

กุงกามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหเกษตรกรจะตองพัฒนากระบวนการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP และกระบวนการ

ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งในดานการวางแผน การสงเสริมการดําเนินงานใหมีประโยชนสูงสุด 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามที่จดทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพในการประมง 

(Good Agriculture Practices: GAP) ในจังหวัดนครปฐมประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 33 ฟารม (สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรแหงชาติ, 2559) 

5.2 ผูใหขอมูลหลัก ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามที่จด

ทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพในการประมง (Good Agriculture Practices: GAP) ในจังหวัดนครปฐม ที่เปนฟารมเล้ียงอยาง

เดียว     มีขนาดเน้ือที่ 20 - 50 ไร เปนการเล้ียงดวยบอดิน และเปนฟารมเล้ียงเพื่อสงออก จํานวน 8 ฟารม 

 5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แนวคําถามการวิจัยชนิดมีโครงสรางโดยมีประเด็นหลักเรื่อง PDCA และ4M,s  

 5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) กับ

ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) เจาของฟารมจํานวน 8 ราย ไดแก วิทยาฟารม โสภาฟารม วิศรุจนฟารม  ปยนุชฟารม  

อุษาฟารม  สุทธิรัตนฟารม  มานิตฟารม  อฐิษฐฟารม โดยทั้ง 8 ฟารมเปนฟารมขนาดกลางและไดรับมาตรฐาน GAP จังหวัด

นครปฐม ประเด็นในการสัมภาษณเจาะลึกเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการ

สงออกในจังหวัดนครปฐม ในชวงเดือนมกราคม 2560-เดือนเมษายน 2560 

 5.5 การวิเคราะหขอมูล ใชการพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ตั้งแตการถอดเทปสัมภาษณ การบันทึก

ส่ิงที่สังเกตพบ และสรุปขอมูลในประเด็นที่ศึกษาทั้งในสวนคาแตกตางและความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ หลังจากน้ันจึง

นําขอสรุปมาตีความไดดังน้ี 
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6. ผลการการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษาเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามในจังหวัดนครปฐมที่ไดมาตรฐาน GAP โดยการสัมภาษณไดรวมกัน

ใหการเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม เพื่อการสงออกใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP 

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามมีความเขาใจและมีการนําทฤษฎี PDCA มาใช เพื่อมุงสูการจดทะเบียนตาม

มาตรฐาน GAP จําแนกออกเปนดาน ๆ ดังน้ี  

 1. การวางแผน (Plan)  

 การวางแผนในเรื่องการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนระบบการถายเททั้งอากาศและระบบนํ้า การวางผังของฟารม

เล้ียงใหหางจากแหลงชุมชน การวางแผนการจับกุงวิธีการจับตามความตองการของตลาด ทําใหลดปญหาอุปสรรคผลกระทบ

ตาง ๆ เชน ตั้งฟารมอยูหางจากแหลงมลพิษ มีระบบการถายเทนํ้าระหวางบอ มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอก

ฟารม มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ การวางแผนทําใหเกษตรกรสามารถคาดการณเรื่องคาใชจายในการดําเนินงานไดใน

ระดับหน่ึง รวมถึงการวางแผนใชทรัพยากรบุคคลตอการทําฟารมแตละครั้ง 

 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 

 การปฏิบัติตามแผน เกษตรกรและสมาชิกตองมีความเขาใจตรงกัน มีการศึกษาขอมูลจากผูมีประสบการณ      

จากเกษตรจังหวัดเพื่อเปนการนําความรูมาปรับใช เชน การเล้ียงกุงตามคูมือการเล้ียงกุงกามกรามกฎระเบียบของกรมประมง 

การเตรียมบอ การเลือกลูกพันธุกุง อาหารกุง และการใชปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ การปฏิบัติตองไดรับความรวมมือจากสมาชิก

และปฏิบัติงานดวยความรัดกุมเปนไปตามตารางงานที่กําหนดไว ตรงเวลา ตามขั้นตอนของฟารมและขั้นตอนของกรมประมง 

สามารถลดความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 3. การตรวจสอบ (Check)  

 การตรวจสอบ เชน การปฏิบัติของเกษตรกรและสมาชิก การตรวจสอบลูกพันธุกุง และการใชยาและสารเคมี 

พรอมบันทึกขอมูลความผิดพลาด การตรวจสอบตองทําเปนระยะ การขนสงอยางถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบสารเคมีตกคางตาม

มาตรฐานที่กําหนด การขอใบรับรองสุขอนามัย มีการตรวจสอบคาออกซิเจนของนํ้าในบอกุงอยางสมํ่าเสมอ มีการตรวจขนาด

ของกุงกอนจับและทําการบันทึกเพื่อเก็บไวเปนขอมูลครั้งตอไป 

 4. การปรับปรุงใหเหมาะสม (Action) 

 การปรับปรุง เชน การดูแลสุขลักษณะฟารมสมํ่าเสมอเนนความสะอาด การวิเคราะหคุณภาพนํ้า เพื่อใชปรับปรุง

ระบบการเล้ียงกุงกามกรามตามมาตรฐาน GAP  
 

 สําหรับการนํา 4M,s เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามไดใหขอมูล ดังนี้  

 1. Man คน (เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม) เปนปจจัยมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานตองอาศัยความรู          

ความชํานาญ ประสบการณ มีความสนใจ ความคิดมุงที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะเม่ือเจอปญหา

อุปสรรคทั้งภายในและภายนอกก็ตองพรอมที่จะแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ เกษตรกรมีความซ่ือสัตย ขยันและอดทน        

ในการทํางาน เกษตรกรม่ันศึกษาหาความรูเก่ียวกับวิธีการเล้ียงจากผูมีประสบการณและศึกษาจากเกษตรกรอําเภอ 

 2. Money เงิน เปนปจจัยสําคัญที่ตองนํามาประกอบในการทําฟารมล้ียงกุงกามกรามพบวาจํานวนเกษตรกรใช

เงินในการลงทุนซ้ือวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ รวมทั้งคาใชจายในการปรับบอ การลงตาขายกันแมลง โรงเรือน คาจางคนงาน     

คาสาธารณูปโภค ลูกพันธุกุง อาหารกุง อาหารเสริมวิตามินโพรไบโอติก ยาสัตว ปูนขาว เกลือและสารเคมี เปนตน 

 3. Material (วัสดุหรือวัตถุดิบ) เกษตรกรเลือกพันธุกุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยาและอาหารที่ใชเล้ียงกุง

กามกรามผานมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด เครื่องเพิ่มออกซิเจน  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 4. Method (วิธีการปฏิบัติงาน) ในแตละขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนที่วางไวอยางเทาเทียมกัน

ตําแหนงงานภายในฟารมอยางเครงครัด เชน เวลาการเขางาน ในกระบวนการทํางานพนักงานจะมีการตรวจสอบและแกไข

ขอผิดพลาดอยูเสมอ มีการแบงกุงตามชวงระยะเวลา ตั้งแต วัน สัปดาห เดือน เพื่องายตอการดูแลและงายตอการคํานวณกุง

และชวงวัยของกุงแตละวัย  
 

 ประเด็นสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อการสงออกกุงกามกราม 
 

 1. ฟารมที่จะทําการสงออกกุงกามกรามตองไดรับการจดทะเบียนฟารมตามมาตรฐานของกรมประมง (GAP) 

 2. การใชพันธุกุงที่ไดคุณภาพ 

 3. ตองขายกุงที่หนาฟารม ไมสงขายหองเย็น 

 4. ตองทําขนาดใหไดตามที่ลูกคาตองการ 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP 

ในจังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามที่ไดรับรองมาตรฐานหรือการจดทะเบียนฟารมตาม

มาตรฐานของผูสงออกสัตวนํ้าไดรวมกันเสนอแนวทางการใชทฤษฎี PDCA  และ 4M,s แกเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามโดย

ทฤษฎีทั้ง 2 เปนแนวทางการพัฒนาความพรอมใหแกเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ GAP ในจังหวัด

นครปฐม มีความสัมพันธกันระหวางทฤษฎี PDCA  และ 4M,s กับเกณฑมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ของกรมประมง 

 1. การเลือกสถานที่ 

                1.1 มีการคมนาคมสะดวก และอยูในที่นํ้าทวมไมถึง 

                1.2 อยูใกลแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี และไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ  

                1.3 เกษตรกรผูเล้ียงตองขึ้นทะเบียนฟารม และเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวนํ้ากับกรมประมง 

   2. การจัดการการเล้ียงทั่วไป 

                2.1 อุปกรณและโรงเรือนตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี 

                2.2 มีการวางผังฟารมเล้ียงที่ถูกตองตามหลักการเล้ียงกุงทะเล 

                2.3 มีการเตรียมนํ้า ดินและตะกอนเลนกอนการเล้ียงกุงอยางเหมาะสม 

                2.4 มีการปลอยกุงที่มีคุณภาพดี ความหนาแนนและอายุที่เหมาะสม 

                2.5 มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศอยางเหมาะสมและมีการจัดการรักษาคุณภาพนํ้าและดินที่ดี 

            3. การใหอาหาร และปจจัยการผลิตกุง 

                3.1 เลือกใชอาหารกุงที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  

                3.2 เก็บอาหารกุงไวในที่รม เย็นและไมชื้นแฉะ 

                3.3 มีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ ใหอาหารสดในกรณีที่จําเปนเทาน้ัน  

                3.4 ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของกุงและ/หรือรักษาคุณภาพนํ้า  

            4. การจัดการสุขภาพ และการแกไขปญหาโรคกุง 

                4.1 ตรวจคุณภาพนํ้าในบอเล้ียงอยูเปนประจํา  

                4.2 มีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคกุงที่มีประสิทธิภาพ 

                4.3 เม่ือตองการรักษาโรคกุงควรใชยาปฏิชีวนะที่อนุญาตใหใชในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและขึ้นทะเบียนกับ  

                    หนวยงานที่รับผิดชอบ 
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             5. สุขอนามัยฟารม 

                 5.1 มีการทิ้งและกําจัดขยะส่ิงปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี 

                 5.2 เก็บรักษาปจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะที่ดีไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที่เปน 

                      พาหะของโรค  

                  5.3 มีหองสุขาที่ถูกตองตามหลักอนามัย 

                  5.4 นํ้าที่ใชเล้ียงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย ไมเกินคาที่กําหนดไว 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง 

                  6.1 เกษตรกรตองวางแผนการจับและจําหนาย โดยเนนการรักษาความสด และความสะอาด  

                  6.2 มีรายงานผลการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และมีใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวนํ้า  

                       หรือใบกํากับการจําหนายพันธุสัตวนํ้า  

              7. การจดบันทึกขอมูล 

                  7.1 มีบันทึกการจัดการเล้ียง การใหอาหาร การใชยาและสารเคมีที่ถูกตองสมํ่าเสมอ มีความทันสมัย 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาความพรอมใหแกเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามใหเปนไปตามมาตรฐานของ 

GAP ในจังหวัดนครปฐม เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามที่ใชทฤษฎี PDCA และ 4M,s เปนการเตรียมความพรอมใหเปนไปตาม

มาตรฐาน GAP กลาวคือ เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามมีความคิดเห็นวา การวางแผนกอนการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความ

พรอมเม่ือไดปฏิบัติงานจริง การวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการ ความตองการของตลาด ขอมูลดานวัตถุดิบ ดานทรัพยากรที่มีอยู

หรือเงินทุนการวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่ ความพรอมของพนักงาน อุปกรณ เครื่องจักร วัตถุดิบ การวางแนวทางการ

ปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยางเปนระบบการปฏิบัติงานก็จะเกิดความ

ราบรื่นและเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซ่ึงมีความสัมพันธกับหลักเกณฑมาตรฐาน  จีเอพี (GAP) ของกรมประมง 

ในเรื่องดังตอไปน้ี  การเลือกสถานที ่การจัดการการเล้ียงทั่วไป การใหอาหารและปจจัยการผลิตกุง การจัดการสุขภาพและการ

แกไขปญหาโรคกุงสุขอนามัยฟารม การเก็บเก่ียวผลผลิตและการขนสง การจดบันทึกขอมูล เกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามได

เนนย้ําเรื่องการการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออกในจังหวัดนครปฐม โดยมุงเนนฟารมที่

จะทําการสงออกกุงกามกรามตองไดรับการจดทะเบียนฟารมตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พนัสดา ไชยพันธุ (2555) ทําวิจัยเรื่องผลกระทบของการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP ที่มีตอการดําเนินงานของฟารมเล้ียง

กุงกามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ พบวาเกษตรกรจะตองพัฒนากระบวนการจัดการฟารมตามมาตรฐาน GAP และกระบวนการ

ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งในดานการวางแผน การสงเสริมการดําเนินงานใหมีประโยชนสูงสุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความพรอมของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกรามเพื่อการสงออกในจังหวัดนครปฐม 

เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และเปนการสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันดานการสงออก ไดแก  

 1. นโยบายดานแรงงาน โดยสงเสริมทั้งภาคการผลิตและภาคสงออก 

 2. ประชาสัมพันธขาวสารดานตาง ๆ ของสินคากุงทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 3. เรงเจรจามาตรการกีดกันทางการคาสินคากุง เชน AD กับ US, GSP และ FTA กับ EU 
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 4. ปรับกฎระเบียบที่ไมเอ้ือตออุตสาหกรรมกุง และประกาศกรมควบคุมมลพิษใหฟารมเล้ียงกุง 

 5. ควบคุมดูแลภาษีปจจัยการผลิตใหไมสูงกวาประเทศคูแขง  

 6. รัฐใหการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใชในการทดแทนแรงงาน 

 7. รัฐควบคุมราคาปจจัยการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 8. สรางเสถียรภาพราคาขายกุงในประเทศ  

 9. รัฐควบคุมดูแลตนทุนการผลิตใหอยูในระดับเหมาะสม 

  10. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เชน สหกรณผูเล้ียงกุง  

 11. รัฐมีนโยบายกระตุนใหเกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 

 12. จัดทําฐานขอมูลการผลิต-การสงออก เพื่อจัดหาวัตถุดิบ/ปจจัยการผลิตไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 13. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนใหเขมแข็งดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทํา และจัดกิจกรรม

อยางตอเน่ืองตามความพรอมของชุมชน จัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเคร ือขาย     

การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน เสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพึ่งตนเอง รวมทั้งสราง

ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลง 
 14. การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน ศักยภาพและความ

เขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง สนับสนุนการรวมกลุมสรางสรรคคุณคาของสินคาและ

บริการและรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาความรูดานการจัดการการตลาดและทักษะการประกอบอาชีพ  

 15. เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางสันติและเก้ือกูล    

ดวยการสงเสริมสิทธิและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการสราง กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 16. การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชน 

ดวยการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสรางองคความรู สงเสริมสิทธิและการมีสวนรวมในการจัดการเพื่อฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 17. เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับ ของตลาด พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง กฎระเบียบ-มาตรฐานดานตาง ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
 18. เรงและสนับสนุนการสงเสริมใหฟารมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP พรอมใหสิทธิพิเศษสําหรับฟารมที่ไดรับ

การรับรอง 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณคาแนวโนมตนทนุและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัด

นครปฐม ประชากร ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่เปนสมาชิก

เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี ประกอบดวย เกษตรกรอําเภอสามพราน จํานวน 21 ราย และอําเภอนครชัยศรี 

จํานวน 28 ราย ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย 

ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประมาณคา

แนวโนมตนทุน เน่ืองจากมีคา MAE เทากับ 2683.472 คา RMSE เทากับ 5084.740 และคา MAPE เทากับ 7.006 เปนคา

ต่ําสุด โดยมีคาแนวโนมตนทุนต่ําสุดเทากับ 34,441.73 บาทตอไร และวิธีการปรับใหเรียบของโฮลทเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับ

การประมาณคาแนวโนมผลตอบแทน เน่ืองจากมีคา MAE เทากับ 190.108 คา RMSE เทากับ 320.267 และคา MAPE เทากับ 

12.504 เปนคาต่ําสุด โดยมีคาแนวโนมผลตอบแทนสูงสุดเทากับ 406,152 บาทตอไร 
 

คําสําคัญ: การประมาณคาตนทุน  การประมาณคาผลตอบแทน  การเพาะปลูกสมโอ 
 

Abstract 
 

This research aimed to estimate the trend of cost and return of pomelo cultivation in Nakhon 

Pathom Province. Population are pomelo farmers in Nakhon Pathom province. Samples of the study were 

the members of Pomelo Community Enterprise Nework of Nakhon Chai Si, consisting of 21 farmers from 

Sam Phron district and 28 farmers from Nakhon Chai Si district. The samples were selected by suing 

purposive sampling technique. Data were collected by suing in-depth interview and focus-group.  

The finding revealed that Simple Exponential Smoothing Method was the most suitable method 

for estimating the cost trend since the MAE was 2683.472, the RMSE was 7.006, and the lowest cost trend 

was 34,441.73 bath per acre. On the hand, Holt’s Exponential Smoothing Method was the best Method 

for estimating the return trend due to the MAE was 190.108, the RMSE was 320.267, the MAPE was 12.504, 

and the highest return trend was 406,152 baht per acre. 
 

Keywords: cost estimation, return estimation, pomelo cultivation 
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1. บทนํา 

 

สมโอเปนผลไมเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะในภาคกลางดานตะวันตกที่เปนแหลง

เพาะปลูกคุณภาพดี พันธุที่ นิยมปลูกมากที่สุดเปนพันธุเพื่อการคาหลัก ไดแก พันธุทองดีและพันธุขาวนํ้าผ้ึง (นงนุช  

อังยุรีกุล และสมคิด ทักษิณาวิสุทธ์ิ, 2550) และสมโอเปนพืชที่สรางรายไดใหกับประเทศโดยมีการสงออกไปจําหนาย 

ในตางประเทศมากที่สุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการเพาะปลูก (ภัทรวรรณ แทนทอง, 2552) จังหวัดนครปฐมเปนแหลง

เพาะปลูกสมโอพันธุทองดีที่มีคุณภาพสูงทําใหไดรับการยอมรับและนิยมบริโภคทั้งในและตางประเทศ มีเน้ือที่เพาะปลูก

ทั้งหมด 53,756 ไร และมีจํานวนเกษตรกร 11,388 ราย (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 2559) จึงสงผลให

ปริมาณผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นแตตนทุนการเพาะปลูกในปจจุบันก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน  

ดังน้ันการประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของสินคาเกษตรจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงาน 

เปนอยางมาก ซ่ึงชวยใหเกษตรกรสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหวางการผลิต และสามารถนําผลจากการประมาณ

คาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนมาเปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม เพื่อให

เกษตรกรไดทราบแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของตนเองสําหรับนําไปวางแผนการลงทุนเพาะปลูกสมโอในระยะยาว และ

ยังเปนประโยชนแกผูที่มีสวนเก่ียวของในการนําไปวางแผนเพื่อชวยเกษตรกรเพิ่มรายไดจากการเพาะปลูกสมโอ และยัง

สามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจดานการเกษตรของจังหวัดนครปฐมไดอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

ประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ทฤษฎีการประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทน 

เปนวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาระยะทันทีทันใดและระยะส้ัน รวมถึงระยะปานกลางไดบาง ซ่ึงเหมาะกับขอมูลที่มี

ลักษณะการเคล่ือนไหวที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาหรือขอมูลที่ไมมีแนวโนม โดยจะอาศัยการเฉล่ีย (Smoothing) ขอมูล 

ในอดีตของอนุกรมในทางลดลง (Exponential) โดยขอมูลจะถูกถวงนํ้าหนักมากถาเปนขอมูลปจจุบัน ซ่ึงเปนการใชคาเฉล่ีย

เคล่ือนที่แบบถวงนํ้าหนักที่คอนขางซับซอน แตมีขอดี คือ งายตอการใชงาน และใชขอมูลในอดีตเพียงเ ล็กนอยเทาน้ัน 

ในการพยากรณ 

 3.1.1 การปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย (Single Exponential Smoothing) 

 เปนวิธีที่เหมาะสําหรับขอมูลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหวคงที่ ในการพยากรณบางครั้งขอมูลที่อยูใกลกับ

ปจจุบันมีความสําคัญมากกวาขอมูลในอดีตที่หางออกไป จึงใหนํ้าหนักที่มากกับขอมูลที่ใกลกับปจจุบัน และนํ้าหนักที่ลดลงกับ

ขอมูลที่หางจากปจจุบันออกไป โดยจะเรียกนํ้าหนักวาคาคงที่ในการปรับใหเรียบ ใชสัญลักษณ ซ่ึงวิธีการพยากรณวิธีน้ีจะ 

ไมมีแนวโนม และการผันแปรตามฤดูกาลเปนสวนประกอบ (ยุพาพิน อติกานตกุล, 2555) 

 

   Y tY tY t ˆ 11ˆ            (1) 

โดยที่              Y tˆ     แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

 Y tˆ     แทนคาพยากรณ  หนวยเวลาลวงหนา เม่ือพยากรณที่เวลา t 
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           แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ ซ่ึง 0 < < 1 

Y t          แทนคาสังเกต ณ เวลา t 

 

3.1.2 การปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลของโฮลท (Holt’s Linear Method หรือ Double 

Exponential Smoothing)  

เปนวิธีที่ใชในการพยากรณระยะทันทีทันใดหรือระยะส้ัน และอาจใชในระยะปานกลางได ซ่ึงเหมาะกับขอมูล 

ที่มีแนวโนมในรูปเชิงเสน (Linear Trend) รวมอยูดวย โดยจํานวนขอมูลที่ใชควรมีอยางนอย 5 รายการ วิธีการของโฮลท  

จะใชกับขอมูลที่มีแนวโนม และความไมแนนอน จึงมีคาคงที่สําหรับปรับใหเรียบ 2 คา คือ  และ  (ยุพาพิน อติกานตกุล, 

2555) 

   ̂ˆ tS tY t                      (2) 

โดยที่                ˆ 111  tStY tSt          (3) 

    ˆ 111ˆ
 tStS tt          (4) 

                    Y tˆ  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

 Y tˆ        แทนคาพยากรณ  หนวยเวลาลวงหนา เม่ือพยากรณที่เวลา t 

St  แทนระดับของขอมูล 

̂ t        แทนความชันของขอมูล 

 และ     แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ 

3.1.3 วิธีของวินเตอร (Winter Method) 

เปนวิธีการพยากรณการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล ที่ มีแนวโนมและการผันแปรตามฤดูกาล 

เปนสวนประกอบ ซ่ึงมีคาคงที่ในการปรับใหเรียบ 3 ตัว คือ  ,  และ  ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะตัวแบบเชิงคูณ (ยุพาพิน  

อติกานตกุล, 2556) 

      S snnnY n ˆˆ1ˆ0ˆ                    (5) 

โดยที่                    1ˆ11ˆ 01
ˆ

ˆ0 


 nn
S st

Y tn           (6) 

             1ˆ111ˆ0ˆ0ˆ1  nnnn           (7) 

                   S snn
Y nS n ˆ1ˆ0

ˆ  


                                      (8) 

  ̂ 0          แทนคาระยะตัดแกน 

  ̂1    แทนคาความชันของแนวโนม 

  S nˆ     แทนสวนประกอบที่เปนการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 

   , และ    แทนคาคงที่ในการปรับใหเรียบ 

3.2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 

ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณที่เหมาะสมจะพิจารณาจากวิธีการพยากรณที่ใหคาความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

(ยุพาพิน อติกานตกุล, 2555) 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

688 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

โดยที่           Y t              แทนคาสังเกต ณ เวลา t 

                                         Y tˆ              แทนคาพยากรณ ณ เวลา t 

 

3.2.1 คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Error)  

เปนการวัดความแมนยําของการพยากรณ โดยไมคํานึงถึงทิศทางของความคลาดเคล่ือน (ยุพาพิน อติกานตกุล, 

2555) 

                                
n

n

t
Y tY t

MAE





 1
ˆ

                          (9) 

3.2.2 คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Mean Square Error)  

เปนการวัดความแมนยําของการพยากรณ จากคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนยกกําลังสอง (ยุพาพิน  

อติกานตกุล, 2556) 

                                   

 
n

n

t
Y tY t

MSE





 1
2ˆ

                        (10) 

3.2.3 คาเฉล่ียของคาสัมบูรณเปอรเซ็นตคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error)  

ซ่ึงเปนคาที่ไมมีหนวย (ยุพาพิน อติกานตกุล, 2556) 

                                   
n

n

t Y t
Y tY t

MAPE






 1
100

ˆ

               (11) 

 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ยุพาพิน อติกานต กุล (2556) ศึกษาเรื่อง “การพยากรณราคาสินคาเกษตรโดยการปรับใหเรียบแบบ 

เอกซโปเนนเชียล” ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสําหรับการพยากรณ

ราคาสินคาเกษตรทั้ง 3 รายการ ไดแก ราคาไกสดทั้งตัว (รวมกระดูกไมมีเครื่องใน) ราคาสุกรชําแหละ เน้ือแดง สะโพก และ

ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ เน่ืองจากเปนวิธีการพยากรณที่ความคลาดเคล่ือนไมมีสหสัมพันธในตัวเอง และเปนวิธีการพยากรณ 

ที่ใหคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน และคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน ต่ําที่สุด 

ยุพาพิน อติกานตกุล (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ”  

โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย วิธีการปรับ 

ใหเรียบของโฮลท และเจนกินส ผลการศึกษาพบวา วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท ใหคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความ

คลาดเคล่ือน (MAE) คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน และคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความ

คลาดเคล่ือน นอยที่สุด รองลงมา ไดแก วิธีบ็อกซและเจนกินส และวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย 

ตามลําดับ ดังน้ันตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 คือ ARIMA (2, 1, 3) 

สุวพร พนมนพธรรม (2555) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณอุปสงคของสินคาประเภทกาแฟผงสําเร็จรูป กรณีศึกษา : 

บริษัท ABC”  จากการศึกษาและเปรียบเทียบการพยากรณโดยเทคนิคอนุกรมเวลาทั้ง 4 วิธี ไดแก วิธีการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่

แบบงาย วิธีการหาคาเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถวงนํ้าหนัก วิธีการปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย และวิธีการ 

ปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลซํ้าสองครั้งพบวา การพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธี 

ที่เหมาะสมกับขอมูลมากที่สุด เน่ืองจากมีคาความคลาดเคล่ือนวิธีคาเฉล่ียความผิดพลาดสมบูรณ วิธีคาเฉล่ียความผิดพลาด
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กําลังสอง และวิธีคาเฉล่ียของรอยละความผิดพลาดสมบูรณต่ําสุด ดังน้ันจึงเลือกใชการพยากรณโดยวิธีการปรับเรียบแบบ 

เอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีในการพยากรณความตองการสินคาของบริษัท 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูกสมโอในเขตอําเภอสามพรานและอําเภอนครชัยศรี  

ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางการศึกษา ไดแก เกษตรกรที่เปนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอ

นครชัยศรี ประกอบดวย เกษตรกรอําเภอสามพราน จํานวน 21 ราย และอําเภอนครชัยศรี จํานวน 28 ราย  

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอ  

โดยศึกษาขอมูลทั่วไปของการเพาะปลูกสมโอ รวมทั้งโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอ เพื่อใชสําหรับ

ประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม โดยแบบสัมภาษณมีลักษณะแบบ 

ก่ึงโครงสราง ประกอบดวย 3 ตอน เปนคําถามแบบเลือกตอบ แบบประมาณคา และคําถามปลายเปด ทดสอบเครื่องมือดวย

วิธีการทดสอบความเชื่อม่ัน โดยการหาคา IOC  

4.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และประชุมกลุมยอย (Focus Group)  

เกษตรกรอําเภอสามพรานและอําเภอนครชัยศรี  

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สําหรับประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทน 

ของการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย และวิธีการปรับใหเรียบของ

โฮลท  

 

5. ผลและสรุปผลการศึกษา 

การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณตนทุนและผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดี แบงเปน 2 วิธี ไดแก  

1) วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย และ 2) วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท เปนวิธีการวัดความคลาดเคล่ือน

ของการพยากรณเพื่อวัดการกระจายของขอมูลวาคาที่พยากรณอยูหางจากคาจริงเทาไร โดยวิธีการพยากรณที่เหมาะสมควรมี

คา MAE คา RMSE และคา MAPE ต่ําสุด (ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2555: 55) 

5.1 การประมาณคาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดีในจังหวัดนครปฐม 

การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล

อยางงาย และวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท ผลการศึกษาพบวา วิธีการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีที่เหมาะสม ไดแก 

วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 2683.472 คาเฉล่ีย

เปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ เทากับ 5084.740 และ คาเฉล่ียรากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความ

คลาดเคล่ือน เทากับ 7.006 ซ่ึงคา MAE คา MAPE และคา RMSE ต่ําสุด เม่ือเทียบกับวิธีการปรับใหเรียบของโฮลทที่มี

คาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 2856.668 คาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ เทากับ 

5221.107 และคาเฉล่ียรากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 7.342 ซ่ึงมีคาสูงกวา  
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ภาพที่ 1 คาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดี โดยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย 

 

ภาพที่ 1 คาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดี โดยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายพบวา  

ปที่ 4 มีคาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดีต่ําสุดเทากับ 34,441.73 บาทตอไร และปที่ 15 มีคาแนวโนมตนทุนของสมโอ 

พันธุทองดีสูงสุดเทากับ 47,390.07 บาทตอไร  

 

5.2 การประมาณคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีในจังหวัดนครปฐม 

การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดี ดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบ 

เอกซโปเนนเชียลอยางงาย และวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท ผลการวิจัยพบวา วิธีการพยากรณผลตอบแทนของสมโอพันธุ

ทองดีที่เหมาะสม ไดแก วิธีการปรับใหเรียบของโฮลทที่มีคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 190.108 คาเฉล่ีย

เปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ เทากับ 320.267 และ คาเฉล่ียรากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความ

คลาดเคล่ือน เทากับ 12.504 ซ่ึงมีคาต่ํากวาวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของ

ความคลาดเคล่ือน เทากับ 340.002 คาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ เทากับ 415.492 และ คาเฉล่ีย 

รากที่สองของผลรวมเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 22.201 ซ่ึงคา MAE คา RMSE และคา MAPE มีคาสูงกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 คาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีโดยวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท 
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ภาพที่ 2 คาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีโดยวิธีการปรับใหเรียบของโฮลทพบวา ปที่ 13 มีคาแนวโนม

ผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีสูงสุดเทากับ 406,152 บาทตอไร และ ปที่ 4 มีคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดี

ต่ําสุดเทากับ 237 บาทตอไร 

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณตนทุนของสมโอพันธุทองดีดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล

อยางงาย ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ โดยทํา

ใหคา MAE คา RMSE และคา MAPE ต่ําสุด และพบวาในปที่ 4 มีคาแนวโนมตนทุนของสมโอพันธุทองดีต่ําสุดเทากับ 

34,441.73 บาท โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพิน อติกานตกุล (2556: 10) เรื่อง “การพยากรณราคาสินคาเกษตรโดย

วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล” ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงายใหคาเฉล่ีย

กําลังสองของความคลาดเคล่ือน ต่ําสุด เทากับ 21.257 และใหคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ ต่ําสุด 

เทากับ 5.026 ซ่ึงมีคาต่ํากวาวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท  

การประมาณคาแนวโนมหรือการพยากรณผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีดวยวิธีการปรับใหเรียบของโฮลท 

ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบของโฮลท เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณโดยทําใหคา MAE คา RMSE และคา 

MAPE ต่ําสุด มีคาแนวโนมผลตอบแทนของสมโอพันธุทองดีในปที่ 13 สูงสุดเทากับ 406,152 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ยุพาพิน อติกานตกุล (2556: 72) เรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ” ผลการวิจัยพบวา 

วิธีการปรับใหเรียบของโฮลทใหคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน เทากับ 28.38 คาเฉล่ียกําลังสองของความ

คลาดเคล่ือน เทากับ 1248.72 และคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน เทากับ 2.04 ซ่ึงมีคาต่ําสุด 

เม่ือเทียบกับวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลอยางงาย โดยมีคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน เทากับ 

33.87 คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน เทากับ 1776.61 และคาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความ

คลาดเคล่ือน เทากับ 2.46 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศึกษาการประมาณคาแนวโนมตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสมโอของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมน้ันพบวา เกษตรกรบางสวนประสบปญหาเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ ปญหาปยและสารเคมีราคาแพง สงผลให

เกษตรกรไมสามารถกําหนดตนทุนการเพาะปลูกสมโอของตนเองได โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

7.1.1 หนวยงานราชการที่เก่ียวของควรชวยแหลือเกษตรกรวางแผนการลงทุนเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม

สําหรับรอบการเพาะปลูกถัดไป 

7.1.2 หนวยงานราชการที่เก่ียวของควรชวยแหลือเกษตรกรหาแนวทางลดตนทุนการเพาะปลูกสมโอในจังหวัด

นครปฐมใหมีตนทุนต่ําสุด 

7.1.3 หนวยงานราชการที่เก่ียวของควรชวยแหลือเกษตรกรหาแนวทางเพิ่มผลตอบแทนการเพาะปลูกสมโอใน

จังหวัดนครปฐมใหมีผลตอบแทนสูงสุด 
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

7.2.1 ศึกษาการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับโดยเทคโนโลยีรหัสคิวอารสําหรับสมโอในจังหวัดนครปฐม 

7.2.2 ศึกษาการพฒันาบรรจุภัณฑการคาปลีกสําหรับสมโอในจังหวัดนครปฐม 

7.2.3 ศึกษาการเพิ่มคุณภาพของสมโอนครชัยศรี โดยการควบคุมกระบวนการผลิต 
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แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0  

ภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

The Development of Thai Ornamental Fish industry to Thailand 4.0  

Under The ASEAN Economic Community Framework  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย กลุมผูใหขอมูลหลัก 

ไดแก ผูอํานวยการกองพัฒนาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพันธุไมนํ้า อัครราชทูตที่ปรึกษา  

(ฝายพาณิชย) สถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร บริษัทเฉี่ยนหวู ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย นักวิชาการประมง  

เกษตรกร ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง บริษัทสงออก และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูล 

วิเคราะหเน้ือหา สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทย         

มีจุดแข็งที่สําคัญดานการผลิตที่สามารถพัฒนาปลาสวยงามที่มีคุณภาพ และมีอัตลักษณความโดดเดนสวยงาม ความสามารถ

ของเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิต ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ สงผลทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา จุดออน  

ดานขาดความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ระบบขนสงและโลจิสติกส ความยุงยากซับซอนของกระบวนการ

ภาครัฐ เกษตรกรขาดทักษะดานการติดตอส่ือสารภาษาอังกฤษ  สวนปจจัยภายนอกที่สงเสริมอุตสาหกรรมปลาสวยงาม เชน 

การเติบโตของตลาด และการไดรับการยอมรับจากผูบริโภคจากทั่วโลก ในขณะเดียวกันปจจัยที่กีดขวางในดานสภาวะเศรษฐกิจโลก 

ที่ตกต่ําทําใหอํานาจซ้ือผูบริโภคลดลง การกีดก้ันดานกฎระเบียบ กฎหมายระหวางประเทศ และประเด็นที่สําคัญศักยภาพของ

ประเทศคูแขงขันที่มีความพรอมดานปจจัยสนับสนุนและโครงสรางสาธารณูปโภคที่ดีกวา เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย 

เปนตน จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจนําไปสูการกําหนดกลยุทธได 4 กลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิง

แกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ เพื่อใชเปนแนวทางการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ปลาสวยงามของไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

คําสําคัญ: การพัฒนา  อุตสาหกรรมปลาสวยงาม  ไทยแลนด 4.0  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Abstract 

 

This research aimed to study competitiveness of Thailand’s ornamental fish industry in ASEAN 

Economic Community. Data were collected by using in-depth interview and focus-group methods. Key 

informants participating in the research consisted of a director of Aquaculture Development Division, a 

director of Research Institute for Aquatic Animals and Aquatic Plants, a minister-counsellor (commercial 

department) of Royal Thai Embassy in Kuala Lumper, Qian Hu Cooperation Limited in Singapore and 

Malaysia, fishery biologists, farmers, collectors or middlemen, and export companies. The data were 

verified in terms of completeness and accuracy. Then, conclusions were drawn and analyzed before 

presented in descriptive form. Findings revealed that Thailand has an important strength in production 

that can develop ornamental fish with high quality and unique identity. The farmers also have great 

expertise in production. The abundant natural resources also result in low cost of production. On the 

other hand, weakness of Thailand is lack of country’s infrastructure, transportation and logistics system, 

as well as complication of government processes. In addition, the farmers also lack of English communication 

skills. External factors that promote ornamental industry are marketing growth and acceptance from 

consumers around the world. However, at the same time, global economic downtown has reduced 

purchasing power of the consumers. Moreover, regulatory discipline, international law, and competitive 

potential with better supporting factors and infrastructure of the countries like Singapore and Malaysia 

are also the significant external factors. All in all, this analysis of business environment factors can lead 

to the formulation of 4 strategies: SO strategy, WO strategy, ST strategy and WT strategy. These strategies 

can be used as a guideline to prepare for the development of Thailand’s ornamental fish industry to 

Thailand 4.0 under the ASEAN Economic Community.  

 

Keywords: development, ornamental fish industry, Thailand 4.0, ASEAN Economic Community  

 

1. บทนํา 

 

ประเทศไทยเปนผูสงออกปลาสวยงามลําดับที่ 6 ของโลก สรางรายไดใหกับประเทศในป พ.ศ. 2558 มูลคา 3,000

ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2559) โดยมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนคูแขงขันที่สําคัญ ไดแก 

ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม กลุมประเทศดังกลาวอยูในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community  : AEC) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนสูการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน 

(single market and production base) (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2558) สงผลใหเกิดทั้งขอไดเปรียบและ

เสียเปรียบมากนอยแตกตางกันตามศักยภาพการบริหารจัดการ ความสามารถในการแขงขัน ความพรอมดานสาธารณูปโภค

โครงสรางพื้นฐาน ขอจํากัดดานกฎหมายและขอบังคับของแตละประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยยอมไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวมากขึ้นหากเพิกเฉยไมมีกลไกในการปองกันจะตองเผชิญปญหาการแขงขันในตลาด

อยางรุนแรง ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนโครงสรางประเทศสูยุคไทยแลนด 4.0 ใหความสําคัญตอการพัฒนา

เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ความคิดสรางสรรคในทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตรกรรมที่เนนการบริหารจัดการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

ทั้งระบบ ดังน้ันแนวทางที่นําไปสูเปาหมายของประเทศจําเปนอยางยิ่งตองทําการวิเคราะหส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสอดรับกับแนวคิดไทยแลนด 4.0 รวมทั้ง 

การเตรียมความพรอมที่ดีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโซอุปทานอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย 

ใหสามารถปรับตัวทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไดอยางมีประสิทธิภาพ จากความสําคัญและสภาพปญหาที่กลาวมาแลวขางตน 

คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยศึกษา

ความสามารถในการผลิตและการตลาดปลาสวยงามในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพรอม

ของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยใหสามารถดําเนินการภายใตการแขงขันเสรีไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.2  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตกรอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทาง 

ในการสรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับบริบทของอุตสาหกรรมสงออกปลาสวยงามของไทยภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซ่ึงเปนขอตกลงทางเศรษฐกิจรวมกันของประเทศในกลุมสมาชิก 

ทั้ง 10 ประเทศใหสามารถเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนไดเสรีเปนการบูรณาการงานดาน 

ตาง ๆ พรอมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการจนบรรลุเปาหมายในป พ.ศ. 2558  (วนิดา จรุงกิจกุล, 2556) 

กรอบขอตกลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอปจจัยการดําเนินธุรกิจ ทั้งสภาวะอุปสงค การแขงขัน องคประกอบการดําเนินธุรกิจ

รวมถึงธุรกิจเก่ียวเน่ืองตาง ๆ ในประเทศสมาชิกและประเทศไทยเชนเดียว ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

ในเวทีการคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติโดยการปรับเปล่ียน

โครงสรางประเทศใหขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเรียกวา ไทยแลนดในยุค 4.0 แนวทางสําคัญคือ การเพิ่มมูลคา

ใหกับสินคาโดยเฉพาะการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได 

(สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2559) รวมทั้งยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยใหรองรับอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกรรม

ในอนาคต (ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) สอดประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูหรือ (Knowledge-

based economy) โดยการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวนจะสะทอนกลับไปยังหวงโซคุณคา (value chain) ผลประโยชน

ทายสุดจะตกอยูกับเกษตรกรกลุมฐานรากของประเทศ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) ขณะเดียวกันการพัฒนา

ดานเกษตรไปพรอมกัน ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมของไทยตอการเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตรที่กําลังเกิดขึ้นดวย เชื่อวา

อาเซียนมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหไทยสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการคาในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาคโดยการ

เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานสําคัญ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) จากการทบทวน

วรรณกรรมที่ผานมาพบวา การพัฒนาศักยภาพใหทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลงจากภายนอกมุงความสําคัญดานคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตรและการเพิ่มมูลคาจากการวิจัยและพัฒนา โดยการนําความรูทางการตลาดมาชวยสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน (Guenzi and Troilo, 2006) สําหรับความสามารถทางการตลาดมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการประสบ
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ความสําเร็จทางธุรกิจในการเขาสูตลาดตางประเทศ (Tsai and Shih, 2004) ซ่ึงประกอบดวย ความสามารถดานการผลิต  

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ความสามารถทางดานการกําหนดราคาที่เหมาะสม ความสามารถดานชองทางการจัด

จําหนายและความสามารถในการสงเสริมการตลาด (Shamsuddoha and Ali, 2006) ขณะเดียวกันการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและภายนอก โดย SWOT Analysis (กนกพัชร วงศอินทรอยู, 2555) จะทําใหทราบถึง จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธจากแนวคิด TOWS Matrix (Thomas L. Wheelen and J. 

David Hunger, 2002 : 115) สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1) กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนการนําจุดแข็งมาสรางโอกาส 

2) กลยุทธเชิงแกไข (WO) เปนการนําเอาโอกาสมาบรรเทาผลกระทบจากจุดออน 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) เปนกลยุทธ 

ในการนําจุดแข็งมาชดเชยอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ 4) กลยุทธเชิงรับ (WT) เปนวิธีการในการบรรเทาผลกระทบจากจุดออน และ

หลีกเล่ียงอุปสรรคที่ เ กิดขึ้น และนํากลยุทธทางเลือกที่ไดมาประเมินความเหมาะสม เพื่อใชในการวางแผนงาน 

ใหมีประสิทธิภาพ ทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Zou, Fang and Zhao, 2003) และนํากลยุทธทางเลือกที่ได 

มาประเมินความเหมาะสม เพื่อใชในการวางแผนงานใหมีประสิทธิภาพ ทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิและขอมูล ทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภมิูมาจากการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุมยอย ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ

เจาะลึก จํานวน 10 คน ไดแก ผูอํานวยการกองพัฒนาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพันธุไม

นํ้า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายพาณิชย)สถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร บริษัทเฉี่ยนหวู ประเทศสิงคโปร และประเทศ

มาเลเซีย นักวิชาการประมง สวนการจัดสนทนากลุมยอยผูที่เก่ียวของ จํานวน 20 คน  ไดแก เกษตรกรผูเพาะเล้ียงปลา

สวยงาม ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง  ชมรมผูสงออกปลาสวยงาม ประเด็นในการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมยอย

เก่ียวกับแนวโนมและทิศทาง การแขงขันในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศ

ไทย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศไทย 

 

5. ผลการการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยที่ไดจากผูใหขอมูล จํานวน 30 คน พบวาการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและภายนอก โดย SWOT Analysis มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จุดแข็ง S-Strengths 

S1 ปลาสวยงามมีความหลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะ

คุณภาพสูง ผลมาจากความอุดมสมบูรณทางชีวภาพ 

S2 ผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

สายพันธุใหม ฟารมไดรับการรับรองมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

ที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางตอเน่ือง 

S3 ตนทุนในการผลิตต่ํา เชน ที่ดิน แรงงาน ปจจัยในการผลิต 

S4 ผูสงออกมีศักยภาพในการสงออกสูง มีความเชี่ยวชาญ 

ในการจําหนายและหลากหลายชองทาง  

จุดออน W-Weakness 

W1 ขั้นตอนพิธีการศุลกากร และการขอใบรับรองจาก

หนวยงานภาครัฐเพื่อการสงออก มีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน

และใชระยะเวลานานในการติดตอประสานงาน 

W2 ระบบการขนสงและโลจิสติกสของประเทศขาด 

การเชื่อมตอระหวางกัน ตนทุนคาขนสงและโลจิสติกสสูง 

W3 ตองพึ่งพิงการสงออกโดยผานประเทศสิงคโปร 

W4 ทักษะและความสามารถในการส่ือสารดานภาษาอังกฤษ

นอย ทั้งดานการพูด อาน การเขียน  

W5 ขาดการเชื่อมโยงในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุน 
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ไมชัดเจน ไมสามารถนําไปใชในการพัฒนาในทางปฏิบัติ 

ไดจริง 

W6 กลุมผูเพาะเล้ียงสวนมากจะเปนรายยอยซ่ึงทําใหขาด

อํานาจในการตอรอง ขาดการรวมกลุม งบลงทุนมีจํากัด 

W7 บริษัทผูสงออกและคนกลางมีนอยราย สงผลทําใหเกิด

การผูกขาดทางการตลาดสามารถกําหนดราคาซ้ือขาย 

จากเกษตรกรในราคาที่ต่ํา 

โอกาส O-Opportunities 

O1 การขยายตัวของตลาดปลาสวยงามมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป 

เน่ืองจากไดรับความนิยมจากผูบริโภคเปนสัตวเล้ียงภายใน

บาน เพื่อความพักผอนหยอนใจ 

O2 ตลาดปลาสวยงามมีการแขงขันที่ไมรุนแรง เน่ืองจาก

ผูผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตปลาที่มีคุณภาพสูงมีนอยราย 

O3 ผูบริโภคใหการยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพปลา

สวยงามจากประเทศไทย 

อุปสรรค T-Threats 

T1 กฎหมาย และมาตรการการควบคุมการสงออก และ 

การนําเขาของประเทศคูคามีความเขมงวด 

T2 สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคา เชน สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ประสบปญหาทางเศรษฐกิจตกต่ํา 

T3 สภาพภูมิอากาศในปจจุบันมีความแปรปรวน เชน ปญหา

เอลนินโญ – ลานีญา สงผลตอการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

T4 ประเทศคูแขงขันสามารถพัฒนาสายพันธุปลาสวยงาม

ประเภทเดียวกันกับที่ประเทศมาเลเ ซียสงออกไดอยาง 

มีคุณภาพเทียบเทากับของประเทศไทย 

T5 การเปดการคาเสรีอาเซียนสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจ

ปลาสวยงามในกลุมประเทศอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย 

สามารถยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมปลาสวยงามในประเทศไทย โดยทําการสัมภาษณ

และการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย โดยประเด็นในการวิเคราะห

ดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทย เน่ืองจากปจจุบัน 

ทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกันอยางไรพรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรวมมือทางเศรษฐกิจการคา การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน ในอีกมุมหน่ึงยอมเกิดการแขงขันกันสูงขึ้นเรื่อย ดวยเหตุผลประการหลังน้ีเองหลายประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวสู 

การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแขงขันกับประเทศอ่ืน ประเทศไทยก็เชนเดียวกันที่ตอง

ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนาโดยที่ภาคเกษตรยังคงเปนแกนหลัก 

แตจะเปล่ียนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหมโดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุน 

ใหเกษตรกรเปนผูประกอบการมากขึ้น  ดังน้ันประเทศไทยจึงตองทําการคนหารูปแบบการขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ยุค 4.0 ที่จะสรางความม่ังคั่งอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทยในชวง  

10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2550-2560) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเพียงรอยละ 3-4 ตอป สอดคลองกับการจัดอันดับความสามารถ

ในการแขงขันโดย World Economic Forum โดยใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 32 ของโลก ซ่ึงต่ํากวา ประเทศสิงคโปรและ

ประเทศมาเลเซีย (ประเทศไทย 4.0 ยกระดับศักยภาพประเทศ, 2559) สําหรับในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยไดมีการ

วิเคราะหความสามารถทางการแขงขันพบวา ระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยมีความ
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ไดเปรียบเหนือประเทศคูแขงขันในภูมิภาคอาเซียน เชน ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเซียนที่เปนคูแขงขันโดยตรง วัดจาก

การวิเคราะหจุดแข็งไทยในดานศักยภาพภาพการผลิตที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และปจจัยทางดาน

ภูมิศาสตรที่สงเสริมสนับสนุนทําใหตนทุนในการผลิตต่ํากวา หากแตประเทศไทยก็มีประเด็นที่เปนจุดออนที่สําคัญดานปจจัย

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของยังกีดขวางการพัฒนา อีกทั้งความไมพรอมในดาน

การเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิสติกส สงผลทําใหตนทุนคาขนสงที่สูง ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคจากประเทศคูแขงขัน 

มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สูงกวาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ความทันสมัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันหลังจากทราบถึงปจจัยที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

ปลาสวยงามของประเทศไทยแลว ผูวิจัยไดจัดทําการวิเคราะหกําหนดกลยุทธตามแนวคิดทฤษฏี TOWS matrix ผลการ

วิเคราะหพบวา ประเทศไทยควรที่จะมุงเนนกลยุทธเชิงรุกเปนสําคัญสอดรับกับกลยุทธเชิงแกไขเพื่อสรางความเขมแข็ง 

จากภายในประเทศกอน และคอยสงเสริมกลยุทธเชิงปองกันและเชิงรับเพื่อขับเคล่ือนสูภายนอกเปนไปตามแนวทางการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 โดยมีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 1 

 

 ปจจัยภายใน 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength : S) 

WS : 0.299 

ปจจัยภายใน 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness  : W) 

WW : 0.268 

ปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหโอกาส           

(Opportunities : O) 

WO : 0.480 

 

                  กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 

SO1- การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปน 

CLMV Connector และ Gateway to ASEAN 

(S1/S2/S3/S4/O1/O2/O3) 

SO2- การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ  

สรางแบรนดของชาติ (National Brand) ภายใต

ชื่อ “Thailand Ornamental Fish”  

(S1/S2/S3/S4/S5/O1/O3) 

SO3- พัฒนาชองทางการจัดจําหนายและ

ประชาสัมพันธที่มีศักยภาพ เชน Online 

Marketing, Social Media,  เปนตน 

(S1/S4/S5/O1/O2/O3) 

                  กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) 

WO1- ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการดานพิธีการ

ศุลกากรและการสงออกใหเปนแบบ One Stop 

Service โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (W1/W3/O1/O3) 

WO2- เพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสง และ 

โลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงและการผลิต 

(W2/W3/O1/O2/O3) 

WO3- บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชน โดยรัฐวางนโยบายที่เปนรูปธรรม

และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

(W5/W6/W7/O1/O2/O3) 

WO4- สงเสริมการรวมกลุมของผูเพาะเล้ียง  

เพื่อสรางอํานาจในการตอรองพัฒนาเปนผู

สงออกโดยตรง (W6/W7/O1/O2/O3) 

WO5- สงเสริมทักษะดานการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใหกับทุกภาคสวน 

ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม (W4/O1/O2/O3) 

ปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหอุปสรรค 

(Threats : T) 

WT : 0.180 

                 กลยุทธเชงิปองกัน (ST 

Strategy) 

ST1- สรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Business 

Alliance) ในตลาดตางประเทศ 

                 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

WT1- ฝกอบรมผูที่มีสวนเก่ียวของใน

อุตสาหกรรมเก่ียวกับกระบวนการขั้นตอนการ

สงออกและพิธีการศุลกากร กฎหมาย ขอบังคับ

W : 0.089 W : 0.077 

W : 0.069  W : 0.045 
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 (S2/S4/S5/T4/T5) 

ST2- พัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนใน

อุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 

(S1/S2/S3/T2/T3) 

ระหวางประเทศ 

(T1/T5/W1/W5) 

WT2- บริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพทั้ง

ดานการผลิต การขนสงและโลจิสติกส 

(T5/W4/W6/W7) 

ภาพที่ 1 การวิเคราะห TOWS matrix 

 

จากการวิเคราะห TOWS matrix สามารถกําหนดกลยุทธแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 

ได 4 กลยุทธ ประกอบดวย กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ ซ่ึงกลยุทธดังกลาวมีความ

สอดคลองกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ดาน คือ วัตถุประสงคดานที่ 1) การสรางความเขมแข็ง 

จากภายในที่สามารถใชกลยุทธเชิงรุกที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑปลาสวยงามที่เปนเอกลักษณ 

สรางแบรนดของชาติ การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายและประชาสัมพันธที่มีศักยภาพ เชน Online Marketing, Social 

Media,  เปนตน การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปนศูนยกลางของภูมิภาค (CLMV Connector และ Gateway to 

ASEAN) และใชรวมกับกลยุทธเชิงแกไขโดยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการดานพิธีการศุลกากรและการสงออกใหเปนแบบ  

One Stop Service โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ การเชื่อมโยงการบริหารจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส  

เพื่อลดตนทุนรวมกับการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยรัฐวางนโยบายที่เปนรูปธรรมและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง สงเสริมการรวมกลุมของผูเพาะเล้ียงเพื่อสรางอํานาจในการตอรองพัฒนาเปนผูสงออกโดยตรง สงเสริม

ทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใหกับทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม ซ่ึงกลยุทธเชิงรุกและกลยุทธ

เชิงแกไขที่ไดจากการวิเคราะห TOWS Matrix มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลไกขับเคล่ือนไทยแลนด 4.0  

ที่มุงสรางความเขมแข็งจากภายในใชกลไกในการขับเคล่ือน 3 ปจจัย ประกอบดวย 1) การยกระดับนวัตกรรม 2) การสราง

สังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ 3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย ซ่ึงทั้ง 3 ปจจัยน้ี 

ตองขับเคล่ือนไปพรอม ๆ กันจะทําใหเกิดความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน วัตถุประสงคดานที่ 2) เม่ือภายในประเทศ

เขมแข็งแลวก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยพิจารณาวิเคราะหปจจัยภายนอกใชกลยุทธเชิงปองกัน  

โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดตางประเทศ การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนในอุตสาหกรรม

ปลาสวยงามของประเทศไทยใชรวมกับกลยุทธเชิงรับ มุงการฝกอบรมผูที่มีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมเก่ียวกับกระบวนการ

ขั้นตอนการสงออกและพิธีการศุลกากร กฎหมาย ขอบังคับระหวางประเทศ บริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพทั ้งดาน 

การผลิต การขนสงและโลจิสติกส การเชื่อมโยงภายนอกเปนส่ิงที่ตองดําเนินควบคูกันไปกับเศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยง

กันแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถิ่นผานการคาและการลงทุน 

ในทองถิ่น การจางงานในทองถิ่น และนําไปสูความเปนเจาของคนในทองถิ่นขยายสูภูมิภาคและระดับโลกเขาดวยกัน   

สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย โดยการใชปรับกลยุทธทั้ง 4 ใหเปนแนวนโยบาย 

การปฏิบัติเปนแผนงานทั้งหมด 3 ระยะ คือ ยุทธศาสตรระยะส้ัน ยุทธศาสตรระยะกลาง และยุทธศาสตรระยะยาว โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

            - แผนยุทธศาสตรระยะส้ัน เปนแผนงานระยะเวลา 1-2 ป ที่มุงการเห็นผลเชิงประจักษที่รวดเร็ว จึงควรใชกลยุทธ

เชิงรุก โดยสงเสริมจุดแข็งและสรางโอกาสทางธุรกิจมีมาตรการที่สําคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ สรางแบรนด

ของชาติ (National Brand) ภายใตชื่อ “Thailand Ornamental Fish” การพัฒนาตลาดปลาสวยงามไทยใหเปน CLMV 

Connector และ Gateway to ASEAN พัฒนาชองทางการจัดจําหนายและประชาสัมพันธที่มีศักยภาพ เชน Online 

Marketing, Social Media เปนตน จัดตั้งหนวยงาน รวมทั้งเกษตรกร ภาคธุรกิจและภาครัฐที่ดูแลโดยตรง ทั้งดานการพัฒนา

ตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย และการพัฒนาการสงเสริมการตลาดแบบครบวงจร ดวยการ 
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บูรณาการกลยุทธที่กลาวมาขางตน จะสงผลใหเกิดการสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนและสามารถขยายสวนแบง 

ทางการตลาดทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกอยางรวดเร็ว 

- แผนยุทธศาสตรระยะกลาง และระยะยาว มาตรการที่สําคัญมุงแกไขจุดออนและหลีกเล่ียงขอจํากัดหา 

แนวทางแกไขที่กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะกลาง ใชเวลา 3-5 ป โดยนโยบายแผนพัฒนาชาติไทยแลนด 4.0 เนนการสราง

ศักยภาพและโอกาสที่เปนรูปธรรม เชน การเปล่ียนแปลงเกษตรกรแบบดั้งเดิมใหเปนการเกษตรแมนยําสูง (Precision 

Farming) ลดความเส่ียง ความผิดพลาดที่กอใหเกิดการสูญเสีย ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมเกิดประโยชนและการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการเขามาชวยในภาคเกษตร ซ่ึงตรงกับแนวทางการพัฒนากลยุทธเชิงแกไขที่มุงเนนการลดขั้นตอนวิธีการ 

ที่ยุงยากซับซอน บูรณาการความรวมมือของหนวยงานภาครัฐควรปรับมาใชระบบแบบครบวงจร (one stop service)  

นําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการทํางาน ลดตนทุนดานการขนสงและโลจิสติกส ยุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาประเทศ    

20 ป ตองการขับเคล่ือนไปสูการเปนประเทศที่ม่ังคั่งและยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมที่มีการผลักดันการปฏิรูปการวิจัยและ 

การพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธเชิ งปองกันที่ เสนอแนวทางให มีการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวน 

ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธเชิงรับที่มุงสรางทรัพยากรมนุษยในภาพรวมที่มีคุณภาพ โดยการ

สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน การสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีและ

ภาษาอังกฤษจะทําใหประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางภาคภูมิและแข็งแกรงอยางยั่งยืน 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ภายใตกรอบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและ

เกษตรกรในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการสงออกรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 1) เขาใจ

เสนทางธุรกิจตั้งแตตนนํ้า(วัตถุดิบ)จนถึงปลายนํ้า(ผูใช)  2) ใชขอมูลสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 3) สรางความรวมมือกับ

ทุกฝาย 4) การเพิ่มทักษะของบุคลากร 5) การเขาถึงและเขาใจลูกคามากขึ้น 6) ความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรม ความทายและแรงขับเคล่ือนที่สําคัญของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย คือ ระยะเวลาในกระบวนการผลิตสั้น

ลงดวยวงจรนวัตกรรมที่ส้ันลง แตสินคามีความซับซอนมากขึ้นและปริมาณขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น มีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น ดวยการ

ผลิตสินคาที่มีความคุณภาพเปนอัตลักษณสรางแบรนดใหเปนที่ยอมรับในระดับโลกและการพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แขงขันสูงอยางม่ังคงและยั่งยืนสําหรับประเทศไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับโลกตอไป  ขอเสนอแนะการวิจัยใน

อนาคตเปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพโดยใชระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
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ปจจัยทางการทองเทีย่วที่มีอิทธพิลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย 

โดยการวิเคราะหการถดถอย 

Factors of Tourism Affecting to Private Investment in Thailand  

by Regression Analysis 

 

สยานนท สหุนันต1  อนุรักษ ทองขาว2 และพรรณภัทร แซโทว3 

 
1ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา 

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

 

บทคัดยอ  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติที่เปนนักทองเที่ยว 

ที่มีศักยภาพและการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงจะไดสมการถดถอย 2 สมการ โดยแยกตามทวีปของสัญชาตินักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

จากผลการศึกษา พบวา รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีนและอินเดีย มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน และลอการิทึม

ธรรมชาติของรายไดจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลตอลอการิทึมของการลงทุนภาคเอกชน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

จะเห็นวารายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน อินเดีย และรัสเซียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ ซ่ึงสงผลตอการ

ขยายตัวในการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว   

 

คําสําคัญ: การลงทุนภาคเอกชน  นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ  รายไดรวมจากนักทองเที่ยว 

 

Abstract 

 

This research aims to study the factors of tourism influencing on private investment in Thailand by 

using regression analysis. The equations were constructed to show the relationship of total revenue from 

tourist nationalities, who are potential tourists influencing on private investment. To this, the two regression 

equations were constructed by segmenting the continents of potential tourist nationalities. From the study, 

it found that total revenue from Chinese and Indian tourists influenced on private investment and the 

natural logarithm of revenue from Russian tourists influenced on logarithm of private investment at the 

confidence level of 99%. It revealed that total revenue from Chinese, Indian and Russian tourists influenced 

on private investment in Thailand and affected the expansion of private investment in the tourism 

service business.      

 

Keywords: private investment, potential tourists, total revenue from tourists 
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1. บทนํา  

 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดมีการเตรียมความพรอมที่จะกาวเขาสูการเปนผูนําตลาดทางดานการ

ทองเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก ทั้งในดานของจํานวนนักทองเที่ยวและคุณภาพของ

นักทองเที่ยว จึงเปนประเด็นที่นาสนใจและมีความสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการอยางสมดุลระหวาง “จํานวนนักทองเที่ยว” 

กับ “คุณภาพนักทองเที่ยว” จากรายงานสรุปผูบริหารโครงการศึกษานักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง (การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย, 2558: 1) กลาววา นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในประเทศกลุมเปาหมาย คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย ซ่ึงเปนประเทศที่มี

ประชากรจํานวนมาก และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ ดังน้ันการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงใหความสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับตลาดนักทองเที่ยวไทยผานกระบวนการ “เพิ่มคุณภาพ” ของนักทองเที่ยวตางชาติในกลุมน้ีเปนกลุมประเทศเปาหมาย

หลัก 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพสูงในกลุมประเทศเปาหมาย ซ่ึงมีคาใชจายในการทองเที่ยวสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป สงผลใหประเทศไทยมีรายไดจาก

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558: 16) ซ่ึงในป 2559 เศรษฐกิจภาคการบริการมีการขยายตัวอยาง

ตอเน่ืองในเกือบทุกสาขาการบริการ โดยเฉพาะการบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร      

การขนสงผูโดยสาร และธุรกิจการคาสงคาปลีก ผลจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มขึ้นสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจใน

ภาคการบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยว จึงสงผลใหเกิดการลงทุนในธุรกิจภาคการบริการเพิ่มขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2559: 40) 

ในป 2559 การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทยยังคงกระจุกตัวอยูในธุรกิจภาคการบริการ เชน รานอาหารและ

ธุรกิจการคาขาย ซ่ึงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในภาคการทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล

โดยการออกมาตรการลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ ทั้งน้ีสามารถสะทอนไดจากการขยายตัวของยอด

จําหนายเครื่องจักรภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องทําความเย็น และปริมาณการนําเขาของสินคาทุน จึงเปนปจจัยที่สงผลให

การลงทุนในภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศไทยมีการเติบโตสูงขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย ,    

2559: 30)  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยควรใหความสําคัญกับจํานวน

นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย ซ่ึงอาจเปนผลใหการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว

มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ดังน้ันการศึกษาปจจัยทางการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย     

โดยการวิเคราะหการถดถอย จึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่จะนําผลการศึกษาในครั้งน้ีไปใชในการวิเคราะห และวางแผนการลงทุน

ภาคเอกชนในธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ นอกจากน้ียังเปนประโยชนตอภาครั ฐบาลใน      

การดําเนินนโยบายดานการลงทุนในภาคเอกชน เพื่อเปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหกาวสูเปนผูนําดานอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก 

 

2. วัตถุประสงค 

 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย 

 2. สรางสมการถดถอยระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยแบงเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีป 

             เอเชียและยุโรป กับการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย 
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3. สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. รายไดรวมที่ไดจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน 

              ในประเทศไทย 

 2. สามารถสรางสมการถดถอยระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวตามสัญชาติโดยเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพใน 

              ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปกับการลงทุนภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 ในการศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยมีปจจัยที่ศึกษา คือ 

รายไดรวมของนักทองเที่ยวเฉพาะนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 3 สัญชาติ ไดแก ประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย จากขอมูล   

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ไดแก ขอมูลการลงทุกภาคเอกชนรายปจากธนาคารแหงประเทศไทย       

ตั้งแตปพ.ศ. 2551 ถึงพ.ศ. 2558 และขอมูลรายไดของนักทองเที่ยวในแตละสัญชาติจากกรมการทองเที่ยว โดยใช            

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis)           

ซ่ึงการศึกษาน้ีไดแบงการวิเคราะหโดยแยกสัญชาติของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพตามทวีป คือ ทวีปเอเชีย และยุโรป ดังน้ี 

 กรณี ศึกษารายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีปเอเชียที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก นักทองเที่ยว

ชาวจีน และอินเดีย ซ่ึงแบบจําลองที่ใชในการศึกษา คือ  

       INV = f(CHI,IND)                (1) 

โดย  INV  คือ การลงทุนภาคเอกชน (หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ) 

      CHI  คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน (หนวย : ลานบาท) 

      IND  คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดีย (หนวย : ลานบาท) 

 กรณี ศึกษารายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีปยุโรปที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก นักทองเที่ยว

ชาวรัสเซีย ซ่ึงแบบจําลองที่ใชในการศึกษา คือ 

      INV = f(RUS)     (2) 

โดย  INV  คือ การลงทุนภาคเอกชน (หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ) 

      RUS  คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย (หนวย : ลานบาท) 

 โดยแบบจําลองแรกจะคัดเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดดวยวิธี Stepwise สวนแบบจําลองที่สองใชวิธี Enter ในการใสตัว

แปรตนเขาไป และพิจารณาจากคา Adjusted R square, R square, Std. Error of the Estimate คาสถิติ และคาสถิติ

ทดสอบอ่ืน ๆ รวมทั้งตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหสมการถดถอย เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของสมการ

ถดถอยที่ได ซ่ึงในบางตัวแบบจะมีการแปลงขอมูล เพื่อใหไดแบบจําลองหรือสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 ศิริชัย พงษวิชัย (2558, น.385) ไดกลาววาขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหสมการถดถอย คือ  

 - การแจกแจงของคาความคลาดเคล่ือนสําหรับทกุคาสังเกตมีการแจกแจงปกติ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0   

 - ความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ (Homoscedasticity)  

 - คาความคลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน (Non-Auto Correlation) 

 ในการศึกษาน้ีตรวจสอบการแจกแจงของคาความคลาดเคล่ือนโดยพิจารณาจากกราฟ Normal P-P Plot และ            

ใชคา Mean of Residual ในการตรวจสอบคาเฉล่ียของคาความคลาดเคล่ือน การตรวจสอบความแปรปรวนของ             

คาคลาดเคล่ือนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงทีโ่ดยพิจารณาจากกราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual 

และ Regression Standardize Predicted Value สําหรับการตรวจสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคล่ือนของ  
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แตละคาสังเกต โดยพิจารณาจากเกณฑของ ยุทธ ไกยวรรณ (2556, น.145) ที่ไดกลาววา ถาคา Durbin-Watson มีคาใกล 2 

หรืออยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน และถาคา Durbin-Watson < 1.5 

แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตความมีสัมพันธกันทางบวก Durbin-Watson > 2.5 แสดงวาคาความ

คลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตความมีสัมพันธกันทางลบ  

 เม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหสมการหรือคาสถิติหรือคาสถิติทดสอบมีความผิดปกติ    

จะแกไขโดยการแปลงคาของขอมูลตามสถานการณตาง ๆ จากน้ันพิจารณาคาสถิติ และคาสถิติทดสอบ รวมทั้งตรวจสอบ

ขอตกลงเบื้องตนอีกครั้งเพื่อใหไดสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด   

   

5. ผลการวิจัย    

 

 การศึกษาน้ีประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการสรางแบบจําลองหรือสมการถดถอย (Regression 

Analysis) โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามที่ไดกลาวไวขางตน สรุปผลไดดังตอไปน้ี 

 ผลการประมาณสมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพทวีปเอเชีย 

(นักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ 

   ˆINV = 8798.266 - 0.035CHI + 0.553IND   (3)  

              (5.884)**   (-5.598)**     (8.144)** 

   Adjusted R square = 0.912          F-Statistic = 37.499** โดยใหคา P-value = 0.001 

      R square = 0.937          Std. Error of the Estimate = 1032.8465   

         Durbin-Watson = 2.387    Mean of Residual = 0.000   

โดย  ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistics ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแตละปจจัย 

              ** คือ มีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

        ˆINV  คือ ตัวประมาณการลงทุนภาคเอกชน  

        CHI  คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน  

              IND  คือ รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดีย  
 

 
             ภาพที่ 1 กราฟ Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอยที่ (3) 
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   ภาพที่ 2 กราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize  

              Predicted Value ของสมการถดถอยที่ (3) 

 

 จากผลที่ไดพบวา คา F ใหคา P-value ที่นอยกวา 0.05 แสดงวารายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีนหรืออินเดีย                

มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน เม่ือพิจารณาคา t-statistics ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแตละปจจัยพบวา รายไดรวม

จากนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดียมีอิทธิพลตอเงินลงทุนภาคเอกชนที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% คา R square เทากับ 0.937 

ซ่ึงมีคาใกล 1 มาก ๆ แสดงใหเห็นวา รายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดียสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงคา    

การลงทุนภาคเอกชนไดถึง 93.7 % และคา Adjusted R square เทากับ 0.912 ซ่ึงมีคาสูงมาก  

 เม่ือพิจารณาขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) จากกราฟ 

Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน จะเห็นไดวาจุดขอมูลมีแนวโนมเปนเสนตรงแสดงวา คาความคลาด

เคล่ือนมีการแจกแจงปกติ และคา Mean of Residual เทากับ 0.000 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนมีคาเฉล่ียเปน 0         

เม่ือพิจารณากราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize Predicted 

Value มีการกระจายอยางสุมรอบคา 0 แสดงวาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ และมีคา 

Durbin-Watson เทากับ 2.387 อยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน ทําให

สมการถดถอยเชิงซอนใน (3) ที่ประมาณขึ้นมาน้ันเปนสมการที่ผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะห   

การถดถอยทุกขอ และเปนสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากใหคา Adjusted R square และมีคา R square ที่สูง

รวมทั้งคาสถิติทดสอบตาง ๆ ไมมีตัวสถิติทดสอบใดเลยที่ใหคาผิดปกติ 

 ผลการประมาณสมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพทวีปยุโรป

(นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ 

   ˆln(INV)  = 7.947 + 0.186 ln(RUS)     (4) 

          (19.803)**       (5.018)** 

   Adjusted R square = 0.776          F-Statistic = 25.182** โดยใหคา P-value = 0.002 

      R square = 0.808          Std. Error of the Estimate = 0.0792   

        Durbin-Watson = 1.608    Mean of Residual = 0.000   

โดย  ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistics ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแตละปจจัย 

              ** คือ มีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

        ˆln(INV)  คือ ตัวประมาณคาลอการิทึมธรรมชาติของการลงทุนภาคเอกชน  

        ln(RUS) คือ ลอการิทึมธรรมชาติของรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรสัเซีย 
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 ภาพที่ 3 กราฟ Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอยที่ (4) 

 

     
 ภาพที่ 4 กราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และ Regression Standardize  

  Predicted Value ของสมการถดถอยที่ (4) 

 

 จากผลที่ไดพบวา คา F ใหคา P-value ที่นอยกวา 0.05 แสดงวาลอการิทึมธรรมชาติของรายไดรวมจาก

นักทองเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน เม่ือพิจารณาคา t-statistics ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแตละ

ปจจัยพบวา ลอการิทึมธรรมชาติของรายไดจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของคาการลงทุน

ภาคเอกชนที่ระดับความเชื่อม่ันไดถึง 99% และมีคา R square เทากับ 0.808 ซ่ึงมีคาใกล 1 มากพอสมควร แสดงใหเห็นวา

ลอการิทึมธรรมชาติของรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของคาการลงทุนภาคเอกชนได

ถึง 80.8 % และมีคา Adjusted R square เทากับ 0.776 ซ่ึงมีคาสูงที่มากกวาวิธีอ่ืน ๆ ที่คณะผูวิจัยไดทดลองประมาณ

สมการถดถอยขึ้นมา 

 เม่ือพิจารณาขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) จากกราฟ 

Normal P-P Plot ของคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน จะเห็นไดวาจุดขอมูลมีแนวโนมเปนเสนตรง แสดงวาคา     

ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกต ิและคา Mean of Residual เทากับ 0.000 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนมีคาเฉล่ียเปน 

0 เม่ือพิจารณากราฟการกระจายระหวาง Regression Standardize Residual และRegression Standardize Predicted 

Value มีการกระจายอยางสุมรอบคา 0 แสดงวาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนสําหรับทุกคาสังเกตมีคาคงที่ และคา 

Durbin-Watson เทากับ 1.608 อยูในชวง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของแตละคาสังเกตเปนอิสระตอกัน ทําให

สมการถดถอยเชิงซอนใน (4) ที่ประมาณขึ้นมาน้ันเปนสมการที่ผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะห   

การถดถอยทุกขอ และเปนสมการถดถอยที่มีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากใหคา Adjusted R square และR square ที่สูง

พอสมควรรวมทั้งคาสถิติทดสอบตาง ๆ ไมมีตัวสถิติทดสอบใดเลยทีใ่หคาผิดปกต ิ
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6. สรุปผลการวิจัย    

  

ในการศึกษาปจจัยทางดานการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยการวิเคราะห     

การถดถอย ซ่ึงไดผลการศึกษาเปนสมการถดถอยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพตาม

สัญชาติกับการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 2 สมการ ดังน้ี สมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวาง

รายไดรวมของนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในทวีปเอเชีย (นักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ           

= 8798.266 - 0.035CHI + 0.553IND และสมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวางรายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพในทวีปยุโรป (นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย) กับการลงทุนภาคเอกชน คือ  = 7.947 + 0.186 ln(RUS)  โดยสมการทั้งสอง

เปนสมการที่มีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอย  ทุกขอ และมีคาสถิติ

ในการวัดประสิทธิภาพของสมการถดถอยที่ดี และไมมีปญหาเรื่องคาสถิติทดสอบใด ๆ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยทุกขอ 

จากผลการวิเคราะหการถดถอยสําหรับนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดีย ซ่ึงอยูในทวีปเอเชียแสดงใหเห็นวา รายได

รวมจากนักทองเที่ยวชาวจีน และอินเดียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวอินเดียมีอิทธิพล

ตอการลงทุนภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน แตรายไดรวมจากนักทองเที่ยวชาวจีนมิอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน           

ในทิศทางตรงขาม ซ่ึงมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนไมมากนัก และผลจากการวิเคราะหการถดถอยสําหรับนักทองเที่ยว    

ชาวรัสเซียซ่ึงอยูในทวีปยุโรปแสดงใหเห็นวา รายไดรวมที่ไดจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน     

ในทิศทางเดียวกัน  

 

7. อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา รายไดรวมจากนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชน  

ในประเทศไทย โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวอินเดียที่อยู ในทวีปเอเชีย  และนักทองเที่ยวชาวรัสเซียในทวีปยุโรป               

สวนนักทองเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลตอการลงทุนภาคเอกชนนอยมาก ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึง

ควรใหความสําคัญกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวอินเดีย และรัสเซียที่เดินทางเขามาในประเทศไทย เพราะเปนกลุมประเทศ

เปาหมายสามารถเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจในภาคการทองเที่ยว และทําใหการลงทุนภาคเอกชนในกลุมธุรกิจบริการดาน       

การทองเที่ยวมีการขยายตัว สงผลใหอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมีการเจริญเติบโต  โดยหนวยงานภาครัฐบาลที่เก่ียวของตองมีการวางแผนในการดําเนินนโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยวใหสอดคลองกับนักทองเที่ยวประเทศกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ และผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยวในภาค

บริการตองมีการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวประเทศกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ 

ทําใหสามารถลดความเส่ียงในดานการลงทุนได แตอยางไรก็ตามในปจจุบันยังมีปจจัยอีกหลายดานที่มีผลตอการลงทุน

ภาคเอกชนในประเทศนอกเหนือจากปจจัยทางดานการทองเที่ยว เชน ปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัย

ทางดานสังคม  ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม เปนตน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาในอนาคตสามารถทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในปจจัยตาง ๆ 

เหลาน้ี เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐบาลในยุคไทยแลนด 4.0 ขับเคล่ือน ประเทศไทย ใหเปนผูนําใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสราง

การเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง และ 2) เพื่อคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ประชากรในการวิจัย คือ พนักงาน

ในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน 665 คน คํานวณผลโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ที่ความคลาดเคล่ือน 0.04 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 339 คน ขอมูลที่ใชจัดเก็บไดแกแบบสอบถามที่ผานความตรงเชิงเน้ือหาและความเที่ยง 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะในการทํางาน เกิดจาก การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ ( = 0.68) 

หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ( =0.23) สุขภาวะในองคการ ( =0.17) และหลักธรรมาภิบาล ( =0.08) ตามลําดับ สําหรับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง เกิดจาก หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ( =0.43) หลัก

ธรรมาภิบาล ( =0.32) และสุขภาวะในองคการ ( =0.20) ตามลําดับ 

2. รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปน

สมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมืองตองเกิดจากการผสมผสานกัน การเปนสมาชิกที่ดีสามารถสรางสมรรถนะในการ

ทํางานที่สรางประสิทธิผลในการทํางาน โดยผูบริหารตองใหความสําคัญกับการใชธรรมภิบาลในการบริหาร การสรางสุขภาวะ

ในองคการ และที่ขาดไมไดคือการสรางจิตสํานึกในเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชกับพนักงานทุกคน 

เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองมีแผนการที่ชัดเจนในการสรางความสุขใหคนในองคการ กอใหเกิดเปนสุขภาวะในองคการ 

สรางสังคมที่เปนสุข ใชหลักการบริหารตามแนวธรรมาภิบาล เพื่อสรางองคการที่มีความเปนธรรม และสรางแนวคิดหลักเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงใหกับทุกคนในองคการ เพื่อมีความตานทานตอกระแสบริโภคนิยมในปจจุบัน ปจจัยเหลาน้ีจะชวยสรางใหคนใน

องคการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และสามารถสรางสมรรถนะใหกับตนเองในการทํางานอยางตอเน่ือง ผลที่ตามมาคือจะได

องคการที่มีคุณภาพ 

 

คําสําคัญ: สุขภาวะในองคการ  ธรรมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  การสรางสมรรถนะ  การเปนสมาชิกที่ดี 
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Abstract 

 

This research has two purposes: 1) To study factors influencing performance enhancement and 

good membership of employees in the Mum Mung, Rungsit Market, Thailand and 2) To find model of 

corporate well-being, good governance and sufficiency economic philosophy to enhance performance 

and a creation of a good membership of employees in the Mum Muang, Rangsit Market. The sample 

consisted of 665 employees in the mum muang, Rangsit Market. The sample was calculated by using 

Taro Yamane formula with 0.04 confident levels. The sample size was 339 employees. The data were 

collected through questionnaire. On content valid and Reliability 

The research found that  

1. The Factors influencing performance enhance were A creation of Good Membership factors   

( = 0.68), Economic Sufficient Philosophy factors ( = 0.23), Organizational Well-Being factors (= 0.17) 

Good Governance factors ( = 0.08), respectively, For the factors influencing the creation of good membership 

of employees in the mum muang, Rangsit Market, were from the Sufficiency Economy Philosophy factors 

( = 0.43). Good Governance factors ( = 0.32) and organizational well-being factors   ( = 0.20), respectively. 

2. Organizational well-being model, Good Governance and Sufficiency Economic Philosophy of 

employees in the Mum Muang, Rangsit Market must be a mixed Good membership can build a productive 

working capacity. Management must pay attention to the use of good governance corporate well-being 

and the indispensable is to raise awareness about the implementation of sufficiency economy philosophy to 

apply to all employees 

It is the duty of the management to have a clear plan to create happiness in the organization. 

Contributes to the happiness in the organization create a happy society use the principles of good governance. 

To create a fair organization.Create a self-sufficient economic concept for everyone in the organization. 

To resist the current trend of consumerism. These factors will help make the organization a good member 

of the organization. And they can build their own capacity for continuous work. The result is a quality 

organization. 

 

Keywords: organizational well-being, good governance, sufficient economic philosophy, competency 

based approach, good membership   

 

1. บทนํา 
ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในดานของจํานวนประชากรที่

เพิ่มขึ้นและการขยายของตัวเมือง อันเปนผลมาจากการสรางโครงขายการคมนาคมและการพัฒนาดานสาธารณูปโภค รวมทั้ง

ความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีลวนมีผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร การจับจายซ้ือสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ ตามวิถีชีวิตที่ดําเนินมาแตดั้งเดิม 

คนไทยจะซ้ือสินคาประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอยางยิ่งผักและผลไมในตลาดสดที่ อยูใกลที่พักอาศัย และคุนเคยผลผลิต

ประเภทผักผลไมที่มีระบบการจัดจําหนายโดยการลําเลียงจากแหลงเพาะปลูกในชนบท ผานพอคาคนกลางไปยังตลาดคาสงใน
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ใจกลางกรุงเทพ แลวจึงกระจายออกไปยังตลาดสดขายปลีกทั้งในเมืองและชานกรุงเทพ และตางจังหวัด ชองทางการลําเลียง

สินคาดังกลาวเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ตั้งแตความแออัดดานการจราจรในกรุงเทพซ่ึงเปนตนเหตุใหคาใชจายของ    

ผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปของเวลาที่เสียไปและคาเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ผูบริโภคตองซ้ือสินคาที่มีราคาแพง เพราะ

กวาสินคาจะมาถึงตลาดสดขายปลีกตองเสียคาขนสงหลายตอ ทําใหสินคามีราคาสูง นอกจากน้ี เกษตรกรไมมีอํานาจการ

ตอรองราคาสินคา เพราะตลาดถูกผูกขาดดวยพอคาคนกลาง 

ในป พ.ศ.2525 ซ่ึงอยูในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลไดกําหนดใหมี

ตลาดกลางสําหรับสินคาเกษตรขึ้นในส่ีทิศชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เรียกวา "ตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง" โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อตัดพอคาคนกลาง ทําใหเกษตรกรไดพบกับผูซ้ือโดยตรง เปดโอกาสในการแขงขันอยางเสรี โดยใหเอกชน

เปนผูดําเนินการภายใตการสนับสนุนจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  ตลาดกลางส่ีมุมเมืองปจจุบันน้ีมีเน้ือที่กวา   

400 ไร ตําแหนงที่ตั้งของตลาดอยูทําเลที่ดีเลิศเพราะอยูบนถนนสายหลักซ่ึงเชื่อมกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ   

การขนสงสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย ทําใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตไปจําหนายไดโดยสะดวก อีกทั้งผูซ้ือก็สามารถ

เขาไปหาซ้ือสินคาทุกชนิดไดตลอด 24 ชั่วโมง (ตลาดส่ีมุมเมือง 2558 : ออนไลน) 

ดวยเหตุที่ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จากขอมูลป พ.ศ.2554 ประชากรไทยมีราว 65 ลานคน  มีอาชีพ

เปนเกษตรกรประมาณ 24 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของประชากรทั้งประเทศ กลาวไดวาเกษตรกรไทยมีสัดสวนมาก

ที่สุดหากจําแนกตามประเภทของการประกอบอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2556) 

หากพิจารณาเฉพาะเกษตรกรผูผลิตผักและผลไม พบวาเกษตรกรผูปลูกผักผลไมไทย ผลิตผักและผลไมเฉล่ียปละ 6.5 ลานตัน  

ทั้งน้ีหากการผลิตผักผลไมประเทศไทยดังกลาวหากไมมีตลาดรองรับผลผลิต จะเกิดปญหาราคาสินคาตกต่ํา ซ่ึงปจจุบัน

เกษตรกรตองประสบกับปญหาน้ีบอยครั้ง จนรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตองแกปญหาดวยการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรเปน

ประจํา  อีกทั้งหากระบบตลาดดอยประสิทธิภาพยังจะสงผลตอการกระจายสินคาสูผูบริโภคอีกดวย ทําใหการขับเคล่ือน    

ครัวไทยสูครัวโลกมีปญหาได ตลาดกลางสินคาเกษตรจึงมีความสําคัญ เพราะเปนสถานที่ซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรใน

ระดับคาสง และผลผลิตเหลาน้ีจะกระจายสูตลาดสดอีกทอดหน่ึง  โดยจากการวิจัยพบวาผักและผลไมกวารอยละ 90 ตองผาน

การซ้ือขายจากตลาดกลางแลวคอยกระจายสูตลาดสด กอนที่จะถึงมือผูบริโภค  จึงกลาวไดวาตลาดกลางสินคาเกษตรในกลุม

ผักผลไม เปนองคการที่มีบทบาทสําคัญในระบบหวงโซอุปทานสินคาเกษตร อีกทั้งยังเปนแหลงสรางอาชีพใหกับประชาชน

จํานวนมาก  การขยายตัวอยางรวดเร็ว ที่ไมสอดคลองกับจํานวนของพนักงาน ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่นอยกว า 

องคการแหงอ่ืน ทําใหตลาดส่ีมุมเมือง กําลังถูกทาทายจากเรื่องขวัญ กําลังใจ และความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน หนาที่ของ

พนักงานในตลาดส่ีมุมเมืองจําเปนตองบริการทั้งแมคาขายสงในตลาดซ่ึงมีจํานวนมาก และผูที่ทําหนาที่ขนสงสินคา และ

รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศไทยที่สงสินคาจําพวก พืชผัก ผลไม เขาสูตลาด ดวยภาระที่หนัก และความซับซอนของงานที่

มากขึ้น โจทยที่นาสนใจก็คือ จะมีการปรับใชหลักการบริการจัดการแบบใดที่จะเสริมสรางสมรรถนะทํางานของคนในองคการ 

และทําใหเขาเปนสมาชิกที่ดีตอไปได 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง เกิดจากแนวคิด ที่ผูวิจัยเห็นสอดคลองกับ แนวคิดทางการ

จัดการองคการยุคใหม ดังที่ วิเชียร วิทยอุดม  (2549 : 11) เสนอวาผูบริหารยุคใหม จะตองไมยึดม่ันในทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง

โดยเฉพาะในการจัดการ  แตจะตองเลือกวิธีที่ดีที่สุด ที่นําไปใชในการบริหารองคการได โดยการผสมผสานเพื่อนํามาปรับใชให

เหมาะกับสภาพองคการและส่ิงแวดลอมขององคการน้ัน ๆ   งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยมีเปาประสงคในการเสนอรูปแบบทางการ

จัดการ และมุงหวังวาการปรับ และพัฒนาตัวแบบดังกลาวจะมีประโยชนตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสรางการเปน

สมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อยังประโยชนตอไปยังผูมีสวนเก่ียวของ และทําใหองคการตลาดส่ีมุมเมืองมีการ

ปรับตัวใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยมุงหวังวาการพัฒนาตลาดส่ีมุมเมืองจะชวยยกระดับ ระบบหวงโซ

อุปทานในดานกระจายสินคา และชวยยกระดับราคาสินคาเกษตรของประเทศไทยใหดีขึ้นในลําดับตอไป 
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถนะ และการสรางการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดส่ี

มุมเมือง 

2. เพื่อคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง  

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังน้ี 

H1. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดส่ีมุม

เมือง 

H2. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงาน

ในตลาดส่ีมุมเมือง 

H3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน

ตลาดส่ีมุมเมือง 

H4. การเปนสมาชิกที่ดี มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

H5. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

H6. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

H7. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทางตรงไปการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1. รูปแบบสุขภาวะในองคการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2552 : 24-28)  เสนอวา ความสุขในการทํางานตองอาศัยหัวใจ

ขององคการแหงความสุข โดยอาศัยสมการ Happy Workplace = Teamwork +Happy +Reactivity  ซ่ึงหมายถึงการสราง

ใหคนในองคการทํางานเปนทีม มีความสุขในการทํางานรวมกัน และสรางความคิดสรางสรรคของการอยูรวมกันและพัฒนา

รวมกัน ส่ิงเหลาน้ีตองอาศัย คน เปนสําคัญ ตองพัฒนาคนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ กระบวนการดังกลาวคือ 

กระบวนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองคการ 

อภิชาติ  ภูพานิช (2551: 9) ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจตอการทํางานของตนที่ทําอยู      

ซ่ึงไดรับการตอบสนองตอความตองการและแรงจูงใจในการทํางาน อันเปน 

ผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ ในการทํางาน ไดแก การมีสวนรวมกําหนดนโยบาย การบริหารองคการที่คํานึงถึง

สิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรเปนสําคัญ การไดรับคาจางเงินเดือน คาตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ    

มีความสัมพันธทางสังคมภายในหนวยงานทั้งกับผูบังคับบัญชาและกับเพื่อนรวมงานที่สนิทสนมรักใคร 

     สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดกําหนดตัวชี้วัด

ความกาวหนาของมนุษยเรียกวา “ความสุข 8 ประการ” ซ่ึงไดนํามาพัฒนาเปน “องคการแหงความสุข” (happy workplace) 

ตามแผนงานสุขภาวะองคการภาคเอกชน โดยองคประกอบความสุขมี 8 ประการ (ชาญวิทย วสันตธนารัตน, 2551: 18-25) 

ไดแก 
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     1. สุขภาพดี (happy body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน  

ชีวีมีสุข 

     2. นํ้าใจงาม (happy heart) คือ การมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันรูจักการแบงปนอยางเหมาะสม รูจักบทบาทของแต

ละคนตั้งแต เจานาย ลูกนอง พอแม และส่ิงตาง ๆ ที่เขามาในชีวิต 

     3. การผอนคลาย (happy relax) คือ การรูจักผอนคลายตอส่ิงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต 

     4. การหาความรู (happy brain) คือ การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และนําไปสูการเปนมืออาชีพ เพื่อให

เกิดความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน และพรอมที่จะเปนครูเพื่อสอนคนอ่ืน 

     5. คุณธรรม (happy soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึงการละอายและเกรงกลัวตอการกระทําที่ไมดีของ

ตนเองซ่ึงนับเปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยูรวมกันของคนในสังคม และในการทํางานเปนทีม 

     6. ใชเงินเปน (happy money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจายตนเองและครอบครัวได 

รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน 

     7. ครอบครัวที่ดี (happy family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและม่ันคง เพราะครอบครัวเปนภูมิคุมกันและ 

เปนกําลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคตางๆ 

     8. สังคมดี (happy society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอ้ือเฟอตอสังคมที่ตนเองทํางานและสังคมที่พัก

อาศัย 

4.2. ธรรมาภิบาลในองคการ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 ไดให นิยามวา             

ธรรมาภิบาล คือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ  ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยาง

สงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็ง หรือสราง

ภูมิคุมกันแกประเทศ 

ก่ิงแกว ศรีสาลีกุลรัตน (2556) กลาววา Good  Governance หมายถึง การบริหารการปกครอง ที่มีการจัดสรร 

และบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบสนองตอปญหา ของประชาชนไดเปนอยางดี โดยการบริหารการปกครองที่ดีน้ันจะตอง

มีลักษณะ การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) โปรงใส (Transparency) เสมอภาค (Equity) ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนธรรม (Rule of Law) และรับผิดชอบตอประชาชน (Effectiveness 

/Accountability) 

กลาวโดยสรุปธรรมาภิบาลเปนกลไกสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน

สามารถแสดงออกซ่ึงผลประโยชนที่จะปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของ

การมีสวนรวมมีความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบไดมีความรับผิดชอบตอผลที่กระทําและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการ

ปฏิบัติงานภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4.3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2550: 1) ไดกลาวถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียงไววา เปนความสามารถใน

การดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามฐานะ มีความเปนอยูอยางประมาณตน รายจายไมเกินรายรับ และรูจักเก็บออม 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(2556) มีแนวคิดเก่ียวกับนัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังน้ี 

1. เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”  
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2. เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุม 

3. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิก 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2550: 31) ไดกลาวถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไววา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุค โลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตอง

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งน้ีจะตองอาศัย

ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุก

ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน

ทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 

ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ 

สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(2556) กําหนดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

4.4. สมรรถนะในการทํางาน 

ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  (2548) อธิบายความหมายของ สมรรถนะ วา หมายถึงคุณลักษณะ เชน ความรู 

ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ และความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จได 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2548) สมรรถนะ คือ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของคน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรู 

ความสามารถ ทักษะ ทัศคติ ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลในพฤติกรรที่แตกตางกัน เปนส่ิงที่เชื่อมโยงจาก

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ 

Zwell (2000 : 26-53) ไดแบงและจัดกลุมองคประกอบของสมรรถนะออกเปน 5 กลุมใหญดังน้ี 

1. สมรรถนะดานการใฝสัมฤทธ์ิในหนาที่งาน (Task Achievement Competencies)  

2. สมรรถนะดานสัมพันธภาพ (Relationship Competencies)   

3. สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute Competencies)  

4. สมรรถนะดานการจัดการ (Managerial Competencies)  

5. สมรรถนะดานความเปนผูนํา (Leadership Competencies)  

สรุปไดวา สมรรถนะ (Competency) เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มสมรรถนะในการแขงขันใหแกองคการ 

โดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อสงผล

ตอการพัฒนาองคการ 

4.5. การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ 

Niehoff (2001 :  4) กลาวถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวา เปนพฤติกรรมที่สนับสนุนองคการ สังคม 

และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการและ/หรือเปนการตั้งใจที่จะทําประโยชนใหแก

องคการ ซ่ึงเปนส่ิงที่เขาตั้งใจจะทําเอง และพฤติกรรมน้ันเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่องคการตองการหรือคาดหวังไว 

Robbins (2001 : 21) ใหความหมายวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคล

ตัดสินใจทําดวยตนเอง ไมไดเปนสวนหน่ึงของงานที่ตองปฏิบัติอยางเปนทางการของพนักงาน แตเปนสวนสงเสริมความมี
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ประสิทธิภาพขององคการจากความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการขางตน สรุปไดวาเปนพฤติกรรมที่องคการ

ไมไดกําหนดไวในหนาที่ ๆ ตองปฏิบัติ แตพนักงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ ไมมีการออกคําส่ังหรือแนะนํา และเปนพฤติกรรม

ที่ไมเก่ียวกับระบบการจายผลตอบแทนหรือรางวัลตามระบบการประเมินผลขององคการ แตเปนพฤติกรรมที่มีสวนสงเสริมให

องคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง การแสดงออกของบุคลากรในองคการที่แสดงออกมา

ในดานบวกดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน ในมิติของ การชวยเหลือกันในที่ทํางาน การคํานึงถึงผูอ่ืน การอดทนอดกลั้น

ตอส่ิงไมพึงประสงค การใหความรวมมือในการทํางาน  และการสํานึกในหนาที ่

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยแบบผสม ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research)   

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานและผูบริหารในตลาดส่ีมุมเมือง ใน

การทําวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกประธานกรรมการเครือขายเกษตรกรตลาดส่ีมุม

เมือง เพื่อยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

ประชากรและตัวอยาง   ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน 665  คน คํานวณผลโดยใช

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1967) ที่ความคลาดเคล่ือน 4 %  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 339  คน 

ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling :SRS) ใชวิธีจับสลากรายชื่อพนักงานเพื่อใหตอบ

แบบสอบถาม  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น 

โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนแนวทาง รวมกับการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูงของตลาด 
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ส่ีมุมเมือง (ดร.จรูญ ชํานาญไพร) เพื่อพัฒนาขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ไดกําหนด จึงทําการแบงโครงสรางแบบสอบถาม

ปลายปดออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเลือกตอบจํานวน 7 ขอ 

ตอนที่ 2  เปนขอคําถามเก่ียวกับรูปแบบสุขภาวะในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด

ของ ลิเคิรท จํานวน 38 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับธรรมาภิบาลในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของ  

ลิเคิรท จํานวน 20 ขอ 

ตอนที่ 4  เปนขอคําถามเก่ียวกับการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

ตามแนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 24 ขอ 

ตอนที่ 5  เปนคําถามเก่ียวกับเรื่องสมรรถนะในการทํางาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด

ของ ลิเคิรท จํานวน  21 ขอ 

ตอนที่ 6  เปนคําถามเก่ียวกับเรื่องการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตาม

แนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 20  ขอ 

แบบสอบถามมีการผานการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา (content validity)และความครอบคลุมของเน้ือหา และนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแกพนักงานใน

ตลาดไท แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรอัลฟาของครอนบาค (Cronbach)   

ไดคาความเชื่อม่ันดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

หัวขอที่ประเมิน คาอัลฟา ครอนบาค 

รูปแบบสุขภาวะในองคการ 0.81 
ธรรมาภิบาลในองคการ 0.76 

การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ 0.90 

สมรรถนะในการทํางาน 0.74 

การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ 0.88 

 

ผลการวิเคราะหพบวาแบบสอบถามผานการทดสอบทั้งความตรงเชิงเน้ือหา และคาความเชื่อม่ัน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใชใน การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทาง

ประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

การวิเคราะหคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ ตัวแปรสงผาน และตัวแปรตาม ใชคาเฉล่ีย(mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)   

2) สถิติสรุปอางอิง ใช 

  1. การวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง โดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path) จากสมการเชิงโครงสราง 

(Structural. Equation Modeling: SEM) 

  2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) แยกตัวแปร สุขภาวะในองคการ      

ธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง สมรรถนะในองคการ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 
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3) นําผลที่ไดไปสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติมจาก ดร.จรูญ ชํานาญไพร นําผลของการสัมภาษณมารวมอภิปราย

ผลการวิจัย 

 

6. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย (รอยละ 57.52) มีอายุชวง 31-40 ป (รอยละ 36.28) สถานภาพสมรส (รอยละ 41.59)การศึกษาสวนใหญต่ํากวา

มัธยมศึกษาปที่ 6 (รอยละ 37.76) ตําแหนงคือพนักงานและลูกจาง (รอยละ 79.06) ประสบการณในการทํางานคือ 5-10 ป 

(รอยละ 32.74) และประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบันคือต่ํากวา 5 ป (รอยละ 32.15) 

ตอนที่ 2   ผลการทดสอบสมมติฐาน รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ดวยวิธี Maximum Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

LISREL 8.52 เพื่อทําการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้น กับขอมูลเชิงประจักษ โดยเกณฑ ในการ

ตรวจสอบประกอบดวยคา Chi-square/df, CFI GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซ่ึงผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการปรับ

โมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model 

Modification Indices : MI) จากน้ันปรับพารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตน ใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธ

กันได จนกระทั่งดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 2 รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ  

และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง (ตัวแบบหลังปรับ) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 719 

ผลการวิเคราะหพบวาสมรรถนะในการทํางานไดรับอิทธิพลรวมจากการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ ( = 0.68)    

การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ ( = 0.52) รูปแบบสุขภาวะในองคการ ( = 0.31)และ ธรรมาภิบาลในองคการ   

( = 0.30) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ในขณะที ่การเปนสมาชิกที่ดีในองคการได ไดรับอิทธิพลรวมจากการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ ( =0.43) 

ธรรมาภิบาลในองคการ ( =0.32) และ รูปแบบสุขภาวะในองคการ ( =0.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

ตารางที ่2   รูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปน

สมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

ปจจัยผล การเปนสมาชิกที่ดีใน

องคการ OCBt  

(R2=0.80) 

สมรรถนะในการทํางาน

Compt  

(R2=0.96) 

ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 

รูปแบบสุขภาวะในองคการ 0.20  0.20 0.17 0.14 0.31 
Happy 2.62  2.62 3.35 3.01 3.13 

ธรรมาภิบาลในองคการ 0.32  0.32 0.08 0.22 0.30 

GoodG 3.15  3.15 1.96 2.71 3.11 

การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในองคการ 0.43  0.43 0.23 0.29 0.52 

SFeco 6.27  6.27 7.69 3.11 9.98 

การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ    0.68  0.68 

OCBt    10.43  10.43 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทุกสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวไดรับการสนุนในทุกปจจัย โดยตัวแปร สุขภาวะในองคการ 

การใชหลักธรรมาภิบาล การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของ

พนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ในขณะที่ปจจัยทั้งสามมีอิทธิพลทางตรงตอ การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ  และการเปนสมาชิกที่ดีใน

องคการ  มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3   การคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

ผลการสัมภาษณ ดร.จรูญ ชํานาญไพร มีความเห็นวา การคนหารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และ     

หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ในมุมมองของ   

ดร.จรูญ ชํานาญไพร แลวมีความเห็นวาตองเกิดจากบูรณาการของทุกปจจัยเขาหากัน การทํางานในองคการแหงนี้ เราตองการ

พนักงานที่มีสมรรถนะในการทํางาน และเปนสมาชิกที่ดี เพื่อสรางองคการที่สรางความสุข และมีคนที่มีคุณภาพมาเปนปจจัย

ขับเคล่ือนการทํางาน รูปแบบสุขภาวะในองคการ ถือเปนปจจัยการเตรียมการที่สําคัญอันดับแรกที่ผูบริหารตลาดส่ีมุมเมืองให

ความสําคัญ  การเริ่มตนพัฒนาดัชนีสุขภาวะระดับองคการทําใหสมาชิกเริ่มมีทิศทางในการสรางสุของคการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

และนับไดวาเปนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการดําเนินงานสรางสุขภาวะในองคการ โดยผูที่มีสวนเก่ียวของสามารถเรียนรูการสราง

สุขภาวะในองคการจากดัชนีสุข ภาวะองคการ การเปนสมาชิกที่ดีสามารถสรางสมรรถนะในการทํางานที่สรางประสิทธิผลใน 
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การทํางาน โดย ดร.จรูญใหความเห็นเพิ่มเติมดวยวาผูบริหารตองใหความสําคัญกับการใชธรรมภิบาลในการบริหาร และที่ขาด

ไมไดคือการสรางจิตสํานึกในเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชกับพนักงานทุกคน 

 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

1. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดส่ีมุม

เมือง สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินันท  กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 13) ที่เสนอวา ความสุขคนทํางาน เปนเรื่องของการ

พัฒนาและสรางเสริมความสุขรวมกันระหวางคนทํางาน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา“ผูรับ” กับผูบริหารหรือผูเก่ียวของ หรือ

เรียกอีกอยางหน่ึงวา “ผูให”ซ่ึงทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให” ตองเขาใจและรับรูรวมกันวา “อะไร” คือส่ิงที่ทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให” 

ตองการตรงกันและเห็นพองตองกันกระบวนการ หรือเครื่องมือที่สามารถทําใหทั้ง “ผูรับ” และ “ผูให”พูดคุยในเรื่องเดียวกัน 

คือ กระบวนการการวัดความสุขคนทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญ ที่จะทําใหมีขอมูลพื้นฐาน ในการติดตามและประเมินผล       

เพื่อพัฒนาสรางเสริมความสุขคนทํางานอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอการทํางาน รวมทั้ง สามารถเทียบเคียง และทําให

เกิดตนแบบองคการสรางสุขที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน

ตลาดส่ีมุมเมือง สอดคลองกับงานของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544: 58) ที่เสนอวาการใชหลักธรรมาภิบาล จะมี

ความสอดคลองกับความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหองคการสามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตาง ๆ ได

อยางคุมคา และเหมาะสม เพื่อตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในสังคมโดยรวมถึงการทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานใน

ตลาดส่ีมุมเมือง สอดคลองกับ แนวคิดของ เกษม วัฒนชัย (2549) ที่เสนอวาการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเปน

แนวทางใหคนในองคการ ดําเนินไปในสายทางกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ

และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในองคการ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบคอบที่เหมาะสม 

ดําเนินชีวิต ดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

4. การเปนสมาชิกที่ดีในองคการ มีอิทธิพลทางตรงไปยังสมรรถนะในการทํางาน ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

สอดคลองกับแนวคิดของ Smith et al. (1983 : 653) ที่เสนอวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสําคัญตอ

องคการ เพราะเปรียบเสมือนตัวหลอล่ืนเครื่องจักรทางสังคมในองคการ ทําใหเกิดความยืดหยุนซ่ึงเปนส่ิงจําเปนตอการทํางาน

ในสถานการณที่ไมอาจคาดเดาได สามารถทําใหบุคคลจัดการส่ิงตาง ๆ ไดเปนอยางดีในสถานการณที่ตองมีการพึ่งพาอาศัย  

ซ่ึงกันและกัน 

5. สุขภาวะในองคการมีอิทธิพลมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง สอดคลอง

กับ แนวคิดของ Morris and Maisto (2001) ที่เสนอวาการมีสุขภาวะในองคการจะกอใหเกิดความสุขตอคนในองคการ ทําให

พนักงานทุกคนเปนผูที่มีความสุข มีลักษณะทางอารมณทางบวก (Positive Affect) มากกวาอารมณทางลบ (Negative 

Affect) มีแนวโนมของการใสใจตอส่ิงแวดลอมภายนอกสูงและมีปญหาสุขภาพจิตนอย กลาวคือ บุคคลเหลาน้ันมีความพอใจใน

ชีวิต มีความรับผิดชอบ รอบคอบและมีปญหาทางสุภาพจิตนอย สวนสาเหตุของปจจัยดานบุคลิกภาพสามารถพยากรณความ

ผาสุกเชิงอัตวิสัยไดดีขึ้น 
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6. การใชหลักธรรมาภิบาลในองคการมีอิทธิพลทางตรงไปยังการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

สอดคลองกับแนวคิดของ ก่ิงแกว ศรีสาลีกุลรัตน (2556) ที่เสนอวา การใชหลักธรรมาภิบาล ใชหลักการบริหารการปกครอง  

ที่มีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบสนองตอปญหา ของประชาชนไดเปนอยางดี โดยการบริหารการ

ปกครองที่ดีน้ันจะตองมีลักษณะ การบริหารแบบมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม และ

รับผิดชอบตอประชาชนกอใหเกิดพลเมืองที่ด ี

7. การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอิทธิพลทางตรงไปการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง ดังที่    

วินัย ประวันนา (2544: 10) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตของคนในองคการ ใหมีคุณภาพเพื่อ

เล้ียงตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนไดโดยอาศัยหลักการพึ่งตนเองใหมากที่สุด เปนการจัดระดับคุณภาพของคนกอใหเกิดการ

เปนสมาชิกที่ในสังคมที่ตนอยู 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

     1.1  ผลการวิเคราะหรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง เกิดจากการบูรณาการทุกปจจัยเขาดวยกัน ดัง น้ันเปน

หนาที่ของผูบริหารที่ตองมีแผนการที่ชัดเจนในการสรางความสุขใหคนในองคการ กอใหเกิดเปนสุขภาวะในองคการ สรางสังคม

ที่เปนสุข ใชหลักการบริหารตามแนวธรรมาภิบาล เพื่อสรางองคการที่มีความเปนธรรม และสรางแนวคิดลักเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงใหกับทุกคนในองคการ เพื่อมีความตานทานตอกระแสบริโภคนิยมในปจจุบัน ดวยสามส่ิงน้ีจะชวยสรางใหคนใน

องคการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และสามารถสรางสมรรถนะใหกับตนเองในการทํางานอยางตอเน่ือง ผลที่ตามมาคือจะได

องคการที่มีคุณภาพ 

     1.2 เม่ือวิเคราะหปจจัยผลการวิจัยพบวา รูปแบบสุขภาวะในองคการตลาดส่ีมุมเมือง จะไดรับนํ้าหนักปจจัยจาก

การผอนคลายดี  สุขภาพดี และ จิตวิญญาณดี สามส่ิงน้ีเปนจุดแข็งที่สะทอนจากประเมินของพนักงานในองคการ ดังน้ันหาก

ผูบริหารจะมีการวางแผนที่จะสรางใหจุดแข็งเหลาน้ีมีคุณภาพมากขึ้น ก็จะทําไดไมยากนัก ในขณะที่ปจจัยดานสุขภาพเงินดี 

เปนปจจัยที่มีนํ้าหนักปจจัยนองที่สุดดังน้ันการวางแผนจัดการทางการเงิน และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยทํา

ใหปจจัยดานดีมีความเขมแข็งขึ้นจึงเปนส่ิงนําเปน 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

     2.1  การวิจัยดังกลาวเปนการทําวิจัยแบบภาคตัดขวาง ควรมีการทําวิจัยซํ้าในชวงเวลาตอไปเพื่อศึกษา

พัฒนาการ ของรูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการ

เปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดส่ีมุมเมือง 

     2.2 การวิจัยครั้งน้ีทําการวิจัยเชิงคุณภาพกับผูบริหารเพียงทานเดียว หากผูสนใจจะพัฒนาศึกษาในเรื่องดังกลาว

โดยใหนํ้าหนักไปในดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็จะใหงานดังกลาวมีความลุมลึกมากยิ่งขึ้น  
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แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบคุลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย1 

Conflict Management between Academic Staffs in Higher Education 

 

วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย1* และคณะ 
 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
*mbakru1@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย  

2) เพื่อคนหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย การวิจัยในครั้งน้ีจะใชเทคนิคการ

ทําวิจัยแบบผสมผสาน โดยผสานการทําวิจัยเชิงปริมาณ รวมกับการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ

ไดแก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยจํานวน 18,519 ราย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 410 ราย ใชวิธีสุมแบบสะดวก จาก

มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แหง และของเอกชนจํานวน 8 แหง สําหรับกลุมเปาหมายในการทําคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณบุคลากร

สายวิชาการในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 2 แหง และเอกชน 2 แหง โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ไดแก การหาคาสหสัมพันธจากสมการเชิงโครงสราง และการวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  

1. สาเหตุของความขัดแยง ประกอบไปดวย 1) ดานการส่ือสารของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญ

เกิดจากความเขาใจในความหมายของขอมูลที่ไดรับมาปฏิบัติไมตรงกัน การสงและรับขอมูลไมถูกตอง และการรับขอมูลไมตรงกัน

ในเรื่องเดียวกัน 2) ดานโครงสรางองคการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจากการมอบอํานาจ

หนาที่ที่คลุมเครือไมชัดเจน การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม และการแบงงานที่ซํ้าซอนกัน และ 3) ดานความสัมพันธของบุคลากร

สายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจากบุคลากรมีอุดมการณทํางานที่แตกตางกัน บุคลากรมีคานิยมในการทํางาน

แตกตางกัน และบุคลากรมีความชํานาญและถนัดที่แตกตางกัน  

2. แนวทางการจัดการความขัดแยง มาจาก สาเหตุความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเกิดจาก

โครงสรางขององคการ (x = 0.71) ในสวนการปองกันความขัดแยงเกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท 

(x = 0.72) และการแกไขความขัดแยงไดแกการแกไขความขัดแยง โดยการประนีประนอม (x = 0.61)  

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยระหวาง

อาจารยกับผูบังคับบัญชา ผลการเก็บขอมูลพบวาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจะใชแนวทางที่คลายคลึงกัน กลาวคือ อาจารย

จะยึดตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเปนหลัก เพียงแตหากเกิดขอขัดแยงก็จะเนนการเขาไปเจรจา ชี้แจง หาเหตุผลรวม ปรับทัศนคติ

ใหเขาหากัน แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ระหวางอาจารยกับเพื่อนรวมงาน 

ผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญจะใชหลักของการเจรจาพูดคุย ปรับความเขาใจกัน เนนบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร

ยึดเปาหมายการทํางานรวมกัน ทําความเขาใจถึงความแตกตางระหวางกัน และแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากการ

บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ระหวางอาจารยกับลูกศิษย ผลการวิจัยพบวาทั้งอาจารยในภาครัฐและเอกชนจะเนนเรื่องของ

การหาขอตกลงรวมกันตั้งแตเริ่มเรียนมีการออกกฎระเบียบการอยูรวมกัน และเม่ือมีปญหาจะมีไตรสวนหาถึงสาเหตุ มีการพูดคุย

ปรับทัศนคติเขาหากัน สรางบรรยากาศการเรียนที่เปนมิตร พยายามใหศิษยไดเรียนรูจากประเด็นของความขัดแยง 
 

คําสําคัญ: การจัดการความขัดแยง  บุคลากรสายวิชาการ  
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The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

724 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to 1) study the causes of conflict arising from academic staff at the 

university. 2) find a way to handle conflicts arising from academic staff at the university. The methodology 

using in this paper is a mixed-method where both quantitative and qualitative analyses have been employed. 

The population of quantitative research is 18,519 academic staff in the university, 410 samples were 

convenience sampling, from 16 public universities and 8 private universities. In the qualitative part, on 

the other hand, the paper obtains samples from the interview of academic staffs in 2 public and 2 private 

universities by purposive selection. Statistics used in quantitative research include the correlation from 

structural equation modeling and qualitative research uses content analysis.      

The paper finds the main causes of disputes which are: 

1. Communication problem - the most common cause of conflict happens because of misunderstanding 

the meaning of information as well as incorrectly sending and receiving information and inaccurately 

receiving the same set of information; 

2. Structural problem - this problem arises because of unclear division of authority, unjust distribution 

of workload and repetition of work; 

3. Interpersonal relationship problem - the conflicts occur because of different ideology, work ethics 

and expertise. 

The results from the structural equation model indicate that the structure of organization (x = 

0.71) plays a key role in causing conflicts among academic staffs.  The model also reveals that working 

together (x = 0.72) is the most effective way to prevent conflicts, and compromising (x = 0.61) is the 

best means to resolve disputes.    

Furthermore, the results from the quantitative analysis reveal similar findings both in public and 

private universities that the instructors usually abide by their superiors' order. If conflict arises, both instructors 

and the superiors tend to negotiate in order to find a common ground and fine tune their opinions. If conflicts 

arise among instructors, they try to resolve such disputes by talking with each other in a friendly manner to 

clarify any misunderstanding. The goal of such talks is to understand their differences and make a compromise 

to work together. The conflict resolution between instructors and students, on the other hand, takes a 

different approach. The instructors both in public and private universities are more likely to talk with the 

students in order to develop a set of classroom rules at the beginning of the class. When problems arise, 

there will be an investigation into the cause of conflicts and a way to reach reconciliation. Furthermore, 

the students can also learn their lesson during this conflict resolution process.  
 

Keywords: conflict management, academic staffs 

 

1. บทนํา 

ความเจริญของคนในชาติ เกิดจากการพัฒนาคนในชาติ ใหมีความรูความเขาใจ ตอการพัฒนาการและความเปน

โลกาภิวัตน ดังน้ันเราจะเห็นไดวา ระดับการศึกษามีผลอยางมีนัยสําคัญ ตอการพัฒนาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศที่พัฒนา



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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แลว ตางเนนใหความสําคัญของคนในชาติใหมีการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงปฏิเสธไมไดวา สถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะทํา

ใหภารกิจ พัฒนาคน เพื่อใหคนสรางชาติ ประสบความสําเร็จ 

การขยายตัวของการศึกษาเขาสูระดับอุดมศึกษา ของคนในประเทศไทยเปนนิมิตหมายที่ดีที่นาจะเปนหลักประกันได

วา คนในชาติใหความสนใจตอการศึกษา เพราะการศึกษาจะเปนการเปดโอกาสในการประกอบอาชีพ บุคลากรในมหาวิทยาลัย

จึงมีความสําคัญในฐานะผูขับเคล่ือนให พันธกิจสรางคนในชาติมีความรูประสบความสําเร็จ แตในความเปนจริงที่พบเห็นใน

ปจจุบัน เราจะพบวา ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีความขัดแยง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญา

โท และปริญญาเอก ซ่ึงมีผลตอบแทนของชั่วโมงสอนที่มาก หลักสูตรตางๆ เหลาน้ี มีปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรสาย

วิชาการ ซ่ึงเปน อาจารยผูสอน คอนขางมาก  

ขอขัดแยงเชิงอํานาจ และผลประโยชนระหวางอาจารยในมหาวิทยาลัยน้ัน เหตุผลสําคัญคือ การเปนอาจารยใน

มหาวิทยาลัยน้ัน ทุกคนมีสิทธิและฐานะเทาเทยีมกัน ความแตกตางในเรื่องตําแหนงทางบริหารน้ัน เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ชั่วคราว แตความแตกตางที่สําคัญคือ ตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงจะติดตัวไปกับอาจารยในมหาวิทยาลัยไปตลอดชีวิตประกอบกับ

ความแตกตางระหวาง สถานะความเปนขาราชการ และพนักงานในมหาวิทยาลัย ยังคงมีชองวางอยู ทําใหความขัดแยง

ระหวางอาจารยกับอาจารย อาจารยกับผูบริหารมหาวิทยาลัย มีมากขึ้น ลาสุดมีขอเรียกรองของ เครือขายพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา กวา 40 แหงทั่วประเทศ เพื่อขอความธรรม เรื่องสิทธิประโยชน และใหมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ

ตางๆ ใหกับพนักงาน เพื่อไดรับสิทธิประโยชนและการดูแลไมนอยกวาหรือเทาเทียมกับขาราชการ เชน สวัสดิการ สิทธิ

ประโยชน เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน ทําใหความขัดแยงดานอํานาจระหวางอาจารย กับผูบริหารในมหาวิทยาลัย มักจะ

ปรากฏอยูในสํานวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเสมอ แมกระทั่งความขัดแยงระหวางอาจารยดวยกันก็ตาม  ตามที่

สํารวจขอมูลในสํานวนการฟองรองในศาลปกครอง ปรากฏวามีอาจารยจํานวนมากฟองรองตอศาลปกครอง ทั้งศาลปกครอง

กลาง ศาลปกครองสูงสุด (ผูจัดการรายวัน 2555) 

ความขัดแยงระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนขาวดังในชวงเวลาไมนานมาน้ีเปนเรื่องของความขัดแยง ระหวาง

อาจารยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง สุดทายเกิดเหตุที่นาสลด ไปถึงจุดที่มีการยิงคูกรณี และยิงตัวเองตายใน

เวลาตอมา (คมชัดลึก 2559) ในความเปนจริงแลว เหตุการณดังกลาวไมนาจะเกิดขึ้นไดกับ อาจารยที่มีการศึกษาระดับชั้น

สูงสุด และเปนแมพิมพที่จะประสิทธิประสาทวิชาคนในสังคมได แตส่ิงน้ีก็เกิดขึ้น เน่ืองจากความขัดแยง และความเครียดที่เกิด

จากการอยูรวมกัน  

ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติ ความแตกตางเปนเรื่องปกติในสังคม แตความรุนแรงน้ันส่ิงไมพึงประสงค ความ

ขัดแยงอาจจะเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน แตความขัดแยงที่ไมปกติคือความขัดแยงที่เรื้อรัง (Protracted conflicts) ซ่ึง

มักจะเก่ียวเน่ืองกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ซ่ึงประกอบดวย ความรูสึกปลอดภัย อัตลักษณ การมีสวนรวม ความ

เทาเทียมกัน (Azar 1990) เม่ือบุคคลมารวมกลุมกันในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ในความ

ขัดแยงที่สะสมเรื้อรัง มักจะกอใหเกิดความเครียด และผลลัพธที่ไมพึงประสงคตามมา  

การบริหารมหาวิทยาลัยที่ไมบรรลุเปาหมายหรือขาดประสิทธิภาพน้ัน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการบริหารงาน

บุคลากรที่เกิดปญหาความขัดแยงการระหวาง ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ปญหาระหวางอาจารยดวยกัน และปญหา

ระหวางอาจารยกับลูกศิษย ปรากฏใหเห็นอยูเสมอวาอาจารยในคณะเดียวกัน ทะเลาะเบาะแวงกัน แบงพรรคแบงพวก อิจฉา

ริษยากล่ันแกลงกัน ความคิดเห็นแตกตางกัน การขาดความสามัคคีกัน การทํางานที่ไมประสานกัน รวมถึงความขัดแยงอัน

เน่ืองมาจากผลประโยชนขัดกัน โดยเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานความถี่และ 

ความรุนแรง การศึกษา แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย มีความมุงหวังวาการศึกษา

จากงานศึกษาดังกลาว นาจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ ในการบรรเทาปญหาความขัดแยงที่เรื้อรังอันเปนการนําไปสูการบั่น

ทอนการพัฒนาคนในชาติ และสําหรับผูที่สนใจที่จะนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาองคการ อันจะเกิดประโยชนตอผูบริหาร

และคุณภาพการศึกษาตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย  

2. เพื่อคนหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย 

  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดในการทําการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดของนักวิชาการไทยและตางประเทศ ซ่ึง

เปนทฤษฎีทางวิชาการ (Theoretical framework) นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี  

สุเมธ แสงน่ิมนวล (2544 : 100-105) ไดแบงประเภทของความขัดแยงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแกความขัดแยง

ระหวางบุคคล (Interpersonal Conflict)  ความขัดแยงภายในกลุม (Intragroup Conflict) และความขัดแยงภายในกลุม 

(Intergroup Conflict) 

สมบัติ นพรัก (2553) เสนอวาประเภทของความขัดแยง แบงออกเปน  

1. ความขัดแยงระหวางบุคคล (Intrapersonal Conflict)  สาเหตุอาจมาจาก ความขัดแยงเน่ืองจากความคิดเห็น

แตกตางกัน ความขัดแยงเน่ืองจากการรับรูแตกตางกัน ความขัดแยงเน่ืองจากคานิยมหรือทัศนคติแตกตางกันความขัดแยง

เน่ืองจากมีอคติตอกัน และความขัดแยงเน่ืองจากผลประโยชนขัดกัน กรณีเชนน้ีตองหาสาเหตุของความขัดแยงและแกใหถูกจุด  

ถูกคู  และถูกคน 

2. ความขัดแยงระหวางกลุม (Group Conflict)  แยกเปน 2 ประเภท  คือ 

                2.1  ความขัดแยงภายในกลุม (Within Group Conflict)  อาจเกิดจากความขัดแยงในบทบาท (Role Conflict)  

ความขัดแยงในอํานาจ (Authority Conflict)  และความขัดแยงในประเด็น (Issue Conflict)  คือ  ความคิดเห็นไมตรงกัน 

               2.2  ความขัดแยงระหวางกลุม (Between Group Conflict)  อาจเกิดจากความขัดแยงตามหนาที่ (Functional 

Conflict)  ความขัดแยงตามระดับชั้น (Hierarchy Conflict)  และความขัดแยงระดับสายงาน (Line – Staff Conflict) 

Duke (1976)  เสนอวา บุคคลเม่ือเผชิญกับความขัดแยงจะแสดงการแกไขปญหาความขัดแยงออกเปน พฤติกรรม 5 

แบบ คือ 

1. เอาชนะ (competition) เปนพฤติกรรมที่เปนการเอาใจตัวเองโดยไมคํานึงถึงความสูญเสียของผูอ่ืน โดยอาศัย

อํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจเพื่อใหตนไดประโยชน 

2. การรวมมือ (collaboration) มีลักษณะมุงเอาชนะแตรวมมือแกปญหาอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดชนะ ชนะทั้งสองฝาย 

3. การประนีประนอม (compromising) อยูในลักษณะพบกันครึ่งทาง มีการเจรจาตอรอง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

ทั้งสองฝาย 

4. การหลีกเล่ียง (avoiding) เปนการไมสูปญหาไมรวมมือแกปญหา แสดงอาการเฉื่อยชา 

5. การยอมให (accommodation) เปนการเอาใจผูอ่ืนเปนผูเสียสละ คลายภาษิตที่วา แพเปนพระชนะเปนมาร 

Pneuman and Bruehl (1982 : 35) ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยงไววา สามารถแบงสาเหตุของความขัดแยง

ออกเปน 3 สาเหตุใหญ ๆ คือ  

1. องคประกอบสวนบุคคล ไดแก ภูมิหลังของบุคคลซ่ึงมีความแตกตางกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ประสบการณ 

คานิยมและความเชื่อ รวมทั้งอารมณความรูสึกนึกคิด ทัศนคต ิ

อุปนิสัยสวนตัว รวมทั้งภาวะผูนําของแตละบุคคลและการรับรูที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความเขาใจ และความคิดเห็น

ตางกัน ทําให "การสรางความสัมพันธ" ที่แสดงออกแตกตางกัน 

2. การปฏิสัมพันธ และกระบวนการส่ือสารที่ไมมีคุณภาพขาดความชัดเจน ขอมูล บิดเบือน รวมทั้งความลาชาของ

การส่ือสาร ปฏิสัมพันธที่เปนสาเหตุของความขัดแยงก็คือ การส่ือสาร (communication) ที่ไมดีหรือ ไมมีคุณภาพ การส่ือสาร

ที่ไมดีจะทําใหเกิดความเขาใจผิดทั้งในแงของสาระและเจตนาของขาวสาร ซ่ึงจะทําใหระดับความขัดแยงเกิดมากยิ่งขึ้น 
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3. สภาพโครงสรางขององคกร ไดแก การมีทรัพยากรจํากัด ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่และสายงานบังคับ

บัญชา กฎเกณฑที่เขมงวด และการแขงขันเพื่อใหไดผลประโยชนและอํานาจ และการมีขอยกเวนสําหรับบางกลุมบุคคลที่ไม

ตองปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กําหนด 

Daniel (2001)   ไดเขียนถึงการแกปองกันความขัดแยงโดยทั่วไปสามรูปแบบคือ  

1. การตอสูดวยการใชอํานาจ โดยคูกรณีจะใชทรัพยากรที่มีอยู (รางกายที่แข็งแรง การขมขู เสียงดัง พรรคพวกมาก) 

มาบีบบังคับใหฝายตรงขามยอมจํานน ซ่ึงผลออกมาจะมีผูแพ ผูชนะ 

2. การตอสูดวยการใชสิทธิ โดยคูกรณีจะยกแหลงอํานาจตางๆ (ผูปกครอง หัวหนา คูมือ ขั้นตอน กฎหมาย) มาใชใน

การพิจารณาวาใครมีสิทธิที่ถูกตอง ซ่ึงผลออกมาจะมีผูแพ ผูชนะ 

3. การปรองดองดวยผลประโยชน (Interest Reconciliation) เปนวิธีที่แบงปนผลประโยชนกัน หรือมีไดบางเสีย

บาง ขอดีคือไมเปนปรปกษกัน การแกไขความขัดแยงแบบดั้งเดิมจะใช 2 แบบแรก แตวิธีที่ไดผลดีในปจจุบันใชแบบที่ 3 

(Dana, 2001 : 67-85) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ใชวิธีการวิจัยเชิงผสม 

(Mixed - Method Research) ระหวางการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ

Quantitative Research)ในการเก็บขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

4.1 กลุมเปาหมายในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

ที่ใชในการในการวิจัยน้ีไดแก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ราย ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) แบงการเก็บขอมูลออกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยางละ 2 แหง ไดมหาวิทยาลัยเปาหมาย

ของรัฐไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนไดแก มหาวิทยาลัยหัว

เฉียว และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยใชหลักการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการ
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ติดตอบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยตรง ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กําหนดจํานวนผูให

สัมภาษณทั้งส้ินแหงละ 5 ราย 

 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยางจากทําวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรในการวิจัย คือ กลุมบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย  จํานวน 18,519 ราย (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2559) คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane 1967)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยเพิ่มขนาดตัวอยางอีก 10 หนวย ไดขอมูลที่ตองจัดเก็บจํานวน 410 ตัวอยาง การสุมตัวอยางผูวิจัย

ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทําการจับฉลากมหาวิทยาลัยที่ตองการจัดเก็บโดยแบงเปนมหาวิทยาลัย

ของรัฐบาลและเอกชนที่ตองจัดเก็บดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บ 

กลุมตัวอยาง รายช่ือมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แหง  

(เก็บขอมูลแหงละ 26 ราย)  

รวม 208 ราย 

-เก็บไดจริง 203 ราย 

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2.มหาวิทยาลัยธนบุรี 

3.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

4.มหาวิทยาลัยรังสิต 

5.มหาวิทยาลัยสยามธุรกิจ 

6.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

7.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

8.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล 

16 แหง  

(เก็บขอมูลแหงละ 13 ราย) 

รวม 208 ราย 

-เก็บไดจริง 207 ราย 

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4.มหาวิทยาลัยบูรพา 

5.มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

7.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

8.มหาวิทยาลัยมหิดล 

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

11.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

12.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14.มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

16. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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4.3 เคร่ืองมือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

 แนวการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคในการวิจัย ตลอดจนผลงานในการวิจัย เปน

แนวทางในการวิเคราะห ทางดานเน้ือหาภายใตทฤษฎีทางการจัดการความขัดแยง ผานการวิเคราะหและแนวคิดของนักวิจัย

และนักวิชาหลาย ๆ ทาน เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเบื้องตน และสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางนําไปสัมภาษณเชิงลึก

บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยจํานวน 20 ราย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยแนวคิดการทําวิจัยของ สุภางค  จันทวานิช (2553 : 128-130) ใชการตรวจสอบขอมูล

แบบสามเสา(triangulation) ดานขอมูล(data triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตอง โดย

เปรียบเทียบความตางของแหลงเวลา สถานที่ และบุคคล มีการตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation) 

คือ ตรวจสอบวาโดยการรวบรวมขอมูลภาคสนามแตละแหงใหมีผูวิจัยสองราย และ การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม

ขอมูล (Methodological triangulation) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชนใช

วิธีการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 

หลังจากไดบทสัมภาษณเชิงลึกมาแลวคณะผูวิจัยจะนําบทสัมภาษณมาถอดบทสัมภาษณแลว ดําเนินการวิเคราะห

ขอมูล ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมขอมูล และเรียงขอมูล ตลอดจนจัดลําดับขอมูลตามเน้ือหาที่ตองศึกษา จากน้ันวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ เพื่อคนหาตัวชี้วัดที่สอดคลอง กับสภาพจริง ภายใตบริบท

จริง ตอจากน้ัน คือการสังเคราะหขอมูล เปนการนําเอาขอมูลทีไ่ดจากการวิเคราะหมาทําการสังเคราะหอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหได

ขอมูลเก่ียวกับ ที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  

 

 4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผานการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา โดย

แบบสอบถามมีทั้งหมด 5  ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  ขอมูลตอนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบจํานวน 7 ขอ ประกอบไปดวย 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงทางวิชาการ  สาขาที่ทําการสอน และ ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาย

วิชาการ 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยง แบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating 

scale)  5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ สาเหตุความขัดแยง ประกอบไปดวยดานการส่ือสาร จํานวน 7 ขอ  

ดานโครงสรางองคการ จํานวน 7 ขอ และดานความสัมพันธ จํานวน 7 ขอ รวมเปน 21 ขอ 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการปองกันความขัดแยง แบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating 

scale)  5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ การมีเปาหมายที่ชัดเจน จํานวน 5 ขอ  และ การทํางานสมานฉันท 

จํานวน 5 ขอ  รวมเปน 10 ขอ 

 ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับการแกไขความขัดแยง แบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale)  

5 ระดับ ขอคําถามครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ การหลีกเล่ียง จํานวน 4 ขอ  การเอาชนะ จํานวน 4 ขอ   การยอมให จํานวน 

4 ขอ  ความรวมมือ จํานวน 4 ขอ  ประนีประนอม จํานวน 4 ขอ  รวมเปน 20 ขอ 

 ตอนที่ 5  แบบสอบถามปลายเปดแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยง ประกอบไปดวย 3 ขอคําถามไดแก ทาน

มีแนวทางในการจัดการปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลอยางไร ทานมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงภายในกลุมอยางไร 

และทานมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงระหวางกลุมอยางไร  

 

 4.5.การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดย

อาศัยดุลยพินิจของ ผูทรงคุณวุฒิรวม  3 ทาน  ตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบที่กําหนด และพิจารณาประเมิน
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ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ การวิจัยครั้งน้ีไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผูวิจัยจึงไดทํา  การทดสอบความเชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถาม โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับกลุม ซ่ึงไมใชกลุม

ตัวอยางไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 40 ชุด แลวนําผลการทดสอบมาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  

(alpha coefficient) ดวยวิธีของครอนบัช (Cronbach’s alpha: ) โดยคา  ที่ไดจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.70 

เครื่องมือน้ีจึงสามารถนําไปใชสําหรับการรวบรวมขอมูล (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 132) ผลการวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิ 

ดวยวิธีของครอนบัช ไดดังน้ี ดานสาเหตุความขัดแยงไดคาอัลฟา 0.84-0.96 ดานการปองกันความขัดแยง อยูในชวง 0.92-

0.93 ดานการแกไขความขัดแยง อยูในชวง 0.84-0.94  สรุปไดวาแบบสอบถามผานการทดสอบคุณภาพ 

 

5. การใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

             5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

      ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหสถิติพรรณนาขั้นพื้นฐาน (Descriptive Statistics)  ไดแก คารอย

ละ  (percentage) ในการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) ในสวนสถิติพรรณนา 

 ตรวจสอบแบบจําลองสมมติฐานความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ (Structural Model) เพื่อทดสอบความ

สอดคลองของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL Version 8.52) วิเคราะหความ

กลมกลืนของแบบจําลอง (Goodness of Fit)ซ่ึง อัตราสวนไค สแควรกับองศาความเปนอิสระ (Chi-square/df) และ ดัชนี

รากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือปรับมาตรฐาน  (SRMR)  สําหรับงานวิจัยฉบับน้ีจะไมวิเคราะหความสอดคลองของ

แบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย  คาไค สแควร (Chi-square )แมจะเปนดัชนีวัดความกลมกลืนที่เปนที่นิยม เน่ืองจาก

การวิเคราะห ดวย  คาไคสแควรจะมีขอจํากัดในกรณีที่ n มีคามากเพราะจะทําใหคาไค สแควรสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลได

ไมถูกตอง 

 ในสวนสถิติสรุปอางอิง เพื่อตอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบคงตัวแปรสังเกตได โดยอาศัย

รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือ  โมเดลลิสเรล (Linear  Structural  Relationship Model  or LISREL Model)  

 

 5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

      ผูวิจัยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ในแบบสอบถาม และผลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

มาสรุปรวมกัน และแยกประเด็นเพื่อการหาแนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ใน

ลักษณะของการพรรณนาขอมูล โดยอาศัยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) 

 

6. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล (รอยละ 50.49)ใกลเคียงกับ

มหาวิทยาลัยของเอกชน (รอยละ 49.51) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67.6) อายุอยูในชวง 36-45 ป (รอยละ 46.59) 

การศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาโท (รอยละ 58.05) สถานภาพสวนใหญเปนโสด (รอยละ 55.12) ตําแหนงคืออาจารย 

(รอยละ 77.07) สาขาที่สอนสวนใหญอยูกลุมคณะมนุษยศาสตร (รอยละ 41.5) และมีประสบการสอนต่ํากวา 10 ป (รอยละ 

60.73) 
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ตอนที่ 2   แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะหใน

ภาพรวม 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ดวยวิธี Maximum 

Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.52 เพื่อทําการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้น กับขอมูล

เชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยปรับพารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลง

เบื้องตน ใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได จนกระทั่งดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดังน้ี 

 

 
รูปภาพที่ 2 แนวทางการจัดการความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย (โมเดลหลังปรับ) 

 

ผลการวิจัยพบวา สาเหตุความขัดแยงจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเกิดจากโครงสรางขององคการ (x 

= 0.71) ในสวนการปองกันความขัดแยงเกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท (x = 0.72) และการ

แกไขความขัดแยงไดแกการแกไขความขัดแยง โดยการประนีประนอม (x = 0.61) โดยสาเหตุความขัดแยง มีความสัมพันธ

กับการปองกันความขัดแยง (= 0.33) สาเหตุความขัดแยง มีความสัมพันธกับ การแกไขความขัดแยง (= 0.22) และการ

ปองกันความขัดแยงมีความสัมพันธกับการแกไขความขัดแยง (= 0.53) ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3    สรุปผลจากการวิเคราะหเชิงเนื้อหารวมกันระหวางขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยผลการวิจัยพบวา 

  1.1. สาเหตุ ความขัดแยงดานการส่ือสารของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย พบวาสวนใหญเกิดจาก 

ความเขาใจในความหมายของขอมูลที่ไดรับมาปฏิบัติไมตรงกัน  การสงและรับขอมูลที่ไมถูกตอง และ การรับขอมูลไมตรงกัน

ในเรื่องเดียวกันตามลําดับ ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานโครงสรางระหวางบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย

ภาครัฐบาลและเอกชน ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานการส่ือสาร พบวา มหาวิทยาลัยภาครัฐบาลจะมีปญหา การ

รับขอมูลไมตรงกันในเรื่องเดียวกัน สูงกวาของเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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  1.2. สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย เกิดจาก โครงสรางองคการ 

ซ่ึงมีเหตุหลักมาจาก การมอบอํานาจหนาทีท่ี่คลุมเครือไมชัดเจน การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม และ การแบงงานที่ซํ้าซอน

กัน ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานโครงสรางระหวางบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยภาครัฐบาลและเอกชน

พบวาไมมีขอใดแตกตางกัน 

  1.3. สาเหตุของความขัดแยงดานความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย เกิดจาก บุคลากรมี

อุดมการณทํางานที่แตกตางกัน บุคลากรมีคานิยมในการทํางานแตกตางกัน และบุคลากรมีความชํานาญและถนัดที่แตกตางกัน 

ผลจากการเปรียบเทียบ ความขัดแยงดานความสัมพันธพบวา มหาวิทยาลัยภาครัฐจะมีปญหาในทั้งสามปจจัยสูงกวาภาคเอกชน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

2. แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยผลการวิจัยพบวา 

  2.1 ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของสังคม การมีความขัดแยงในระดับที่เหมาะสมเปนส่ิงที่จําเปนในการ

พัฒนาองคการ แตเม่ือมีความขัดแยงที่มากขึ้น แนวทางการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย

มีหลายวิธีการที่จะชวยใหความขัดแยงไดคล่ีคลาย หรือลดนอยลง  โดยอาศัยวิธีการคุยกันตอหนา  จะชวยหลีกเล่ียงการเขาใจ

ผิดกันไดเปนอยางดี  หลีกเล่ียงการใชวิธีการสงขอความผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  โทรศัพท จดหมาย หรือพูดผานบุคคลที่สาม ซ่ึง

อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดกันมากขึ้น  เพราะการพูดคุยกันโดยไมเห็น  สีหนาทาทางกัน อาจยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลง 

และควรมีการเจรจากันในที่สวนตัว โดยปราศจากบุคคลที่ ไมเก่ียวของ เพื่อหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นจากบุคคลเหลาน้ัน  

และใหคูขัดแยงไดแสดงอารมณ ความรูสึกอยางเต็มที่  ใหปลดปลอยอารมณที่คับของใจของแตละฝายและพยายามใหแตละ

ฝายไดเขาใจและรับรูความรูสึกที่แทจริงของกันและกัน   

  2.2 ในกรณีเกิดความขัดแยงแลวตองอาศัยคนกลางไกลเกล่ีย ผูทําหนาทีค่นกลางตองไมยึดติดเอาความคิด

ของตนเองเปนใหญ  ควรมีความยืดหยุน   ยอมรับฟง  เพื่อใหไดขอยุติในการจัดการความขัดแยงโดยสันติ  การใหคูขัดแยงได

รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน  ก็เปนอีกหน่ึงวิธีที่จะชวยใหความขัดแยงคล่ีคลายลง  โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

เอง เราจะพบวาอาจารยตางก็มีอัตตาในตนเองสูง สงผลใหการทํางานสวนใหญจะเปนการทํางานแบบตางคน ตางทํา ตาม

ความคิดและเปาหมายของตัวเอง ผลที่ตามมาทําใหเกิดขอขัดแยงและไปไมถึงจุดหมายรวมกัน  การจัดการความขัดแยง ที่

เหมาะสมในเรื่องน้ี  คือการระดมความคิด และเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกันและนําไปปฏิบัติรวมกันจะทําใหลดความขัดแยง

ในการทํางานได    

  2.3 เม่ือมีความขัดแยงขึ้น การใชคนกลางในระหวางการเจรจา หากผูทําหนาที่ไกลเกล่ียเห็นดวยกับขอ

โตแยงบางเรื่องของคูขัดแยงที่มีเหตุผลดี ตองรูจักยอมรับ   ไมตองอายหรือเกรงวาจะเสียหนาแตประการใด   เพราะการยอมรับ

ความคิดเห็นของอีกฝายหน่ึงโดยปราศจากอคติ  จะลดทอนความรูสึกไมเปนมิตรลงไปได   แตหากความขัดแยงมีมากเกินกวา   

ที่จะคุยกันดวยเหตุผล  ควรหาเวลาออกจากสถานการณที่ตึงเครียด  เพื่อใหทุกฝายไดมีเวลาทบทวนในเรื่องที่ขัดแยง เม่ือจิตใจ

สงบลงคอยกลับมาเจรจากันอีกครั้ง อยารีรอที่จะขอความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก เชน หัวหนางาน  หรือตํารวจ  หากผูที่

เปนคนกลางในการเจรจาน้ันตกอยูในอันตราย  ในกรณีที่ไมมีฝายใด ยอมลดราวาศอกใหกัน  ตองเจราจาหาขอยุติที่เปนกลาง    

โดยไมใหฝายใดฝายหน่ึงเปนผูชนะ  และควรยุติขอพิพาทไวชั่วคราว เพราะบอยครั้งกาลเวลาสามารถเยียวยาความขัดแยงได 

อยางเหมาะสมและเกิดผลดีกับทุกฝาย ความขัดแยงในการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาแมจะเกิดจากหลายสาเหตุดังที่ได

ศึกษาวิจัยมา  แตโดยทั่วไปแลว ก็สามารถคล่ีคลายไดอยางดี  โดยการใชดวยวิธีการที่กลาวมาน้ี   ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับสถานการณ

และสภาพของความขัดแยง ซ่ึงผูที่จะนําวิธีการจัดการความขัดแยงไปใชจะตองเลือกใหเหมาะสม หรืออาจใชวิธีการผสมผสาน

โดยใชทักษะของผูจัดการความขัดแยงน่ันเอง 
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 7.1 อภิปรายผล 

  7.1.1  ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะพบวา ปญหาสําคัญของบุคลากรสายวิชาการใน

มหาวิทยาลัยสาเหตุหลัก ๆ มาจากโครงสรางขององคการ ซ่ึงเม่ือพิจารณารวมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการตอบคําถาม

ปลายเปดจะพบวา มหาวิทยาลัยของรัฐมักจะมีปญหาในดาน โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใหอิสระและขาด

การตรวจสอบอยางเปนระบบ รวมถึงคานิยม ที่กลัวเส่ือมเสียชื่อเสียงของสถาบันหากปญหาเหลาน้ีถูกเผยแพรออกไป 

กอใหเกิดชองทางในการปดบังปญหา และละเลยปญหาไมมีแนวทางปองกัน การพูดคุยถึงปญหาจะเกิดขึ้นในลักษณะของการ

เยียวยาแกไขแลวเทาน้ัน ซ่ึงในสวนน้ีมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีการประชุมแบบเปนทางการและไมเปนทางการดีกวา ปญหาดาน

โครงสรางอีกประการหน่ึงคือเรื่องของการจัดสายการบังคับบัญชาที่บางครั้งเปนแบบหลวม ๆ การมีการจัดโครงการพิเศษใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงหลายตอหลายครั้งนํามาซ่ึงความขัดแยงในแงของผลประโยชนที่ไมลงตัวกัน ปญหาในเรื่อง การมอบอํานาจ

หนาที่ที่คลุมเครือไมชัดเจน  การแบงภาระงานที่ไมเปนธรรม การแบงงานที่ซํ้าซอนกัน ทั้งน้ีงานของอาจารยในมหาวิทยาลัย

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแลว ยังมีเรื่องของ การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ยังไมรวมงานบริหารสําหรับอาจารยที่เปนผูบริหาร งานนิเทศนักศึกษา และงานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย ความถนัดที่แตกตางกัน ทําใหอาจารยบางทานเลือกที่จะหลีกเล่ียงงานบางอยาง บางมหาวิทยาลัยมีการจัดการแบง

งานตามความถนัดของอาจารย แตก็มักจะไมมีการชี้แจง และประชุมมอบหมายงานที่ชัดเจน การทับซอนของงาน กอใหเกิด

ความไมพอใจกัน และหลายครั้งเม่ือเกิดความขัดแยง ในเรื่องของการจัดโครงสราง ก็ไมมีผูเขามาไกลเกล่ียแกไข จนกวาปญหา

เหลาน้ีจะเกิดปญหาแลวจึง จะมีการแกไขปญหา ตัวอยางเชนจากการตอบคําถามปลายเปด จากมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง

ซ่ึง จะมีชี้แจงสาเหตุของปญหา และหาทางออกรวมกัน กรณีที่เกิดจากปญหาในการทํางานจนเกิดความขัดแยงแลวเทาน้ัน ซ่ึง

ผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวจะสอดคลองกับแนวคิดที่วา ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เก่ียวของกับ

จุดมุงหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอยางแตเปนการพึ่งพาอาศัยในทางลบ การที่แตละฝายไปดวยกันไมได ในเรื่องเก่ียวกับ

ความตองการ ไมวาจะเปนความตองการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามตองการ มักเกิดจากปญหา โครงสรางองคการ 

(ธนวรรณ เกิดนาวี 2549) และแนวคิดของ  Pneuman & Bruehl (1982, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2540) ที่เสนอวา 

ความคลุมเครือ ความคลุมเครือขององคการที่เปนเหตุแหงความขัดแยงที่สําคัญไดแก ความคลุมเครือในโครงสราง และความ

คลุมเครือในบทบาท โครงสรางขององคการที่คลุมเครือทําใหยากที่จะเขาใจไดวา สายการบังคับบัญชาเปนอยางไร ใครทํา

หนาที่อะไร ความคลุมเครือในบทบาททําใหไมเขาใจวาใครตองรับผิดชอบอะไร ผลที่เกิดขึ้นทําใหงานบางอยางมีคนรับผิดชอบ

หลายคน แตงานบางอยางไมมีใครรับผิดชอบเลย นอกจากน้ี  เสนาะ ติเยาว (2544: 306) ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยง

ในองคการวาเปนความขัดแยงทางโครงสราง ซ่ึงมีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ ความขัดแยงโดยสายการบังคับบัญชา  ความ

ขัดแยงโดยหนาที่ ไดแก การขัดแยงระหวางหนวยงานตางๆ ในองคการ ซ่ึงเกิดจากการมีหนาที่แตกตางกัน  ความขัดแยงโดย

อํานาจ อํานาจในองคการที่กอใหเกิดความขัดแยงบอยๆ คืออํานาจส่ังการ กับอํานาจใหคําปรึกษาแนะนํา  และ ความขัดแยง

โดยทางการและไมใชทางการ  

  7.1.2. การปองกันความขัดแยงเกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท ซ่ึงใน

มหาวิทยาลัยจะเนนที่ การสนับสนุนใหมีผูประสานงานในระดับหนวยงาน และเม่ือเกิดความขัดแยงในการทํางานจะมีการไกล

เกล่ียใหเขาใจกันเสมอ ผลจากการสัมภาษณพบวามีการเสนอวาเม่ือพบบุคคลผูเปนตนเหตุของปญหาความขัดแยงควรหา

สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้น มีการพูดคุยในทันทีเพื่อเปดโอกาสในการปรับปรุงและแกไขเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยง

ขึ้นซํ้าอีก และไมปลอยปญหาใหเปนเรื่องเรื้อรัง ทั้งน้ีเปนเพราะลักษณะของการปองกันความขัดแยงที่แทจริงของมหาวิทยาลัย

มักจะไมมีความชัดเจน จําเปนตองใชวิธีมีปญหาเปนกรณีไปแลวคอยหาทางเยียวยาแกไข ซ่ึงไมนาจะเปนวิธีที่ถูกตองนัก ดังที่ 

พรนพ พุกกะพันธุ (2542: 156 - 157) ไดเสนอวา ความขัดแยงมีผลเสียและเปนอันตรายทั้งแกตัวบุคคลและองคการ 

กอใหเกิดผลเสียตออารมณ สุขภาพ รางกาย และสุขภาพจิตของผูที่เก่ียวของ ทําใหเสียเวลาเสียคาใชจายและเกิดความ
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ส้ินเปลือง เสียแรงงาน บุคคลขาดการยอมรับซ่ึงกันและกันขาดความไววางใจ ไมเคารพซ่ึงกันและกัน ขาดความรวมมือ ขาด

ความคิดริเริ่ม การส่ือสารระหวางบุคคลถูกบิดเบือนทําใหประสิทธิภาพการทํางานบุคคลลดลง ทําลายความสมานฉันทและ

ความกลมเกลียวในการทํางานของกลุม เปนอุปสรรคตอกระบวนการตัดสินใจ ทําใหตองตัดสินใจดวยความเส่ียงทําใหคนไม

พอใจที่จะทํางาน เกิดการเฉื่อยงาน ทําใหสูญเสียกําลังคน เม่ือบุคคลไมสามารถที่จะทนอยูก็จะหนีไปจากองคการน้ัน ถาหาก

แกปญหาไมดีแลวความขัดแยงอยางหน่ึงจะนําไปสูความขัดแยงอ่ืนๆ อีก เน่ืองจากความขัดแยงมิใชเปนส่ิงดีทั้งหมดหรือเสีย

ทั้งหมด ความขัดแยงมีทั้งประโยชนและโทษ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของความขัดแยงและระดับของความขัดแยง 

   7.1.3. ในสวนการแกไขความขัดแยง อาจารยทางมหาวิทยาลัยจะเนนเรื่องการประนีประนอม ซ่ึงผลจาก

การเก็บแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จะใหความสําคัญในเรื่อง แมจะรูสึกไมพอใจและเห็นวาตนไมผิด แตทานก็จะ

ยอมประนีประนอมกับคูขัดแยง เพื่อยุติปญหา ทานจะพยายามหาขอตกลงกันกับคูขัดแยง สวนผลจากการตอบแบบสอบถาม

ปลายเปดพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐเสนอวา ใชประนีประนอม อธิบายและแสดงความคิดเห็นที่เปนเชิงบวก 

ประนีประนอม ยอมไดก็ยอมเพื่อไมใหเกิดปญหาจะดีที่สุด ประนีประนอม ใหเกิดจุดที่สามารถยอมรับซ่ึงกันและกันได บางครั้ง

อาจพูดคุยแบบประนีประนอม หลีกเล่ียงการเผชิญหนา และควรใชจิตวิทยาในการส่ือสาร ในขณะที่อาจารยภาคเอกชนเสนอ

วา เม่ือมีปญหาขัดแยงกันก็ตอง พูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน รวมพูดคุยกันทุกฝาย ดวยเหตุผล และเนนการ

ประนีประนอมเปนหัวใจหลัก และที่สุดหากการประนีประนอมไมไดผลก็จะใชวิธี หาผูที่สามารถพูดคุย ประนีประนอมทั้งสอง

กลุมไดมาเปนคนกลางชวยไกลเกล่ีย ดังที่ วรนารถ แสงมณี (2544) ไดเสนอวา การประนีประนอม หมายถึง การใชวิธีการ

เจรจาตอรองซ่ึงเปนกระบวนการแลกเปล่ียนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัยหรือที่เรียกวาพบกันครึ่งทาง หลักสําคัญคือคูกรณี

แตละฝายตางก็ไดประโยชนและตองยอมเสียประโยชนบาง  มิใชฝายหน่ึงไดหรือเสียอยางเดียวอีกวิธีหน่ึงของการ

ประนีประนอมคือแยกกลุมที่ขัดแยงกันจนกวาจะหาขอยุติได เล่ียงที่จะตองเผชิญหนากัน หรือใหส่ิงตอบแทนแกกลุมหน่ึง เพื่อ

ยุติขอขัดแยง ดังน้ัน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) เสนอวา เปนการแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหารมุงจะใหทั้งสองฝายมีความ

พอใจบาง เปนลักษณะที่หากจะไดก็ควรจะยอมเสียบาง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง ซ่ึง เสนาะ ติเยาว (2544: 303) ได

ใหขอคิดเพิ่มเติมที่นาสนใจวา การประนีประนอมเปนกลยุทธในการแกไขความขัดแยงมี แบบแพ-แพ (Lose-Lose) เปนวิธี

แกปญหาความขัดแยงที่ทั้งสองฝายแพทั้งคู มีวิธีแกความขัดแยงไดหลายวิธีคือ วิธีแรก วิธีประนีประนอมหรือพบกันครึ่งทาง 

วิธีที่สอง ใหฝายใดฝายหน่ึงยอมอีกฝายหน่ึง วิธีที่สามใชบุคคลที่สามมาไกลเกล่ียหรือทําหนาที่ตัดสินความผิดถูก วิธีที่ส่ี ใช

กฎเกณฑหรือระเบียบของทางราชการมาแกปญหาความขัดแยง ทั้งส่ีวิธี ผูขัดแยงทั้งสองฝายจะเปนผูแพ ใชไดในบางกรณี

เทาน้ัน เพราะแกปญหาไมไดจริงและคนที่เก่ียวของกับความขัดแยงตางก็ไมชอบ แสดงใหเห็นวาหนทางการแกไขปญหาของ

อาจารยมหาวิทยาลัยที่ใชอยู อาจไมใชวิธีการแกปญหาที่สรางความยั่งยืน 

 

7.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  7.2.1 บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยก็ไมตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีความขัดแยงเปนเรื่องปกติ แต

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิตปญญาชนออกมารับใชบานเมืองจึงจะเห็นไดวาในเรื่องของปญหาความขัดแยงมักจะเปน

ปญหาที่เกิดจากโครงสราง และการไมส่ือสารกันใหชัดเจนระหวาง ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา การแกไขปญหาโดยเนน

การประนีประนอมจะเปนวิธีหลักที่อาจารยใชในการแกปญหา และมักจะพบวาปญหาความขัดแยงสวนใหญจะถูกลืม มากกวา

จะถูกคล่ีคลายไปในทิศทางที่ถูกตอง ความไมพอใจของอาจารย หรือการละเลยตนตอแหงปญหา หลายตอหลายครั้งจะนํามา

ซ่ึงความรุนแรง หรือจบดวยการใหออก หรือลาออกดวยความไมเขาใจของอาจารยอยางที่ไมควรจะเปน ดังน้ัน การสรางความ

ชัดเจนของโครงสรางขององคการ การจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน จึงเปนส่ิงสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะใหความสําคัญเปนลําดับ

แรก ๆ  

  7.2.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก

ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ การแยกเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและมุงเนน
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ไปในบางดาน อาจเปนนโยบายที่จําเปนตองทบทวน หรือหากจะดําเนินการไปตามทิศทางดังกลาว ผูบริหารก็จําเปนตอง

จัดสรร แบงงาน อาจารย และมอบหมายงานใหชัดเจนกวาที่เปนอยาง เชน หากตองการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 

ก็จําเปนตองมอบหมายงานวิจัยใหอาจารยทุกคนในมหาวิทยาลัยใหทําใหสําเร็จ และที่สําคัญตองไมลืมภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม ดังน้ัน การพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการถายทอด การจัดสรร

ชั่วโมงการสอนจึงตองมีการประชุมอยางตอเน่ือง 

  7.2.3 การจัดโครงการพิเศษ เปนอีกเรื่องหน่ึงที่หลายมหาวิทยาลัยมีการจัดขึ้นเพื่อสรางรายได ซ่ึงโครงการ

เหลาน้ันสรางผลตอบแทนใหแกทั้งมหาวิทยาลัยและคณาจารยที่สอน แตโครงการเหลาน้ีก็เปนปญหา หากไมมีการวางทิศทาง 

ตรวจสอบ ควบคุม ที่ดี หากไมไดผูบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล โครงการเหลาน้ีมักเปนแดนสนธยา ที่เอ้ือประโยชนใหกับ

อาจารยเฉพาะกลุม สรางระบบพวกพอง และสรางความแตกแยกในหมูคณาจารยไดงาย หากมองดวยหลักการบริหาร ก็

เปนไปไดที่อาจารยที่สนิทกัน ก็ยินดีที่จะเขารวมโครงการเดียวกัน แตในแงคุณภาพของการเรียนการสอน หากยึดผลประโยชน

ของผูเรียนเปนที่ตั้ง ตัวโครงการและหลักสูตรตางๆ นาจะเปนการรวมตัวกันของผูที่เชี่ยวชาญในการสอนหลักสูตรน้ันๆ ตองมี

การวางตัวผูสอนใหถูกกับหลักสูตร ไมใชถูกใจผูบริหารหลักสูตร และตองมีความโปรงใส ในการจัดอาจารยผูสอน เพื่อไมเกิด

ความแตกแยกกันในระหวางคณะ ในระหวางอาจารยผูไดสอน และผูไมไดสอน 

    7.2.4 การปองกันความขัดแยง เกิดจากการปองกันความขัดแยงโดยการทํางานสมานฉันท และ การแกไข

ความขัดแยงที่เนนเรื่องการประนีประนอมเปนอีกประเด็นหน่ึงที่มหาวิทยาลัยควรนํามาทบทวน เปนเพราะโครงสรางของ

มหาวิทยาลัยที่เปนที่รวมของคนเกง และคณาจารยที่มีความสามารถ จึงมักจะเกิดปญหาการไมลงรอยกันทางวิชาการ 

ผลประโยชน อีกทั้งเม่ือเกิดปญหาขึ้นก็มักจะใชวิธีหลีกเล่ียงปญหา โดยยอมๆ กันไปมากกวาจะหาวิธีแกไขปญหา หรือสราง

ระบบระเบียบการแกไขที่จริงจัง ทั้งน้ีในเชิงทฤษฎีแลว การจัดการความขัดแยงตองมีการเผชิญกับปญหาโดยตรงและเปดเผย 

บางสถานการณก็ตองพยายามไมเขาไปเก่ียวของดวย หรืออาจตองใชอํานาจบังคับผูอ่ืน หากเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง

เล็กนอยพยายามหาทางเจรจาตอรอง สุดทายคือการพยายามหาทางประนีประนอมยอมเปนทั้งผูใหและผูรับ ไมใชจะใชกรณี

ของการประนีประนอมไปกับทุกเรื่อง เพราะนํ้าหนักของปญหาและความขัดแยงแตและบริบทยอมมีความแตกตางกัน หลาย

ครั้งปญหาที่ใชวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่ผิดวิธี กลับจะกลายเปนเหมือนเชื้อโรคที่ดื้อยา และมักจะสงผลที่รุนแรงในเวลา

ตอมา 

    7.2.5 ความขัดแยงเปนส่ิงที่บุคลากรมหาวิทยาลัยเผชิญอยูบอยครั้ง ซ่ึงเห็นไดจากขาวทางหนาส่ิงพิมพ

ตางๆ บุคลากรหลายคน มีความเชื่อวาความขัดแยงเปนส่ิงเลวราย เปนตัวสกัดก้ันความเจริญกาวหนา และเปนตัวทําลาย

องคการ แทจริงแลวความขัดแยงมิใชตัวการทีก่อใหเกิดความสับสนวุนวาย แกองคการ แตเกิดจากวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ

ในการแกไขขอขัดแยงตางหาก แมวาความขัดแยงจะเปนส่ิงที ่หลีกเล่ียงไมได แตถารูจักวิธีการบริหารจัดการหรือวิธีแกไขที่ดี ก็

จะเปนการใหคุณประโยชนอีกดวย  เปนพื้นฐานทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคลและสังคม ในมหาวิทยาลัย สาเหตุของ

ความขัดแยงสวนใหญเกิดจากการจัดการผลประโยชน โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใหอิสระและขาดการ

ตรวจสอบอยางเปนระบบ รวมถึงคานิยมที่กลัวเส่ือมเสียชื่อเสียงของสถาบันหากปญหาเหลาน้ีถูกเผยแพรออกไปทําใหปญหา

สะสม แนวทางในการจัดการความขัดแยง โดยการใชการเจรจาอยางสันติวิธี  เริ่มตนใชการเจรจาไกลเกล่ีย  แทนการเลือกใช

วิธีการหลีกหนีปญหา และปจจัยสําคัญที่ทําใหปญหาขัดแยงยุติ  คือ บทบาทของคนกลาง  และถาเปนผูบริหารระดับสูงจะทํา

ใหปญหายุติไดโดยเร็ว ผูบริหารตองมีการเรียนรูงานที่รับผิดชอบอยางแทจริง  และมอบนโยบายใหกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่

เก่ียวของ  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับคน นอกจากน้ี จะตองมีการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหทุกฝายรับทราบ ตองมี

ความเที่ยงตรง โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความชอบธรรม  มีความนาเชื่อถือ  มีความโปรงใสยุติธรรม 

    7.2.6 ความขัดแยงถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยที่มีความคิดเห็นตางกัน ไมวาจะเกิดขึ้นระหวาง

ใครก็ตาม  หากคูขัดแยงไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง  ผูที่จะทําหนาที่แกไขความขัดแยงตองเลือกวิธีการที่จะคล่ีคลายให
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เหมาะสมกับบริบทใหมากที่สุด  เพื่อใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวน้ันไดคล่ีคลายไปในทางที่ดีไมใหลุกลามบานปลายกลายเปน

ปญหาตอไปอีก   

 

7.3  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  7.3.1 งานวิจัยที่จัดทําขึ้นมีลักษณะการทําวิจัยแบบภาคตัดขวาง ทั้งน้ีดวยขอจํากัดของเวลา จึงอาจทําให

ขอมูลที่ไมครบถวนผูที่สนใจ อาจจะนําประเด็นของปญหา และกรอบแนวคิดไปศึกษาวิธีในลักษณะอนุกรมเวลาก็นาจะได

ขอมูลที่มีมิติในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

  7.3.2. งานวิจัยที่จัดทําขึ้นในการทําวิจัยเชิงปริมาณไดพยายามแบงสัดสวนของผูตอบในมหาวิทยาลัยรัฐ 

และเอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตในเวลาจัดเก็บประสบปญหาในการใหความรวมมือของมหาวิทยาลัยเอกชน ทําให

จัดเก็บไดนอยมหาวิทยาลัยกวาที่ ไดคาดหมายเอาไว ทําใหสัดสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐมีจํานวนเปนสองเทาของ

มหาวิทยาลัยเอกชน (16: 8) หากพิจารณาในแงของสัดสวนของผูตอบอาจไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาในเชิงชั้นของ

องคการจะพบวามีความแตกตางกัน ซ่ึงผูที่สนใจตอยอดงานวิจัยชิ้นน้ีอาจจะพัฒนาวิธีการจัดเก็บใหมใหไดสัดสวนระหวาง

มหาวิทยาลัยที่เทาเทียมมากกวาที่เปนอยู 

  7.3.3.  ตัวแปรปญหา การปองกัน และการแกไขความขัดแยง ในกรอบแนวคิด ถูกนํามาศึกษาในลักษณะ

ของการหาคาสหสัมพันธ หากผูที่สนใจจะนําตัวแปรดังกลาวไปพัฒนาเปนตัวแปรพยากรณ แลวหาตัวแปรตามอ่ืน ๆ อาทิ เรื่อง

ของความเครียดในการทํางาน ความจงรักภักดี การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ก็จะทําใหงานวิจัยที่ตอยอดไดมิติและ

ประโยชนในแงของการบริหารในมิติอ่ืนๆไดครบถวนยิ่งขึ้น 

  7.2.4. ดวยขอจํากัดของเวลา ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกอาจจะไม

เหมาะสมเทากับการสนทนากลุม ดังน้ันผูที่สนใจในประเด็นของงานวิจัยดังกลาวอาจปรับเทคนิคในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ก็

นาจะไดความลุมลึกของผลที่ไดรับมากยิ่งขึ้น 

  7.2.5. ในการเก็บมหาวิทยาลัยเอกชนสําหรับงานวิจัยฉบับน้ี สามารถเก็บขอมูลไดเฉพาะมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครเทาน้ัน ดังน้ันหากจะไดความสมบูรณจากงานวิจัยผูที่สนใจอาจจะดําเนินการเก็บมหาวิทยาลัยเอกชนใน

ตางจังหวัดเพราะนํามาวิเคราะหโมเดลใหม ก็อาจจะไดมุมมองที่มีความแตกตางมากจากเดิม 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีตอความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนคาเฉล่ียของขอมูลรายป  

พ.ศ. 2555-2557 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 351 องคกร ประกอบดวย 7 หมวดอุตสาหกรรม ทําการ

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแปรใหมเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัย

คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความยั่งยืน

ทางเศรษฐกิจขององคกร ไดแก อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน จํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย อัตราสวน

มูลคาตลาดตอรายได และจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอม และ 2) ตัวแบบที่ดีที่สุดจากการศึกษา

ครั้งน้ี คือ ตัวแบบที่ใชอัตรากําไรสุทธิเปนตัววัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร งานวิจัยเสนอแนะวา ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยควรมีนโยบายสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมุงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกตามตัวแปรในปจจัย         

ที่งานวิจัยไดศึกษา เชน การสรางชองทางการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางเพียงพอ การใสใจความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียแตละกลุม เปนตน ซ่ึงจะสงผลดีตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย 

 

คําสําคัญ:  ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร  คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร  ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to investigate the effects of corporate social entrepreneurship 

on corporate economic sustainability of the Stock Exchange of Thailand. The averages of annual data of 

351 listed companies in all 7 sectors of Stock Exchange of Thailand (SET) during period 2012 to 2014 

were used for analysis. Descriptive statistics and multiple regression analysis were performed. The new 

quantitative variables for corporate social entrepreneurship of this study were developed. The results 

showed that 1) the important variables that positively affected corporate economic sustainability were 

dividend yield, numbers of stakeholder channels, market value per revenue ratio, and numbers of social 
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and environmental activities, and 2) the best model from this study was the model that used Net profit 

margin as corporate economic sustainability. The study recommends that the stock exchange of Thailand 

should provide the appropriated policies in order to supports the listed companies to focus on stakeholders 

both internal and external as proven variables from the empirical findings such as building stakeholder 

channels enough for communication, serving needs of each stakeholder group, etc. These will have a 

positive impact on economic sustainability of listed companies and overall stock market.  

      

Keywords:  corporate economic sustainability, corporate social entrepreneurship, Stock Exchange of Thailand 

 

1. บทนํา  

ความยั่งยืน (Sustainability) มีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน เน่ืองจากมนุษยกําลังเผชิญปญหาตางๆทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอมรอบตัว สาเหตุเกิดจากจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นและจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Pandey, 2014) ซ่ึงความ

ยั่งยืน ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแกความยั่งยืนทางดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานเศรษฐกิจ (Kane, 2011; Saul, 

2011) ภาคธุรกิจจําเปนที่จะตองมีสวนรวมในการจัดการปญหาดังกลาว เพราะสังคมทั่วไปมองวา ภาคธุรกิจมุงสรางผลกําไร

โดยไมใสใจผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงการขาดจริยธรรมในการทําธุรกิจ (Pandey, 2014; Saul, 2011) ที่ผาน

มาพบวา ภาคธุรกิจใชกิจกรรมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสังคมและใชกิจกรรมดังกลาว

ในการสรางภาพลักษณองคกร เชน การบริจาค การชวยเหลือบรรเทาทุกข งานจิตอาสา เปนตน แตพบวากิจกรรมสวนใหญ

ไมไดมุงแกไขปญหาทางสังคมหรือส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง (Kane, 2011; Saul, 2011) องคกรธุรกิจสมัยใหมไดนําแนว

ทางการพัฒนาสูความยั่งยืนเขามาใชในองคกร ทําใหธุรกิจคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตางๆมากขึ้น (McPhee, 2014;  Savitz, 

2013; Wood, 2014) รวมถึงเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จทางธุรกิจ (Dabas, 2011; Daily, 2014; 

Mitchell, 2012) การศึกษาดานคุณลักษณะที่สงผลตอความยั่งยืนขององคกร พบวา คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทาง

สังคมขององคกรมีความสําคัญตอแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน ทั้งในองคกรธุรกิจ ภาครัฐ และองคกรไมหวังกําไร (Hadad 

& Gauca, 2014; Hervieux, Gedajlovic, & Turcotte, 2010; Savitz, 2013) คุณลักษณะดังกลาวมุงหาแนวทางในการ

แกไขปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการสรางประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียตางๆที่เก่ียวของ (Szekely & Strebel, 2013)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีตอความ

ยั่งยืนขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เน่ืองจากเปนแหลงระดมทุนขนาดใหญของประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมในการพัฒนา

ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย  

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดความย่ังยืน  

ความยั่งยืนตามความหมายของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) คือ การดําเนินงานทางธุรกิจเพื่อสราง

มูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวดวยการใชประโยชนจากโอกาสของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

(Stanley, 2012) องคกรธุรกิจตองปรับตัวและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภายนอกองคกร ทั้งจากความตองการที่

เปล่ียนไปของผูบริโภคและกฎระเบียบใหมของภาครัฐที่เก่ียวของกับสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน (Joseph, 2013; Savitz, 2013) งานวิจัยที่ผานมาพบวากลยุทธที่มุงเติบโตอยางยั่งยืนสามารถสราง

ประโยชนทางดานการตลาด ลดตนทุน และสรางความสามารถในการแขงขัน (Mathew & Rajan, 2013) และงานวิจัยหลาย

งานใชตัวชี้วัดทางการเงินในการวัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร เชน การเติบโตของรายได (Revenue growth) 
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อัตราสวนกําไรตอสวนผูถือหุน (Return on equity: ROE) อัตราสวนกําไรตอสินทรัพยทั้งหมด (Return on Assets: ROA) 

อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin: NPM) เปนตน (Dave, Wadhwa, Aggarwai, & Seetharaman, 2013; Movassaghi 

& Bramhandkar 2012; Rahman & Mazlan, 2014; Siew, Balatbat, & Carmichael, 2013; Siminica, Craciun, & 

Dinu, 2015) งานวิจัยครั้งน้ีเลือกใชตัวแปรดังกลาวในการวัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร (ดังแสดงในกรอบแนวคิด

การวิจัย ภาพที่ 1)   

2.2 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร  

องคกรธุรกิจที่มุงทํางานทั้งเพื่อสังคมและผลประกอบการที่ดี มักพบคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมใน

องคกร (Jiao, 2011; Savitz, 2013) Hervieux, Gedajlovic, and Turcotte (2010) ระบุวา การแสวงหาวิธีการที่จะแกไข

ปญหาสังคมอยางยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับคุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคม โดยเริ่มตนจากการมีพันธกิจเพื่อสังคม 

ดาน Jackson (2014) ไดศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะผูประกอบการทางสังคมขององคกร พบวา ประกอบดวยหลายปจจัย 

ไดแก การมุงผูมีสวนไดสวนเสีย การทํางานเชิงรุกทางสังคม บรรษัทภิบาล และความโปรงใส สวนงานวิจัยของ Haat, 

Rahman, and Mahenthiran (2008) และ Ergin (2012) สรุปวา บรรษัทภิบาลสงผลตอผลประกอบการขององคกร 

นอกจากน้ัน งานวิจัยของ Gandy (2012) ไดระบุวา คุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคม โดยเฉพาะคุณลักษณะสาม

ประการ ไดแก ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความกลาเส่ียง และการทํางานเชิงรุก มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ประสิทธิผลขององคกร งานวิจัยน้ีไดเลือกปจจัยที่สําคัญของคุณลักษณะการเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร ไดแก 

ความสามารถดานนวัตกรรม ความกลาเส่ียง การทํางานเชิงรุกทางสังคม การมุงผูมีสวนไดสวนเสีย พันธกิจเพื่อสังคม และ

บรรษัทภิบาล (แสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย ภาพที่ 1)   

2.3 ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder theory) 

ทฤษฎน้ีีอธิบายองคกรสมัยใหมจําเปนตองตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก เพราะผูมีสวนได

สวนเสียเหลาน้ีสามารถเปนไดทั้งผูสนับสนุนและผูตอตานความอยูรอดขององคกรธุรกิจ องคกรธุรกิจสมัยใหมจําเปนตอง

ดําเนินงานอยางเปนธรรมและสรางผลประกอบการที่ดีเพื่อสนองตอบความตองการของผูถือหุนพนักงาน คูคา และนักลงทุน 

และยังตองใสใจในประเด็นทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมที่ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนใหความสนใจดวย (Miles, 2012)   

 

 
                                        ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่ มีตอความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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4. วิธีดําเนินงานวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จาก

การศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ ตํารา ขอมูลจากอินเทอรเน็ต ซ่ึงฐานขอมูลที่ใชหลักของขอมูลวิจัย 

คือ ฐานขอมูล SETSMART และขอมูลจากเว็บ www.settrade.com  

 4.1 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 7 หมวด

อุตสาหกรรม ไดแก หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดสินคาอุปโภคบริโภค หมวดสินคาอุตสาหกรรม หมวด

อสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดทรัพยากร หมวดเทคโนโลยี และหมวดบริการ การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลตัดขวาง (Cross-

sectional data) เปนคาเฉล่ียของขอมูล 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) จํานวน 351 บริษัท  

4.2 การวิเคราะหขอมูล  

งานวิจัยใชการวิเคราะหสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) โดยวิธี

เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise method) ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องตนของการวิเคราะห ไดแก ความคลาดเคล่ือนมี

การกระจายแบบปกติ (Normality) ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมการตองอยูในรูปเสนตรง 

(Linearity) คาความคลาดเคล่ือนมีคาเฉล่ียเปนศูนย คาความคลาดเคล่ือนตองมีคาความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) 

และตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง (No multicollinearity) โดยพิจารณาจากคา Variance inflation factor 

(Hair, Babin, & Anderson, 2014)   

4.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา  

ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแปรเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร และได

ผานการประเมินความเหมาะสมของตัวแปรจากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญทางการเงินในตลาดหลักทรัพย ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชวัดคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร 

ปจจัย ตัวแปร สัญลักษณ อางอิง 

ความสามารถ 

ดานนวัตกรรม 
อัตราสวนมูลคาตลาดตอรายได MVR McDermott & Sexton (2008) 

ความกลาเส่ียง การมีนวัตกรรมหรือการลงทุนวิจัยพัฒนา INNOV 
Dave, Wadhwa, Aggarwal, & Seetharaman 

(2013); Delai & Takahashi (2011) 

การทํางานเชิง

รุกทางสังคม 

การมีการสงเสริมใหพนักงานเขารวม

กิจกรรมทางสังคมหรือส่ิงแวดลอม 
PROMO 

Movassaghi & Bramhandkar (2012); Siminica, 

Cracium, & Dinu (2015) 

การมีการจัดทํารายงานทางดานสังคม 

ส่ิงแวดลอม หรือความยั่งยืน 
REPORT 

Aggarwal (2013); Movassaghi & Bramhandkar 

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

การมุงผูมีสวนได

สวนเสีย 

จํานวนชองทางในการใหขอมูลกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
STAKE 

Jackson (2014); Siew, Balatbat, & Carmichael 

(2013) 

อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน DIV 
Delai & Takahashi (2011); Siew, Balatbat, & 

Carmichael (2013) 

จํานวนครั้งในการนําเสนอขอมูลที่ตลาด

หลักทรัพยตอป 
OPP 

Michelon (2011); Siew, Balatbat, & Carmichael 

(2013) 
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชวัดคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร (ตอ) 

ปจจัย ตัวแปร สัญลักษณ อางอิง 

พันธกิจเพื่อ

สังคม 

การมีพันธกิจเพื่อสังคมในแผนกลยุทธ

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

จํานวนกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับสังคม

และส่ิงแวดลอม 
ACT 

Movassaghi & Bramhandkar (2012); Siminica, 

Cracium, & Dinu (2015) 

บรรษัทภิบาล 

อันดับบรรษัทภิบาล CGR Ergin (2012); Movassaghi & Bramhandkar (2012) 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระใน 

คณะกรรมการบริหาร 
IND 

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

Gherghina (2012) 

การแยกตําแหนงประธานกรรมการออก

จากตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือ

ประธานบริหาร 

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

(2014) 

 

ตัวแบบสมการที่ใชในการวิเคราะหทางสถิติครั้งน้ี คือ 

Y = +  MVR + INNOV + PROMO +  REPORT+ STAKE + DIV +  OPP  

+  MISSION +  ACT + CGR +  IND +  DUAL + 
 

  โดยที่   Y คือ ตัวแปรตาม (REVENUE, ROE, ROA, NPM) 

 คือ คาคงที่  คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย และ คือ คาความคลาดเคล่ือน 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน  

ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานพบวา การเพิ่มขึ้นของรายได (REVENUE) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) มีคาเฉล่ียเปนบวก คือรอยละ 13.29 8.46 7.82 

และ 5.48 ตามลําดับ แสดงวา โดยเฉล่ียแลว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีความสามารถในการสรางรายไดและกําไร

ในระดับดี แตพบบางบริษัทที่ผลประกอบการไมดี เน่ืองจากพบคาต่ําสุดเปนลบทัง้ 4 ตัวแปรขางตน คาเฉล่ียการจัดทํารายงาน

ทางดานสังคม ส่ิงแวดลอม หรือความยั่งยืน (REPORT) พบวาคอนขางต่ําคือรอยละ 20 ของทั้งตลาด หมายความวาบริษัท

สวนใหญยังไมไดใหความสนใจที่จะทํารายงานดังกลาว การมีพันธกิจเพื่อสังคมในแผนกลยุทธหรือเปาหมายทางธุรกิจ 

(MISSION) มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 44 ของทั้งตลาด ถือวาอยูในระดับปานกลาง และบริษัทจดทะเบียนมีการสงเสริมให

พนักงานเขารวมกิจกรรมทางสังคมหรือส่ิงแวดลอม (PROMO) อยูในระดับคอนขางดีคือ รอยละ 32 คาเฉล่ียของจํานวน

กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอม (ACT) อยูที ่1.11 แสดงวาบริษัทสวนมากมีกิจกรรมหรือโครงการในดาน

น้ี สวนความสามารถทางดานนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน ถือวาคอนขางดี เน่ืองจากคาเฉล่ียของอัตราสวนมูลคาตลาดตอ

รายได (MVR) เทากับ 1.92 เทา เพียงแตอาจจะจํากัดอยูในบางบริษัทเทาน้ัน เน่ืองจากพบวาความกลาเส่ียงที่วัดจากการมี

นวัตกรรมและลงทุนวิจัยพัฒนา (INNOV) มีคาต่ํา คือ รอยละ 19 ของทั้งตลาด ดานการมุงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทจด

ทะเบียน พบวา บริษัทใหความสนใจกับผูมีสวนไดสวนเสียคอนขางดี เน่ืองจากคาเฉล่ียจํานวนชองทางในการใหขอมูลกับผูมี

สวนไดสวนเสีย (STAKE) และอัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน (DIV) เทากับ 4.66 ชองทาง และรอยละ 2.87 ตามลําดับ แต

การนําเสนอขอมูลที่ตลาดหลักทรัพย (OPP) ยังถือวานอย คือมีคาเฉล่ียเพียง 0.73 ครั้งตอป ในดานบรรษัทภิบาลพบวา บริษัท

จดทะเบียนดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ดูจากคาเฉล่ียคะแนนอันดับบรรษัทภิบาล (CGR) ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 1.19 
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คะแนน และสัดสวนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร (IND) มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 38 สวนการแยกตําแหนง

ประธานกรรมการออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือประธานบริหาร (DUAL) พบวา มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 25 ของทั้ง

ตลาด แสดงถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนสวนมากยังคงควบทั้งสองตําแหนงในการบริหาร  
 

5.2 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุ 

จากการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องตนของการวิเคราะหสมการถดถอย พบวา ตัวแบบที่มีตัวแปรตามเปนการเพิ่มขึ้นของ

รายไดไมผานเงื่อนไขดังกลาว ดังน้ันในตารางที่ 2 จึงแสดงเฉพาะตัวแบบที่ผานเงื่อนไข 3 ตัวแบบ โดยพบวา ตัวแปรที่มี

อิทธิพลมากที่สุดตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร (ประเมินจากความถี่ที่พบตัวแปรในทุกตัวแบบ) คือ  อัตราเงินปนผล

ตอนแทนตอหุน (DIV) รองลงมาคือตัวแปรจํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย (STAKE) และอัตราสวนมูลคา

ตลาดตอรายได (MVR) สวนตัวแปรจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอม (ACT) มีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทาน้ัน  

 

  ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ  

 

ตัวแปรตามที่ใชวัดความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององคกร 

อัตราผลตอบแทนตอ 

สวนของผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนตอ 

สินทรัพยทั้งหมด 
อัตรากําไรสุทธ ิ

 ตัวแปรอิสระ  sig.  sig.  sig. 

constant -1.004 0.592 -1.038 0.327 -1.579 0.000*** 

MVR 

 

  0.198 0.040* 4.739 0.000*** 

STAKE 1.730 0.000*** 1.077 0.000*** 

 

  

DIV 0.774 0.004** 1.165 0.000*** 0.778 0.000*** 

ACT 1.784 0.032*      

  Number 332  328  261  

Adjusted R2 0.134   0.230 

 

0.712   

F-test 18.024   33.563 

 

321.698   

sig. of F 0.000***   0.000***   0.000***   

  หมายเหตุ: ***, **, * คือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการอธิบายของตัวแบบจากคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ปรับแลว (Adjusted R2) 

พบวา ตัวแบบที่มีตัวแปรตามอัตรากําไรสุทธิเปนตัววัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร มีความสามารถในการอธิบายสูง

ที่สุด คือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 71.2 ไดตัวแบบสมการ ดังน้ี 

  NPM = -1.579 + 4.739(MVR) + 0.778(DIV)  

 สวนตัวแบบที่มีตัวแปรตามเปนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมดที่วัด

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร มีความสามารถในการอธิบายคอนขางต่ํา คือ รอยละ 13.4 และรอยละ 23  

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยครั้งน้ีไดพัฒนาตัวแปรเชิงปริมาณเพื่อใชวัดปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกร 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดังกลาวที่มีตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยทั้ง 7 หมวด จากขอมูล 351 บริษัทจดทะเบียน ในป พ.ศ. 2555-2557 ผลวิจัยพบวาบริษัทจดทะเบียนยังคง

รักษาการเติบโตของรายไดและกําไรในระดับดี และพบวาบริษัทยังคงมีกิจกรรมและการปฏิบัติดานตางๆตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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ในระดับคอนขางดี เชน มีพันธกิจเพื่อสังคมในแผนกลยุทธหรือเปาหมายทางธุรกิจ มีชองทางในการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวน

เสียคอนขางมาก และอัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุนคอนขางดี เปนตน 

ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรสําคัญจากปจจัยคุณลักษณะความเปนผูประกอบการทางสังคมขององคกรที่มีอิทธิพลเชิง

บวกตอตัวชี้วัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราเงินปนผลตอบแทนตอหุน จํานวนชองทางการใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

และอัตราสวนมูลคาตลาดตอรายได สวนตัวแปรจํานวนกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทาน้ัน ดังน้ัน บริษัทจดทะเบียนที่มุงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจควรมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder-oriented) โดยมีนโยบายดานการใหเงินปนผลตอหุนที่สูง เพื่อกระตุนใหเกิดการบริหารกิจการใหเกิดกําไร 

สามารถนํากําไรมาจายปนผลไดตามนโยบาย และยังชวยดึงดูดใหเกิดการลงทุนในหุนของบริษัท และควรมีชองทางการให

ขอมูลและการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆอยางเพียงพอ นอกจากเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและตอเน่ืองกับผูมีสวน

ไดสวนเสียแลว ยังมีประโยชนในการสรางภาพลักษณขององคกร สอดคลองกับทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder 

theory) ดังที่ไดอธิบายไปแลวในตอนตน และสอดคลองกับ Jackson (2014) ที่ศึกษาถึงการมุงผูมีสวนไดสวนเสียเปนลักษณะ

ที่สําคัญของคุณลักษณะผูประกอบการทางสังคมขององคกร นอกจากน้ัน บริษัทจดทะเบียนตองเนนการพัฒนาดานนวัตกรรม

ที่สงผลใหเกิดมูลคาตลาดสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรดังขอสรุปจากงานวิจัยครั้งน้ี สอดคลองกับ 

McDermott and Sexton (2008) ที่ศึกษาพบวาองคกรที่มีนวัตกรรมสูงกวา จะมีอัตราสวนมูลคาตลาดตอรายไดที่สูงมากกวา

องคกรที่ไมมีนวัตกรรมหรือไมเนนนวัตกรรม  

งานวิจัยไมพบวาตัวแปรจากปจจัยดานบรรษัทภิบาลมีอิทธิพลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขอองคกร ซ่ึงผลวิจัย

ดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Haat, Rahman, and Mahenthiran (2008) และ Ergin (2012) เหตุผลอาจเกิดจาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยังไมไดมุงเนนดานบรรษัทภิบาลมากนัก หรือบรรษัทภิบาลอาจไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ จําเปนที่จะตองทําการศึกษาในอนาคตในประเด็นน้ีเพิ่มเติม 

 

7. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

1. ผลวิจัยพบวา การมุงผูมีสวนไดสวนเสียมีอิทธิพลสูงตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกร ดังน้ัน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยควรมีนโยบายใหทุกบริษัทมุงประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การจัดทํารายงานดานความยั่งยืน 

การรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม การรายงานการลงทุนดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปนตน 

เพื่อใหขอมูลอยางเพียงพอกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการมีจํานวนชองทางการติดตอที่มากเพียงพอเพื่อใหผูมีสวน

ไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว ส่ิงน้ีชวยใหบริษัทมุงสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชวยใหผูลงทุนมี

ความเชื่อม่ันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากขึ้น  

2. บริษัทที่มีนโยบายดานอัตราเงินปนผลตอบแทน ถือเปนส่ิงที่เอ้ือตอการสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรที่

อยูในตลาดหลักทรัพย เพราะนอกจากจะดึงดูดการลงทุนจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปแลว ยังสงผล

โดยตรงตอฝายบริหารที่จะตองบริหารจัดการใหเกิดผลกําไร เพื่อสามารถจายเงินปนผลไดตามนโยบายที่ประกาศไว  

3. บริษัทจดทะเบียนควรมุงพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาตลาดที่สูงขึ้น อาจใชแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงสังคมที่

นําประเด็นหรือปญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอมมาเปนโจทยในการพัฒนานวัตกรรม  

4. การศึกษาในอนาคตควรพัฒนาตัวแบบเพื่อใชพยากรณรายบริษัท โดยเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลแบบ

อนุกรมเวลา (Time series data) 

5. งานวิจัยครั้งน้ีศึกษาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรเพียงดานเดียว งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาความยั่งยืนอีก 

2 ดานเพิ่มเติม ไดแก ความยั่งยืนทางสังคมและความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอมขององคกร  
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ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกบัประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม 

The Relationship between business environment, relevance the benefits of 

information technology of accounting in Nongkhaem district SMEs 
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บทคัดยอ 

  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคอยูสามประการ 1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม 2) เพื่อศึกษาเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ

และการลดตนทุน ดานการแขงขันของธุรกิจ และการใชขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ในเขตหนองแขม ผูวิจัยเก็บตัวอยางจํานวน 400 คนมีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือจากความตรงตามเน้ือหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยวิธีการของครอนบาคอัลฟา จากประชาชนในเขตหนองแขม ซ่ึงมาตรวัดที่ไดอยู

ในเกณฑที่คอนขางสูง อยูในชวง 0.83 ถึง 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test  

One Way ANOVA  และ ทดสอบการวิเคราะหความถดถอยแบบพหคูณ (Multiple  Regression  Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ SMEs โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x = 

3.81) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.37) 2) ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชี

ธุรกิจ SMEs โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x = 3.88) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.49) ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการลดระยะเวลาในการทํางานโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 3.90) รองลงมาคือ ดานการ

แขงขันของธุรกิจ และ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากันคือ ( x  = 3.89) รองมาตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนน

เฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ ( x  = 3.86)  3) ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ SMEs กับ ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีธุรกิจ SMEs พบวา  

ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีดานสภาพแวดลอมดานวัฒนธรรมและสังคม และดานกฎหมายและการเมือง ที่แตกตางกัน           

มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ SMEs เขตหนองแขมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

สวนสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจที่แตกตางกันมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ SMEs เขตหนองแขม

ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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Abstracts 

  

The purpose of this research is in three respects. 1) To study about the business environment of 

small and medium business enterprises (SMEs) in the District of Nongkhaem. 2) study on the benefits of 

information technology, accounting, business enterprises, small and medium enterprises (SMEs) in Nongkhaem 

reducing the duration of the work. Increase efficiency and reduce costs. The competitiveness of businesses  

and using the data for planning and decision making. 3) to study the relationship of the business environment 

with the benefits of information technology to accounting of the business. Small and medium enterprises 

(SMEs) in the District of Nongkhaem. The researchers collected data from 400 people. A test of the engine by 

a panel of experts. And analyzed the reliability by means of Cronbach alpha. The public Nongkham The 

gauge has remained relatively high in the range of 0.83 - 0.88. Data were analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation, T-Test One Way ANOVA test and regression analysis model for the multiplier 

(Multiple Regression Analysis). 

The research found that The business environment of SMEs, account for an overall average score 

is in the high level ( x = 3.81) and a standard deviation equal to (S.D. = 0.37). The benefits of information 

technology, accounting for a business account. SMEs overall average score is in the high level ( x = 3.88) 

and a standard deviation equal to (S.D. = 0.49). Considering that it was found. The reduction in working 

time, with the highest average score ( x = 3.90), followed by the competitive field of business planning 

and decision making. The average is equal ( x = 3.89) followed respectively. The side that scores the 

lowest. The increase efficiency and reduce the cost of business ( x = 3.86). The relationship between the 

accountant of the business environment for SMEs on the benefits of information technology, accounting, 

accountants, SMEs found that environmental, technological, environmental, cultural and social. And the 

political and legal Different affect the benefits of information technology, accounting, SMEs Nongkham 

differ significantly statistically. 05, the environment, economic differences affect the benefits of information 

technology, accounting, SMEs Nongkham. not significantly different statistically significant statistically. 

 

Keywords: business environment, information technology of accounting, SMEs 

 

1. บทนํา 

 ในอดีตที่ผานมาการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือ บริษัทมหาชน 

จะประสบความสําเร็จหรือไม  สวนใหญขึ้นอยูกับตัวบุคคลหรือผูบริหารเปนสําคัญ  กลาวคือถาผูบริหารเกงสามารถวางแผนได

ดี ควบคุมงานแผนงานไดดี ก็จะทําใหการบริหารกิจการน้ันสําเร็จได และปจจุบันธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเปนตัวขับเคล่ือนของสังคมไทย แตในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันรุนแรง ประกอบกับ

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนามากขึ้น คุณภาพของการบริหารและความอยูรอดขององคน้ันจึงขึ้นกับระบบงาน

มากกวาตัวบุคคล เหมือนกับในอดีตที่ผานมา ดังน้ันการบริหารงานสมัยใหม จะใหความสําคัญกับระบบขอมูล และระบบ

สารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีกวาก็จะทําใหสามารถใชขอมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตอง

และมีประสิทธิภาพมากกวา จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทยทําให ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอม (SMEs) ตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับปจจัยในสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะ

สงผลตอการพัฒนาการดําเนินงาน ความอยูรอดของธุรกิจ และ การเตรียมความพรอมสําหรับความเส่ียงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อ

เปนการลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายเพื่อใหระดับของความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยูในระดับที่องคกรรับไดประเมินระดับของความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที่

องคกรรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร

เปนสําคัญประเภทของความเส่ียงประเภทของความเส่ียง(การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2548:4) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทกับองคกรทั้งที่เปนธุรกิจขนาดใหญ ขนาด

กลางจนไปถึงขนาดยอมที่ตองการใชขอมูล  สารสนเทศทางการบัญชีก็เปนหนวยยอยของระบบสารสนเทศแตเปนสารสนเทศที่

บงบอกถึงการดําเนินงานของธุรกิจในอดีตที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูลในการพยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและหาวิธีปองกัน

ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ในอดีตที่ผานมาการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีอาจจะทําไดลาชาเน่ืองจากมี

จํานวนขอมูลเปนจํานวนมากและมีความซับซอน ปจจุบันจึงมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการประมวลผลเพื่อใหได

สารสนเทศที่สามารถใชงานไดทันกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ในที่น้ีผูวิจัยเลือกเขตหนอง

แขมเปนพื้นที่ในการศึกษาเนืองจาก เขตหนองแขมเปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงธน

ใต สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม แตปจจุบันสภาพพื้นที่เปล่ียนแปลงไป 

เน่ืองจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่มีผูยายถิ่นเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น จากชุมชนการเกษตรเปล่ียนเปน

ชุมชนอุตสาหกรรมและมีแนวโนมจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากการคมนาคมจะสะดวกขึ้นโดยในอนาคตอันใกลจะมีการเปด

เสนทางเดินรถไฟฟาก็จะตัดผานมายังเขตหนองแขม อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่สงเสริมการทําวิจัยในครั้งน้ีเพื่อ

ตอยอดและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

“ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม” 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนอง

แขม 

 2. เพื่อศึกษาเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  (SMEs)  ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตนทุน ดาน

การแขงขันของธุรกิจ และการใชขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

ของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

1. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานระยะเวลา

ในการทํางาน 

2. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดตนทุนของธุรกิจ 

3. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานการ

แขงขันของธุรกิจ 
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4. สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับประโยชนของเทคโนโลยีของสารสนเทศทางการบัญชีดานการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

 Stephen Robbins และ Mary Coulter (2003) ไดใหความหมายของคําวา “สภาพแวดลอมของกิจการ” 

หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกองคกรซ่ึงมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงอาจสงผลกระทบใน

ทางบวกหรือลบก็ได ประกอบดวยสภาพแวดลอม  2 กลุม คือ 

 1. สภาพแวดลอมเฉพาะกลุมธุรกิจ (Specific Environment) เปนสภาพแวดลอมที่จะสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจของผูบริหารและตอกิจการโดยตรงและทันที สภาพแวดลอมเฉพาะกลุมน้ีจะกระทบกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่อยู

ในกลุมหรือประเภทเดียวกัน ไดแก ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ คูแขงขัน กลุมพิทักษหรือเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ (Pressure 

Group) 

 2. สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่อยูหางออกไปละสงผล

กระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจทุกกลุม ไมวาจะผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการใด ๆ ขนาดเล็ก หรือใหญเพียงใด 

ประกอบดวย 

   2.1 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Conditions) หมายถึง การกระทําใด ๆ 

 อันกอใหเกิด การผลิต การจําหนายและการบริโภค เชน อัตราดอกเบี้ย รายไดของประชากรขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ การจาง

งาน การซ้ือบานหรือซ้ือรถใหม เปนตน 

   2.2 วัฒนธรรมสังคม (Social Cultural) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณ

ที่ทําใหกิจกรรมน้ันเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตซ่ึงเปนพฤติกรรมและส่ิงที่คนในกลุมสรางขึ้น ดวยการเรียนรูซ่ึง

กันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน เอกลักษณของตนเอง และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมสังคมสามารถ

เปล่ียนแปลงไดเม่ือเวลาหรือสถานการณเปล่ียน 

   2.3 การเมือง (Political Conditions) หมายถึง กระบวนการและวิธีการที่จะไดมาและรักษาการสนับสนุน

กิจกรรมที่ทําในนามสาธารณะ หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสวนรวม เชน ความม่ันคงทางการเมือง นโยบายของรัฐบาลตอ

การดําเนินธุรกิจ 

   2.4 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ส่ิงที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ 

เชน อุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แมกระทั่งที่ไมไดเปนส่ิงของที่จับตองไดเชน กระบวนการตาง ๆ เชน การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรเครื่องมือ คอมพิวเตอร ขอมูลขาวสาร 

 สภาพแวดลอมทางธุรกิจน้ันมีทั้งภายในองคกรไมวาจะเปนปจจัยทางดานบุคคล และปจจัยของตัวกิจการเอง แลว

ยังมีสภาพแวดลอมภายนอก คือ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูทุกวัน

เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดจําเปนตองอาศัยขอมูลดานตางเพื่อใชสําหรับการตัดสินใจของผูบรหิารของแตละองคกร 

 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประสงค ประณีตพลกรัง (2541) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของการ

ทํางานมากขึ้น องคกรธุรกิจทั้งบริษัทรานคาที่ประกอบกิจการจึงตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และการแขงขันทางธุรกิจซ่ึงการประกอบธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมสูยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหองคกรตอง

อาศัยขอมูลที่มีความถูกตองแมนยํา เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนงานตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ หากพิจารณาถึงระบบการจัดทําบัญชีในแบบเดิมน้ัน มีการทํางานโดย

ใหพนักงานบันทึกรายการบัญชีดวยมือ ทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย และมีความลาชา ไมสามารถตอบสนองความตองการได
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อยางรวดเร็วอีกทั้งขอมูลที่จัดเก็บ มีความยุงยาก และความลาชาในการคนหาขอมูล ดังน้ันจึงจําเปนตองมีระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีมาชวยในการจัดการกับขอมูลตาง ๆ ภายในระบบงานโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลเปน

ฐานขอมูลทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลและยังชวยลดขอผิดพลาดขอมูลขณะที่ทําการบันทึกขอมูลปองกันการ

เสียหายของขอมูล ทําใหมีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่องคกรธุรกิจนําเอาระบบสารสนเทศเขามาชวยในการ

บริหารงานกันมากขึ้นน้ันมีวัตถุประสงค (1) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (2) เพิ่มผลผลิต (3) เพิ่มคุณภาพในการบริการ

ลูกคา (4) ผลิตสินคาใหมและขยายผลิตภัณฑ (5) สรางทางเลือกในการแขงขัน (6) สรางโอกาสทางธุรกิจ (7) ดึงดูดลูกคาเอาไว

และปองกันคูแขงขัน 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเทคโนโลยีมีสารสนเทศมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ใน

ปจจุบันธุรกิจตาง ๆ จึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการการทํางานมากขึ้น 

 3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 นพฤทธ์ิ  คงรุงโชค (2549) กลาววา ระบบสารสารสนเทศทางการบัญชีมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ โดย

สามารถตอบสอนงความตองการขอมูลที่มีความถูกตอง รวดเร็วและมีคุณภาพของผูเก่ียวของโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร

องคกรที่มีความตองการขอมูลสําหรับใชวางแผนงานเพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวทําใหองคกรธุรกิจตาง ๆมีการใช

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยางแพรหลาย ทั้งองคกรขนสดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บางองคกรพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีขึ้นใชเอง บางองคกรซ้ือโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการบัญชีสําเร็จรูป บางองคกรใชวิธี ซ้ือ

โปรแกรมแลวนํามาปรับปรุงใหเขากับลักษณะการประกอบธุรกิจของตน ปจจุบันพบวามีการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรกับงาน

บัญชีในระดับสูงขึ้น ไดแก การนําเสนอรายงานเพื่อการจัดการก็เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ

จัดการครบถวนยิ่งขึ้น ใยการที่จะนําเสนอหรือกล่ันกรองเฉพาะขอมูลที่มีสาระสําคัญแกผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ ผูจัดทํารายงานทางการบัญชีโดยนักบัญชีจําเปนตองตระหนักถึงความตองการขอมูลของผูบริหารในฝายตาง ๆ อยาง

ถูกตองเชน ผูบริหารระดับสูงตองการเฉพาะขอมูลในลักษณะสรุปผล ผูบริหารระดับกลางมักตองการรายงานในลักษณะ

เปรียบเทียบเหตุการณเกิดขึ้นจริงกับเหตุการณตามที่ประมาณการไวลวงหนา ถาเกิดความแตกตางขึ้นผูบริหารจะตองจัดการ

ติดตามหาสาเหตุและแกไขดังน้ันภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันและการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงในปจจุบัน ทําใหภาคธุรกิจ

ตองการปจจัยที่เปนแรงสนับสนุนที่จะชวยใหกิจการสามารถตัดสนใจหรือดําเนินงานในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองทันเวลาและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอการสรางความม่ันคงใหแกกิจการในอนาคต ซ่ึงในการบริหารงานสมัยใหมจะใหความสําคัญกับระบบ

ขอมูลและระบบสารสนเทศมากขึ้น เน่ืองจากหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีก็จะทําใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ถูกตอง

ทันเวลาและเชื่อถือได โดยระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จําแนกไดเปน ดานการบัญชี ดานการเงิน การตลาด การผลิตและการ

ดําเนินงาน และทรัพยากรบุคคล 

 จากขอมูลขางตนกลาวไดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสําคัญมากกับการดําเนินธุรกิจและเม่ือนํามาใช

รวมกับเทคโนโลยีก็จะทําใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ที่สามารถใหขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ประหยัดเวลา

ในการทํางานและลดตนทุน ผูบริหารมีขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เพื่อทันตอการแขงขันอยางรุนแรงของสภาพธุรกิจใน

ปจจุบัน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                                                  ตัวแปรตาม 

สภาพแวดลอมภายใน 

- เพศ 

- อายุ 

- ประเภทธุรกิจ 

- ทุนจดทะเบียน 

สภาพแวดลอมภายนอก 

- ดานเศรษฐกิจ 

- ดานวัฒนธรรมและสังคม 

- ดานการเมือง/กฎหมาย 

- ดานเทคโนโลยี 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยใชการทําวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาแบบสอบถามและมีการทดสอบแบบสอบถาม ดวย

การตรวจความตรงเชิงเน้ือหา และความเที่ยง ( คาอัลฟาครอนบาค = 0.83 - 0.88 ) กอนทําการเก็บขอมูล 

 ขอบเขตของพื้นที่วิจัย เก็บขอมูลจากนักบัญชีของบริษัท ในเขตหนองแขม โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม – 

เมษายน พ.ศ. 2560 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักบัญชีของบริษัท ในเขตหนองแขม ใชวิธีหาขนาดตัวอยางเม่ือประชากรไมสามารถ

ประมาณจํานวนที่ชัดเจนตามสูตรของ Cochran (1953) ไดตัวอยางที่ตองการคือ 385 บริษัท และผูวิจัยทําการสง

แบบสอบถามใหประชากรทั้งหมด 1,439 และเลือกใชแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 400 บริษัท 

 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) โดยเริ่มจากการแบงเขตหนองแขมออกเปนแขวง 

หลังจากน้ันกําหนดโควตาตามสัดสวนประชากรของแตละแขวง ไวที่ 197 และ 189 บริษัท โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญเม่ือ

เก็บไดครบตามจํานวนเปาหมายแลวจึงยุติการจัดเก็บ  

 

6. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ94.50) มีอายุในชวง 30 – 40 ป (รอยละ 52) มี

สถานภาพโสด (รอยละ 74.30) การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี (รอยละ 88) ตําแหนงสวนใหญเปนเจาหนาที่บัญชี (รอยละ 

52.30) มีประสบการณทํางานอยูที่ 3 – 5 ป (รอยละ 41.80) รายไดสวนใหญอยูในชวง 20,000 – 30,000 (รอยละ 57.30) 

รูปแบบธุรกิจสวนใหญเปน บริษัทจํากัด (รอยละ 71.50) สวนมากเปนประเภทธุรกิจการคา (รอยละ36.50) ทุนจดทะเบียนอยู

ในชวงต่ํากวา 5 ลานบาท (รอยละ 53.80) ระยะเวลาการดําเนินงานอยูในชวง 5 – 10 ป (รอยละ 42.80) สวนมากจํานวน

พนักงานอยูระหวาง 15 – 50คน (รอยละ33.30) รายไดเฉล่ียตอปอยูที่ 5 – 10 ลานบาท (รอยละ 37.80)  

 

 

ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีธุรกิจ 

SMEs เขตหนองแขม 

1.ดานการลดระยะเวลาในการทํางาน 

2.ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ 

3.ดานการแขงขันของธุรกิจ 

4.ดานการวางแผนและตัดสินใจ 
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สวนที่ 2 สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะห ที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ  

SMEs ในเขตหนองแขม 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

สถิติที่ใช 

ลดระยะเวลาใน

การทํางาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ

และลดตนทุน 

การแขงขันของ

ธุรกิจ 

ดานการวางแผน

และตดัสินใจ 

เพศ × × × × T-test 

อายุ × √ × × ANOVA 

สถานภาพ √ √ √ √ ANOVA 

ระดับการศึกษา √ √ √ √ ANOVA 

เงินเดือน √ √ √ √ ANOVA 

ประสบการณ √ √ × × ANOVA 

ตําแหนง × √ √ √ ANOVA 

รูปแบบการจดทะเบียน × × × × T-test 

ประเภทธุรกิจ √ × √ √ ANOVA 

ทุนจดทะเบียน × × × × ANOVA 

ระยะเวลาดําเนินกิจการ × √ × × ANOVA 

จํานวนพนักงาน √ √ √ √ ANOVA 

รายไดเฉล่ียตอป × √ × × ANOVA 

หมายเหตุ :  √  = มีผล     ×  = ไมมีผล 

 

 จากการศึกษาพบวาสภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ 

EMEs ในเขตหนองแขม ไดแก สถานภาพ  ระดับการศึกษา  เงินเดือน จํานวนพนักงาน โดยมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งดาน ซ่ึงไดแก ดานลดระยะเวลาในการทํางาน  ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน ดานการแขงขันของ

ธุรกิจ ดานการวางแผนและตัดสินใจ  สวนสภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนบางสวน 

ไดแก อายุ ประสบการณ  ตําแหนง  ประเภทธุรกิจ  ระยะเวลาดําเนินกิจการ รายไดเฉล่ียตอป  และสภาพแวดลอมภายในที่

ไมมีผลตอประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เพศ  รูปแบบการจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 755 

ตารางที่ 2  ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ 

SMEs ในเขตหนองแขม 

ตัวพยากรณ B SE B Beta t Sig. 

คาคงตัว 0.842 0.107   7.86 0 

ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 0.056 0.028 0.076 1.949 0.052 

ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย 0.101 0.033 0.121 3.047 0.002 

ดานสภาพแวดลอมทางสังคม 0.303 0.04 0.342 7.665 0 

ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 0.331 0.032 0.418 10.404 0 

Adjusted R2= 0.683, SEE = 0.280, F= 215.514*  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 2 วาปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ 

SMEs ในเขตหนองแขมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถทํานายประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

ของธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขมไดรอยละ 68.30  

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMES ในเขตหนองแขม มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  (SMEs)  ในเขตหนองแขม ทางดานการลดระยะเวลาในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตนทุน ดาน

การแขงขันของธุรกิจ และการใชขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ พบวา ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ

นักบัญชีธุรกิจ SMEsโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการลดระยะเวลาในการ

ทํางานโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการแขงขันของธุรกิจ และ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

เทากันคือ สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดตนทุนของธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของวราภรณ  เหลืองวิลัย (2548) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชสารเทศสนเทศทางการบัญชีบริหารกับผลการ

ดําเนินงานขององคกร จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชสารสนเทศทางการบัญชีบริหารที่ไดจากการประยุกตใช

เทคนิคทางการบัญชีบริหารจํานวน 14 เทคนิค กับผลการดําเนินงานขององคกร พบวา การใชประโยชนจากสารสนเทศ

ทางการบัญชีบริหารจากเทคนิคตนทุนกระบวนการ / ตนทุนชวง การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหผลตาง ตนทุนมาตรฐาน 

การวิเคราะหงบการเงิน การกําหนดราคาโอนระหวางสวนงาน การจัดทํารายงานตนทุนคุณภาพ การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร ทําใหผลการดําเนินงานมีแนวโนมดีขึ้น 

2. เพื่อศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนอง

แขม พบวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ SMEsโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ตอมาคือ 

ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสา  เน่ืองสมศรี ไดศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมธุรกิจและความคาดหวังในการทํางานที่มี

ตอจรรยาบรรณวิชาชีพและความเชื่อถือในการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
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พบวา  นักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความเห็นดวยเก่ียวกับการมีสภาพแวดลอมธุรกิจโดยรวมเปนดาน อยูในระดับมาก นักบัญชี

ธุรกิจ SMEs ที่มีระยะเวลาการดําเนินงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรู

ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานแตกตางกัน นักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจเปนหางหุนสวน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับความนาเชื่อถือในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน นักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดตอปแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน และนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดตอปตางกันมี

ความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความนาเชื่อถือในการทํางานดานความเปนจริงของขอมูลและความเปนกลางแตกตางกัน 

สภาพแวดลอมธุรกิจมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และความคาดหวังในการทํางานมี

ความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีนักบัญชี SMEs 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

ของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตหนองแขม พบวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจของนักบัญชีธุรกิจ 

SMEs มีความสัมพันธกับ ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีธุรกิจ SMEs โดยจัดในระดับสูง เม่ือ

แยกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทาง

สังคม ดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย สวนดานที่มีความสัมพันธ นอยที่สุด คือ ดานสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร หทัยพันธลักษณ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสารสนเทศ

ทางการบัญชีบริหาร การเรียนรูองคกร และผลการดําเนินงานดานการผลิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจากผลการวิจัยพบวาเทคโนโลยีทางการผลิตที่กาวหนาและกลยุทธดานการผลิตมีความสัมพันธกับปริมาณการใช

สารสนเทศทางการบัญชีบริหารไปในทิศทางเดียวกันอยางมีสาระสําคัญ และปริมาณการใชสารสนเทศทางการบัญชีบริหารกับ

ผลการดําเนินงานทางดานการผลิตก็มีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันเชนเดียวกัน 

 

 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1. ผูบริหารควรมีนโยบายในการบริหารและการพัฒนาในดานตางๆ และการกําหนดนโยบายการควบคุมภายใน

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใหบุคลากรรับทราบและ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายในการบริหาร

และสงผลใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดงายขึ้น  

2. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ควรใชหลักการมีสวนรวม และควรเปด

โอกาสใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน หรือการใชกระบวนการสนทนากลุม  

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่เก่ียวของหรือสงผลตอความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

ของธุรกิจ SMEs ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการตัดสินใจของพนักงานการเงินและบัญช ี  

2. ควรไดมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ

ธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขม  

3. ควรไดมีการศึกษาขยายผลในเรื่องของความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตหนองแขมไปใชในธุรกิจอ่ืน ๆ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนคาเงนิบาทตอเงนิริงกติมาเลเซีย 

Factors Affecting the Fluctuation of the Thai Baht/Malaysian  

Ringgit Exchange Rate 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินริงกิต

มาเลเซียโดยปจจัยที่นํามาศึกษาประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารอง

ระหวางประเทศ โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม 2545 

ถึง ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 180 เดือน ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายเดือน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางตวัแปรตามและตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

คาเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดแก อัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวาง

ประเทศ และตัวแปรทั้งสองยังมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงจาก

ผลการวิจัยรัฐบาลควรกําหนดอัตราเงินเฟอและเงินสํารองระหวางประเทศ เพื่อใหอัตราแลกเปล่ียนบาทตอริงกิตมาเลเซีย

เปนไปตามทิศทางที่กําหนด โดยแบบจําลองมีความสามารถในการทํานายไดรอยละ 59 

 

คําสําคัญ: อัตราแลกเปล่ียน  อัตราเงินเฟอ  เงินสํารองระหวางประเทศ 

 

Abstract 

 

This article aims to study the factors affecting the fluctuation of the Thai Baht/Malaysian Ringgit 

exchange rate. The factors are Thailand-Malaysia trade equilibrium, inflation, interest rate and foreign 

exchange reserve.  The multiply regression is used to study the relationship between dependent variables 

and independent variables.  Data used in this study is the time series secondary data from January 2000 

to December 2016 on a monthly basis, totaling of 180 months. The study finds that the fluctuation of the 

Baht/Ringgit exchange rate is significantly affected by inflation and foreign exchange reserve at a significant 

level of .05.  These two factors have positive relation to the Baht/Ringgit exchange rate. Consequently, 

the Thai government should decide its inflation and foreign exchange reserve as it can significantly 

affected the Baht/Ringgit exchange. The regression model has 59% predictive power. 

 

Keywords: exchange rate, inflation, foreign exchange reserve 
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1. บทนํา 

ทามกลางการแขงขันทางเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทําใหหลายๆประเทศหาทางกระตุนการสงออก ซ่ึง

ประเทศไทยไดกระตุนโดยการรวมกลุมประเทศในอาเซียน จัดตั้งเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic 

Community: AEC) เพื่อเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ที่ไดดําเนินการอยูแลวใหลึกและกวางขึ้น โดยมี

เปาหมายลาสุด คือ เปดเสรีทั้งการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะ รวมทั้งมีการเคล่ือนยายเงินทุนที่

เสรีขึ้น นับวาเปนรูปแบบของการรวมกลุมเศรษฐกิจทางภูมิภาคที่กาวหนามากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แตการรวมกลุมใน

ลักษณะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมไดกาวไปถึงขั้นการเปนสหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) ดังสหภาพยุโรป 

(European Union: EU) ซ่ึงมีการใชเงินสกุลเดียวกัน ควบคูกับการเปดเสรีการคา การบริการ การลงทุน และการเคล่ือนยาย

ปจจัยการผลิต พรอมทั้งปรับนโยบายเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปใหประสานสอดคลอง

กัน ทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงินตราเปนปจจัยสําคัญในการเคล่ือนยายไมวาจะในตลาดสินคาและบริการและตลาดทุนเชน การ

นําเขา-สงออกสินคา การลงทุนจากตางประเทศก็จําเปนตองคํานวณความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตรา ซ่ึงความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนน้ัน เปนส่ิงที่ยากตอการคาดเดา เน่ืองจากมีปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน ทั้งปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก 

การคาดการณและการเก็งกําไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและตางประเทศ จิตวิทยาตลาด ขาวลือตางๆ และปจจัยทาง

เทคนิค ซ่ึงความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นน้ัน กอใหเกิดความเส่ียงแกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนําเขา-

สงออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคตางประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) ดังน้ันหากจะพิจารณาหากปจจัยที่สงผล

ตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยหลักแลวจะเนนปจจัยที่เชื่อมโยงกับภาคตางประเทศ ไมวาจะเปน ดุลการคา เงินทุน

สํารองระหวางประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ทั่วโลกใชอางอิง เชน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ก็ถูกใชเปน Benchmark กันอยาง

แพรหลาย สาเหตุก็คือ เน่ืองจากกรุงลอนดอนเปนศูนยกลางทางการเงินของโลกมาเปนเวลาชานาน รวมทั้งไดมีธนาคารชั้นนํา

ของโลกหลายแหงมาเปดสาขาที่น่ี จึงสงผลใหมีธุรกรรมทางการเงินจํานวนมหาศาลเกิดขึ้นที่มหานครแหงน้ี และเปนที่มาของ

อัตราดอกเบี้ย LIBOR ของเงินสกุลหลักตางๆ ถึง 10 สกุล ซ่ึงที่สําคัญไดแก US dollar LIBOR, EURIBOR (LIBOR ของเงิน

สกุลยูโร), CHF LIBOR (LIBOR ของเงินสวิสฟรังค) และ Yen LIBOR (ธนาคารไทยพาณิชย, 2560) ปจจัยเหลาน้ีหากมีการ

เปล่ียนแปลงลวนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและความผันผวนของคาเงินดวย 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราคือ หน่ึงในปจจัยที่มีความสําคัญในการติดตอทําธุรกรรมกับตางประเทศ เชน การคา การ

ลงทุน การทําธุรกิจรวมกัน รวมถึงการทองเที่ยว และการใหความชวยเหลือกันระหวางประเทศ โดยเงินถือวาเปนส่ิงสําคัญที่ใช

เปนตัวกลางในการแลกเปล่ียนเพื่อทําธุรกรรมกับตางประเทศ แตเน่ืองจากแตละประเทศใชสกุลเงินที่แตกตางกัน ทําให

จําเปนตองอาศัยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อทําหนาที่ในการเปนส่ือกลางชวยเชื่อมโยงราคาสินคาและคาบริการตางๆ ระหวาง

ประเทศที่เปนเงินสกุลตางกันใหมีมูลคาเทาเทียมกัน ดังน้ัน อัตราแลกเปล่ียนจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก 

เพราะเม่ืออัตราแลกเปล่ียน เปล่ียนไป น่ันหมายถึงความตองการคาเงินที่เปล่ียนไป สงผลกระทบตอการทําธุรกรรม 

ทางเศรษฐกิจ เพราะเม่ืออัตราแลกเปล่ียนเกิดการเปล่ียนแปลงสงผลกระทบตอระดับราคาสินคาในประเทศหมายถึง

ความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศที่เปล่ียนไป และจะทําใหมูลคาการนําเขา-สงออกสินคา มูลคาการลงทุน

จากตางประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง และเน่ืองดวยประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาซ่ึงพึ่งพาการนําเขา-สงออกสินคา

ระหวางประเทศเปนสําคัญ หรือในภาคการผลิต จําเปนจะตองนําเขาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง เครื่องจักรจากตางประเทศ เพื่อ

ผลิตสินคาสงออก ดังน้ันการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนจึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย  

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาอาเซียนเปนคูคาที่สําคัญของไทย ในอันดับที่ 1 ทั้งในดานสงออก และนําเขา และใน

ปจจุบันจากการเขาสู AEC ทําใหประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบานมากยิ่งขึ้น เพราะ มีกฎเกณฑตางๆ

ชวยเหลือในการลงทุน ทั้งลดภาษี ลดการกีดกัน ทําใหเกิดการคา การลงทุนมากขึ้น และประเทศมาเลเซียถือวาเปนประเทศ

อันดับหน่ึงในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยไดติดตอซ้ือขาย ทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงินตราบาทกับริงกิตมาเลเซียมีความสําคัญ
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มากขึ้น ดังน้ัน การทราบปจจัยที่สงผลกระทบกับอัตราแลกเปล่ียนบาทกับริงกิตมาเลเซียจะชวยใหประเทศไทยสามารถ

คาดการณอนาคตเพื่อสามารถแขงขันกับประเทศตางๆไดมากยิ่งขั้น 

 

ตาราง 1 มูลคาการคาระหวางไทยกับประเทศคูคาที่สําคัญในอาเซียน 5 อันดับแรก ป 2559 

หนวย : ลานบาท 

อันดับ ประเทศ มูลคาการคา % สงออก % นําเขา % 

1 มาเลเซีย 724,101.6 5.0 337,695.2 4.47 386,406.5 5.60 

2 สิงคโปร 519,387.7 3.6 288,396.2 3.82 230,991.4 3.35 

3 อินโดนีเซีย 509,376.2  3.5 283,246.2 3.75 226,130.0 3.28 

4 เวียดนาม 487,071.80 3.4 330,119.4 4.37 156,952.4 2.27 

5 ฟลิปปนส 320,312.10 2.2 224,104.1 2.97 96,208.0 1.39 

 อาเซียน 3,161,597.30 21.9 1,859,365.0 25.39 1,302,232.3 18.86 

รวม โลก 14,453,297.6 100.0 7,548,572.6 100.0 6,904,725.0 100.0 

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ 2560 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินริงกิตมาเลเซียโดยปจจัยที่

นํามาศึกษาประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศ 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1) ดุลการคาไทย-มาเลเซีย คือตัวแปรที่เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตางของมูลคาการนําเขาสินคากับมูลคา

การสงออกสินคาของประเทศไทย มาเลเซียหากเกินดุลการคา แสดงถึงวามูลคาการสงออกสินคามากกวามูลคาการนําเขา

สินคา ทําใหเงินบาทแข็งคา ทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอริงกิตมาเลเซียลดลง และมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

3.2) อัตราเงินเฟอ คือปจจัยที่เก่ียวกับอัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาของปปจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของ

ปกอน ที่เกิดจากภาวะที่ราคาสินคาและบริการมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลทําใหคาของเงินที่เราถืออยูลดลง อัตราเงินเฟอยิ่งสูงจะ

สงผลใหอัตราดอกเบี้ยที่หักเงินเฟอออกหรือที่เรียกวาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะมีคาลดลงและกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงผล

ใหเงินบาทออนคาและเงินทุนไหลออกนอกประเทศ เน่ืองจากผลตอบแทนของเงินทุนจากการลงทุนในตางประเทศสูงกวา

ผลตอบแทนจากการลงทุนภายในประเทศ ทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอริงกิตมาเลเซียเพิ่มขึ้น 

และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

3.3) อัตราดอกเบี้ย LIBOR คืออัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารประเทศของเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาในตลาด

ยุโรปที่มีกรุงลอนดอนเปนศูนยกลางคาเงินที่สําคัญ อัตราดอกเบี้ยน้ีจะเคล่ือนไหวไปตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

เงินของสหรัฐอเมริกาซ่ึงสวนตางอัตราดอกเบี้ยมีผลตออัตราแลกเปล่ียนอยางแนนอน และเปนตัวชี้นํา (Leading indicator) 

ตอการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยในประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย ในระยะส้ันแลวการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย LIBOR จะสงผลตอเงินทุนเคล่ือนยายระหวางประเทศ และเกิดผลสุทธิตอเงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทย 

ดังน้ัน ถาอัตราดอกเบี้ย LIBOR ต่ํากวา อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ จะทําใหเงินทุนไหลเขามาภายในประเทศ ทําใหเงินบาท
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 761 

แข็งคา ทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอริงกิตมาเลเซียลดลง และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขาม 

3.4) เงินทุนสํารองระหวางประเทศ คือ ปจจัยพื้นฐานที่สะทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง

โดยทั่วไปเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวย ทองคํา เงินตราสกุลตางประเทศ และหลักทรัพยของรัฐบาล

ตางประเทศ ดังน้ัน ถาระดับทุนสํารองระหวางประเทศเปล่ียนแปลงไป ยอมทําใหรายไดของประเทศเปล่ียนแปลงตาม ดังน้ัน 

ถาเงินทุนสํารองระหวางประเทศมากขึ้น จะทําใหเงินบาทแข็งคา ทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ

ริงกิตมาเลเซียลดลง และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

 

4. แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1 ทฤษฎ ี

4.1.1 ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค (Purchasing Power Parity) ไดแบงออกเปน 2 ประเภท 

1.) ทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซ้ืออยางสัมบูรณ เปนเครื่องมือในการอธิบายความเชื่อมโยงระหวางระดับราคาและ

อัตราแลกเปล่ียน  โดยทฤษฎีน้ีเชื่อวาระดับราคาสินคาของประเทศเปนส่ิงสําคัญที่สุดในการกําหนดระดับอัตราแลกเปล่ียน  

โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดกฎราคาเดียว (Law of One Price) ที่อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียนและราคา

สินคา  คือ การที่ระดับราคาสินคาชุดเดียวกันในทุกประเทศ  เม่ือคิดในรูปเงินสกุลเดียวกันแลวจะตองมีคาเทากันจากการทํา 

Arbitrage  ในตลาด แนวคิดกฎราคาเดียวแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนน้ันทําใหราคาสินคาประเทศน้ันๆมี

การเปล่ียนแปลงในอัตราที่เทากัน เรียกวา การสงผานอัตราแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ   

2.) ทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซ้ือโดยเปรียบเทียบมาจากการปรับขอบกพรองของทฤษฎีความเสมอภาคอํานาจซ้ือ

อยางสัมบูรณ เปนการหาอัตราแลกเปล่ียนดุลยภาพจากอัตราสวนของการเปล่ียนแปลงระดับราคาในประเทศเทียบกับ

ตางประเทศ ผานตัวชี้วัด คือ ดัชนีราคา (Price Index) โดยดัชนีราคาน้ีเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของปที่ศึกษากับฐาน 

ดัชนีราคาเปนตัวแทนของระดับราคาทําใหเรามีมาตรฐานการวัดระดับราคาเหมือนกันในทุกประเทศ งายตอการเปรียบเทียบ

ระดับราคาระหวางประเทศ 

ดังน้ันทฤษฎีอํานาจซ้ือเสมอภาค อธิบายระดับราคาสินคาและบริการมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงในบทความน้ีใชอัตราเงินเฟอ แทนระดับราคาสินคาและบริการ 

4.1.2 ทฤษฎี The Fisher effect (1930) และ The International Fisher Effects 

The Fisher effect อธิบายวา ในตลาดเงินแตละประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน (Nominal Interest Rate) จะ

เทากับอัตราดอกเบี้ยแทจริงบวกอัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในแตละตลาดจะมีแนวโนมเทากัน 

และมีการพัฒนาทฤษฎีน้ีตอเปน International Fisher Effects ระบุวา อัตราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงไปเทากับความ

แตกตางของอัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินของสองสกุลแสดงวา อัตราแลกเปล่ียนจะเคล่ือนตัวไปหักลบ การเปล่ียนแปลงในความ

แตกตางของอัตราเงินเฟอ 

ดังน้ันทฤษฎี Fisher effect อธิบายระดับราคาสินคาและบริการ และอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธกับอัตรา

แลกเปล่ียน ซ่ึงในบทความน้ีใชอัตราเงินเฟอ แทนระดับราคาสินคาและบริการและอัตราดอกเบี้ย LIBOR แทนอัตราดอกเบี้ย 

 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดวงพร แซตั้ง (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียนที่แทจริง พบวา 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียนที่แทจริง คือ อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร

รัฐบาล (BOND) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FIXED) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนที่แทจริงไปในทิศทางเดียวกัน 
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มินลดา พิมจุฬา และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียน

คาเงินบาทตอคาเงินริงกิตมาเลเซีย พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอคาเงินริงกิตมาเลเซีย 

คือ อัตราเงินเฟอทั่ว ไป (INF) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกันและเงินสํารองระหวางประเทศ (IR) มี

ความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

นํ้าเพชร น่ิมนวลดี และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตออัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศลวงหนากรณีศึกษา เงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาตอดอลลารสหรัฐอเมริกา คือ สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตรา

ดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา (Interest) และอุปทานตอเงินดอลลารสหรัฐ (SD) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทาง

เดียวกันและมูลคาการคาสุทธิ (CP) และ อุปสงคตอเงินดอลลารสหรัฐ (DD) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนเปนไปใน

ทิศทางตรงกันขาม 

ทัดพงศ อวิโรธนานนท (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเคล่ือนไหวระยะส้ันของอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาท

ตอเงินเยน พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจทีมี่ผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินเยน คือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศของ

ไทย (R) อัตราแลกเปล่ียนของคาเงินเยนในตลาดโลก (US) และอัตราดอกเบี้ย LIBOR (LIBOR) มีความสัมพันธกับอัตรา

แลกเปล่ียนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

อารมย โกวิชัย และนงนภัส แกวพลอย (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบตออัตราการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหวางคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตรา

แลกเปล่ียนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา คือ ดัชนีราคาผูบริโภค (HLCPI) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปใน

ทิศทางเดียวกันและดัชนีราคาสินคาเขา (IMPI) และ ดัชนีราคาสินคาเขาออกเปรียบเทียบ (ECEI) มีความสัมพันธกับอัตรา

แลกเปล่ียนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

กรรณิกา ศรีสังขงามและกิตติพันธ คงสวัสดิเ์กียรติ (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดอัตราแลกเปล่ียน

ระหวางเงินบาทกับเงินหยวนพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินหยวนคือ มูลคาสินคา

สงออกไทย-จีน (XCN) และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (IBR) และคาเงินบาทที่แทจริง (REER) มีความสัมพันธกับอัตรา

แลกเปล่ียนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

Taoufik Bouraoui และ Archavin Phisuthtiwatcharavong (2015) ศึกษาเรื่อง On the determinants of 

the THB/USD exchange rate พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจทีมี่ผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาคือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศ (R) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน และอัตราการคา 

(TOT) มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

 

ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผูเขียน ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ดวงพร แซตั้ง (2553) อัตราแลกเปล่ียนที่แทจริง INF +, BOND + และ FIXED + 

มินลดา พิมจุฬา และ 

วรรณรพี บานชื่นวิจิตร(2556) 

อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอคาเงินริง

กิตมาเลเซีย 

INF +, R – 

นํ้าเพชร น่ิมนวลดี และ 

กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 

(ดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

Interest +, SD +, CP– และ 

DD– 
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ผูเขียน ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ทัดพงศ อวิโรธนานนท (2557) อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอ 

เงินเยน 

R–, US–และ LIBOR– 

อารมย โกวิชัย และ 

นงนภัส แกวพลอย(2558) 

อัตราแลกเปล่ียนระหวางคาเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

HLCPI +, IMPI + และ ECEI + 

Taoufik Bouraoui และ Archavin 

Phisuthtiwatcharavong (2558) 

On the determinants of the 

THB/USD exchange rate 

R + และ TOT - 

กรรณิกา ศรีสังขงามและ 

กิตติพันธ คงสวัสดเกียรติ (2559) 

อัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับเงิน

หยวน 

XCN +, SET +, IBR– และ  

REER– 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยในครั้งน้ี มีเปาหมายสําคัญเพื่อศึกษาความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่มีความสัมพันธตออัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซียซ่ึงไดใชขอมูลทุติยภูมิซ่ึงเปนขอมูลเชิงปริมาณประชากรที่ใชในการศึกษากําหนดให

เปนตัวแปรตาม (Y) คืออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย (EXR) และกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระ (X) 

ประกอบดวยดุลการคาไทย-มาเลเซีย  (XTM) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ย LIBOR (LIBOR) และเงินทุนสํารองระหวาง

ประเทศ (R) โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 ถึง ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 180 เดือน ซ่ึงได

เก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต และขอมูลจากสถาบันตางๆ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย กรมการคาระหวางประเทศ    

เปนตน 

 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เน่ืองจากขอมูลที่ใชในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับ 

ริงกิตมาเลเซียน้ันเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series data) ทําการสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

และทดสอบตัวแปรแตละตัวและประเมินสมการดวย ดวยวิธี Unit Root Test และทดสอบปญหา Autocorrelation, 

Multicollinearity เพื่อดูความเหมาะสมของตัวแปรและสมการ 

 

 Unit Root Test เปนการทดสอบความน่ิงของขอมูล (Stationary) เน่ืองจากขอมูลอนุกรมเวลาในบางที่ใชขอมูลอาจ

เกิดวิกฤตตางๆ เปนผลใหขอมูลที่ไดคลาดเคล่ือนจากปกติ ซ่ึงมีผลตอการทดสอบปจจัยทําใหตองตรวจสอบความน่ิงของขอมูล 

ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller ซ่ึงพบวา ตัวแปรอนุกรมทุกตัวมีลักษณะคงที่เม่ือมีการแปลงขอมูลดวยการ 1st 

Difference ยกเวน ดุลการคาไทย-มาเลเซียมีลักษณะคงที่ทีร่ะดับ Level ดังตารางที่ 3 ทําใหตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนคาเงิน

บาทตอริงกิตมาเลเซียอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ตองแปลงคา (Difference) เม่ือ

การทําทดสอบการถดถอยพหุคูณ 
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ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบ Unit Root Test  

ตัวแปร 
level 1st Difference 

t-Statistic              Prob.*       t-Statistic             Prob.* 

MYR -1.904071 0.6483 -10.39286 0.0000 

XTM -9.828527  0.0000   

INF -2.329307 0.4156 -9.502694 0.0000 

LIBOR -1.094036  0.9263 -10.60271  0.0000 

R -1.054879 0.9325 -10.69958 0.0000 

 

  Autocorrelation เปนปญหาหน่ึงที่เก่ียวของกับตัวคลาดเคล่ือน (Error) โดยปญหาเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่ตัว

คลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธระหวางกัน หรือตัวคลาดเคล่ือนมีการกระจายที่ไมเปนอิสระแกกันดวยวิธี Durbin-Watson statistic

ซ่ึงการไมเกิดปญหาคา D.W. ตองมีคาประมาณ 1.5-2.5 จากการทดสอบพบวา ไมเกิดปญหาเน่ืองจาก คา D.W. เทากับ 1.60 

ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

 

 Multicollinearity เปนการทดสอบความมีอิสระของตัวแปร โดยทําการทดสอบ Multicollinearity ดวยวิธี 

Simple Correlation Coefficients ซ่ึงการตรวจสอบดวยวิธีน้ี คาที่ไดจะอยูระหวาง 0 – 1 และคาที่ไดจะตองไมเกิน 0.8 

(Kennedy, 2003) จึงจะพบวา ตัวแปรแตละตัวไมมีความสัมพันธกันจากการทดสอบ พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความเปนอิสระตอ

กัน ดังแสดงในตารางที่ 4 

   

ตาราง 4  แสดงผลการทดสอบ Multicollinearity 

 

 
EXR XTM INF LIBOR R 

EXR 1.0000 0.0627 0.3718 0.3279 -0.7748 

XTM 0.0627 1.0000 0.1329 -0.2224 0.1438 

INF 0.3718 0.1329 1.0000 0.4083 -0.2221 

LIBOR 0.3279 -0.2224 0.4083 1.0000 -0.6466 

R -0.7748 0.1438 -0.2221 -0.6466 1.0000 

  

  จากขอมูลเบื้องตน ทําใหสามารถสรางแบบจําลองที่ใชในการศึกษา ดวยวิธีสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regressions) โดยแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับเงินริงกิต

มาเลเซีย ในชวงเวลาระหวางเดือน มกราคม 2545 ถึง ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

 

 
 

โดยกําหนดให 

EXR    คือ อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย 

b0   คือ คาคงที่ 
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b1 ,b2 ,b3 และ b4 คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 

XTM    คือ ดุลการคาไทย-มาเลเซีย   

INF   คือ อัตราเงินเฟอ 

LIBOR    คือ อัตราดอกเบี้ย LIBOR  

R    คือ เงินทุนสํารองระหวางประเทศ  

 

6. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียนเงินตราบาทตอริงกิตมาเลเซียกับดุลการคาไทย-มาเลเซีย  อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย 

LIBOR และเงินทุนสํารองระหวางประเทศปรากฏผลดังตารางที่ 5  

  

ตาราง 5 ผลการทดสอบการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.029539 0.012617 -2.341173 0.0203 

XTM 2.27E-07 2.47E-06 0.092052 0.9268 

D(INF) 0.041221 0.015600 2.642415 0.0090 

D(LIBOR) -0.016285 0.048922 -0.332882 0.7396 

D(R) 3.57E-07 1.47E-07 2.421297 0.0165 

Durbin-Watson stat  = 1.600576 

R-squared = 0.80169 

Adjusted R-squared = 0.59264 

   

  จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สามารถแสดงในรูปสมการเพื่ออธิบาย

ความสัมพันธของตัวแปรไดดังตอไปน้ี  

 

  EXR = -0.029539 + 2.27E-07XTM + 0.041221INF - 0.016285 LIBOR + 3.57E- 07R 

 

 จากขอมูลพบวา คาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ เทากับ 0.801 โดยแบบจําลองมีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ 

รอยละ 59 ซ่ึงพบวา อัตราเงินเฟอและ เงินทุนสํารองระหวางประเทศมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับ

ริงกิตมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ ดุลการคาไทย-มาเลเซีย และ อัตราดอกเบี้ย LIBOR ไมมี

ความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  นอกจากน้ี ยังพบวาดุลการคาไทย-มาเลเซียอัตราเงินเฟอและเงินทุนสํารองระหวางประเทศมีความสัมพันธเชิงบวก 

กับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย ขณะที่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ไมมีความสัมพันธเชิงบวก กับอัตรา

แลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย 
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7. อภิปรายผล 

  การศึกษาจากการสมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา  

  อัตราเงินเฟอ ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน ตามทฤษฎีอํานาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ (The Relative Purchasing Power Parity) และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดวงพร แซตั้ง (2553) ที่พบวาอัตราแลกเปล่ียนที่แทจริง ความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนที่แทจริงไปในทิศทาง

เดียวกัน กับอัตราเงินเฟอ  

เงินทุนสํารองระหวางประเทศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิต

มาเลเซีย ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับงานวิจัยของ Taoufik Bouraoui และ Archavin Phisuthtiwatcharavong 

(2015) ที่พบวา อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินหยวน มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน กับ เงินทุน

สํารองระหวางประเทศ  

ดุลการคาไทย-มาเลเซีย ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การกีดกัน การนําเขา สงออก ของรัฐบาล เพื่อกระตุนใหประชาชน

บริโภคสินคาและบริการภายประเทศทําใหการนําเขา และสงออก ถึงภายหลังจะมีการจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาชวยลดการกีดกัน ก็อาจทําใหขอมูลที่ไดมีความผันผวน ทําใหบางชวงเวลาขอมูลไมน่ิง จึงสงผลให ไมสามารถวิเคราะห

ความสัมพันธของอัตราแลกเปล่ียนได ซ่ึงสอดคลองกับ ประวีณา ศาลิคุปต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่พบวา

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราบาทตอเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราการเปล่ียนแปลงของ

มูลคาสุทธิระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ย LIBOR ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับริงกิตมาเลเซีย ซ่ึง

ไมเปนไปตามสมมติฐานอาจมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสงผลกระทบมายังอัตรา

ดอกเบี้ย LIBOR ที่มีศูนยกลางอยูที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความผันผวนตามไปดวย จึงสงผลใหไมสามารถวิเคราะห

ความสัมพันธของอัตราแลกเปล่ียนได  

 

8. ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัย ทําใหทราบวาตัวแปรอัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวางประเทศเปนปจจัยที่กําหนดอัตรา

แลกเปล่ียน และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงอัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวางประเทศเปนตัวแปรที่รัฐบาล

สามารถควบคุมได เม่ือมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลควรควบคุมตัวแปรอัตราเงินเฟอ และเงินสํารองระหวาง

ประเทศ เพื่อใหสามารถกําหนดอัตราแลกเปล่ียนไดตามทิศทางที่กําหนด และนอกจากน้ีทางสถาบันการเงินและนักลงทุนควร

มีการปรับตัวหรือวางแผนเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งจัดการปองกันความเส่ียงทางการเงินที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจาก

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอัตราเงินเฟอและเงินทุนสํารองสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอเงินริงกิต

มาเลเซีย  สําหรับในการศึกษาครั้งตอไปเน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเลือกทดสอบดวยขอมูลรายเดือนซ่ึงมีความละเอียดสูง จึงมีการ

จัดเก็บขอมูลจํากัดเฉพาะบางหนวยงานเทาน้ัน สงผลในมีทางเลือกในการคัดสรรตัวแปรตางๆเขาสูแบบจําลองมีนอย ดังน้ันใน

อนาคตเพื่อลดขอจํากัดดังกลาวหากปรับเปล่ียนไปใชขอมูลรายไตรมาส หรือรายป ก็จะเปนการชวยลดขอจํากัด ชวยขยาย

ทางเลือกในการคัดเลือกตัวแปรอ่ืนๆมาใชในการศึกษา เชน ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หรือแมแต

ผลิตภายมวลรวมภายในประเทศ เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อพัฒนา

ขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

รวมกับการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดแข็ง คือ        

ใชวัตถุดิบในชุมชน จุดออน คือ มาตรฐานของสินคาหรือบริการ บรรจุภัณฑ ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประสิทธิภาพการทําธุรกิจ โอกาส คือ รัฐใหการสนับสนุน การเติบโตของการทองเที่ยวและเทคโนโลยีการส่ือสาร อุปสรรค 

คือ คูแขงขัน สินคาทดแทน ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาที่ไดจากการกําหนดกลยุทธ ไดแก การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

การประชาสัมพันธเนนสินคาชุมชน การพัฒนาสินคาหรือบริการใหม ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ รวมทั้งการขยาย

ธุรกิจทั้งในสวนฐานของลูกคา ชองทางการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มรายได 
 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study business environment of community enterprises 

and 2) to develop strategic recommendations for community enterprises in Nakhon Pathom province. 

This research used both of the qualitative and documentary research. The results showed that community 

enterprises’s strength was the use of raw materials in the community. Weaknesses were the standard of 

goods or services, packaging, marketing and information technology knowledges, and business performance. 

Opportunities were government support, the growth of tourism and communication technology. Threats 

were competitors and goods substitution. Therefore the strategies to develop are goods and service standards 

development, packaging development, marketing and information technology knowledge development, 

Strength of community enterprises development, public relations focused on community goods, new product 

and service development, business performance Improvement, including business expansion in the customer 

base and distribution channels to increase revenue. 
 

Keywords: business environment, community enterprises, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา   
 ปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน มีการเปล่ียนแปลงเปนพลวัตตลอดเวลา รวมทั้งมีแนวโนมที่รุนแรงทําใหสังคมไทย
ไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได เชน การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจอยางหลีกเล่ียงมิได เปนเหตุใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองเพิ่มศักยภาพและโอกาสใหกับประชาชน 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและม่ันคงและเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขัน จากการวิเคราะหของธนาคารกสิกร
ไทยคาดการณวาในป 2560 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.3 การตลาดของภาคธุรกิจ ไมดอยไปกวาป 2559 สงผลให
สภาวะทางการตลาดโดยรวมของภาคธุรกิจนาจะมีทิศทางที่ฟนตัวไดตอเน่ือง ซ่ึงปจจัยที่ทําใหธุรกิจฟนตัวสรุปไดคือ กําลังซ้ือ
ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รัฐออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และผูสงออกนํ้ามันมีแนวโนมขยายตัว
ดีขึ้น แมภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมปรับตัวไดดีขึ้น แตยังคงตองระวังเรื่องปจจัยที่ทําใหตนทุนและเงินเฟอในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจดวยเชนกัน ตนทุนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจเพิ่มขึ้น น้ันคือราคานํ้ามัน คาแรง
ขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตราเงินเฟอในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น ดังน้ันผูประกอบการ SME ทั้งในธุรกิจที่
มีแนวโนมขยายตัวและธุรกิจที่ยังเผชิญความทาทาย จําเปนตองเรงปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตนอยูเสมอ (ธนาคารกสิกร
ไทย, 2560)  และจากขอมูลสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2560, หนา 1)  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ 4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัว
รอยละ 4.3 ในขณะที่จีดีพ ีประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน 
รอยละ 42.5คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท  จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมน้ันมีโอกาสที่จะเติบโตและสรางความม่ันคง
ทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศ  
 รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของภาคครัวเรือน ชุมชนและสังคม เปน
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลที่ยั่งยืน โดยจะตองใหความสําคัญตอการเสริมสรางทุน
ของประเทศที่มีอยูใหมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการสรางฐานรากที่ดีจะสงผลใหเศรษฐกิจแข็งแกรง รัฐบาลจึงมีการออกกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนน่ันคือ พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 เดือน
มกราคม 2548 เปนตนไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2548)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปน
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจํานวนหน่ึงอยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการ
สงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของ
หนวยธุรกิจที่สูงขึ้น (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 
 จังหวัดนครปฐมก็เชนเดียวกันเปนจังหวัดหน่ึงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากตั้งอยูทางดานใต
ของจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิโลเมตร เปนเมืองแหงอาหารและมีแหลงทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม จากขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมพบวาปจจุบันมีจํานวนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 240 กลุม สวนใหญผลิตสินคามีสวนนอยที่
ใหบริการ  ปญหาหลักน้ันพบวายังขาดความรูในการพัฒนาในหลาย ๆ สวนไมวาจะเปนตัวสินคาหรือบริการ  การตลาด 
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการแขงขันและการที่ประเทศไทยมีนโยบายนําประเทศเขาสูไทยแลนด 4.0 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560)  จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะใหสามารถเติบโตไดอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนและยืนหยัดในยุคของการแขงขันที่ทวีความรุนแรง  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ในอันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนา เพื่อให
วิสาหกิจชุมชนน้ันทันตอการเปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันในยุคของการแขงขันไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
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3. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

3.1 วิสาหกิจชุมชน 
ขอมูลของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) นําสรุปใหเห็นภาพวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 
ความหมาย  

       วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือ
การอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ
บุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน  
      ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อยางสรางสรรคเพื่อ
การพึ่งตนเอง "ทุนของชุมชน" ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม (กฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชน เปนพี่เปนนองไวใจกัน)    

ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน  มีองคประกอบอยางนอย 7 ประการ 
1. ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ  
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เปนหลัก   
3. ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน  
4. เปนฐานภูมิปญญาทองถิ่น ผสมผสานภูมิปญญาสากล  
5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ  
6. มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ  
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย เครือขายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัว

กัน โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางหน่ึงอยางใด เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

        ความเปนมา 
           ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญาอยูมากมาย ซ่ึงเปนธุรกิจที่ยังมีขนาดไมถึงวิสาหกิจขนาด
กลาง  และขนาดยอม (SME) หรือสหกรณ แตเปนธุรกิจที่สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหน่ึง ธุรกิจใน
ระดับน้ียังมีปญหาที่ประสบอยู คือ  
            1. ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไมมีกฎหมายรองรับ  
            2. การสนับสนุนจากภาครัฐไมตรงกับความตองการที่แทจริง เน่ืองจากขอมูลกลุมเปาหมาย และความตองการไม
ชัดเจน รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ   
           หลักการ  
             เพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจํานวนหน่ึงอยูใน
ระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา ใหไดรับการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของหนวยธุรกิจที่สูงขึ้น 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
       กฎหมายกําหนดใหมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร  

  1. ระดับปฐมภูมิ สงเสริมการจัดตั้ง การใหความรู การศึกษาวิจัย ในการนําทุนชุมชนมาใชเหมาะสม การรวมมือกัน
ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได  

  2. ระดับสูงขึ้น สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด  
การสรางความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแกผูบริโภค การประสานงานแหลงเงินทุน เพื่อใหสามารถเปน
ผูประกอบการหรือพัฒนาไปสูการประกอบธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลาง ตอไป  

 3. การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะใหการสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ
และความรวมมือกันระหวางเครือขาย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อขยายและสรางความม่ันคงใหแกกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
 จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญกับยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเลขานุการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ไดกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม ใหสอดคลองกัน และใชกระบวนการ
เรียนรูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม โดยใชกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน สงเสริมใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาระดับตําบลใหมีการเสนอเพื่อบรรจุแผน
ความตองการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไวในแผนแมบทชุมชน และมีการแปลงแผนไปสูการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการสงเสริม
การเรียนรูของชุมชนในประเด็นที่เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ปจจุบันมี
จํานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จํานวนรวม 240 วิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขาย (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) 

3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่

คุกคามหรือเรียกกันทั่วไปวา SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันทั้งภายในและภายนอก
องคกรหรือโครงการเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานไปสูสภาพที่ตองการในอนาคต 
(Humphrey cited in Armstrong, 1996) 

3.2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เปนการประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายในของ

องคกรหรือโครงการมีหลักการดังน้ี (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 118-119 และคุณากร เพชรคง.2554: 12-15) 
     1. Strengths (S): จุดแข็ง จุดเดนหรือขอไดเปรียบที่องคกรมีอยู จุดแข็งเปนแหลงที่มาของความสามารถที่จะ

นํามาพัฒนาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได กรอบในการวิเคราะหไดแกความสามารถ จุดขาย ทรัพยากร ประสบการณ 
ความรู ขอมูล ระบบการทํางาน การประสานงาน วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน เปาหมาย เชน บุคลากรมีความสามารถในการ
ใช ITและมีความพรอมที่จะพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ความนาเชื่อถือขององคกรเน่ืองจากเปนหนวยงานของภาครัฐ การมี
งบประมาณอยางเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผน มีวิธีการเฉพาะที่จะไดมาซ่ึงทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง เปนตน จุดแข็งของ
องคกรตองนํามาใชใหเหมาะสมและควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 

     2. Weaknesses (W): จุดออนหรือจุดดอยซ่ึงเปนปญหาขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกรและ
ทาใหองคกรเสียเปรียบคูแขง ดังน้ันองคกรจึงควรปรับปรุงจุดออนใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร
และการดําเนินโครงการ กรอบในการวิเคราะหไดแก งบประมาณ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ผลกระทบของกิจกรรม 
ความนาเชื่อถือของขอมูล แผนงาน ผูนํา การบริหาร ระบบและขั้นตอนการทํางาน เปนตน ยกตัวอยางเชน ขาดระบบการ
บริหารงานและการบริหารเงินที่เปนมาตรฐาน ขาดการนําแผนงานไปปฏิบัติ บุคลากรมีความรูจํากัดและไมไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เปนตน 

3.2.2 การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เปนการ
ประเมินสภาวะแวดลอมปจจุบันภายนอกองคกร เชน การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี 
เปนตน การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคมีหลักการดังน้ี (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 119 และคุณากร เพชรคง. 2554: 16-19) 

     1. Opportunities (O): เปนการประเมินโอกาสใหมที่สามารถดําเนินการไดเพื่อใหองคกรเติบโตและมีกําไร 
กรอบในการวิเคราะหไดแก นวัตกรรม ความเปล่ียนแปลงดานตางๆ กลยุทธการดําเนินงาน การรวมมือในเครือขายและ
หนวยงานที่เก่ียวของ การพัฒนาดานเทคโนโลยียกตัวอยางเชน นโยบายของรัฐและกฎหมายเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจ มี
กฎระเบียบที่เอ้ือตอการขยายความรวมมือกับองคกรเครือขาย สมาชิกในเครือขายมีความเขมแข็ง เทคโนโลยีมีความกาวหนา 
เปนตน ผูบริหารที่ดีตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 
                2. Threats (T): อุปสรรค เปนปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกรที่ทําใหประสบความสําเร็จไดยาก กรอบ
ในการวิเคราะหไดแก ผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองผลกระทบจากกฎระเบียบ ส่ิงแวดลอม การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ความสามารถในการแขงขันการใหการสนับสนุนจากผูบริหาร การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู
ความสามารถ การขาดแคลนงบประมาณ ยกตัวอยางเชน แนวทางหรือมาตรการตามนโยบายไมชัดเจนและเปล่ียนแปลงบอย 
ขาดอํานาจทางการบริหารเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว เปนตน องคกร
จําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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3.3 การกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix) 
เม่ือไดวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกและภายในแลวสามารถนาส่ิงที่วิเคราะหไดมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อใหสะดวก

แกการเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยใชหลักการสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix)  
ในการกําหนดกลยุทธ (สิริวัฒก หมีทอง, 2554: 1 และคุณากร เพชรคง, 2554: 23-24) ไดแก 

1. S-O กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential) หรือกลยุทธรุกเต็มที่ เปนการใชประโยชนจากจุด
แข็งที่มีอยูผนวกกับสภาพโอกาสที่เอ้ืออานวยจากภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

2. S-T กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (Strategy to build security) เปนการใชจุดแข็งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพื่อหลบหลีกหรือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการทางานใหลดนอยลง 

3. W-O กลยุทธเรงพัฒนา (Strategy to accelerate development) เปนการใชโอกาสจากสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานมาปดจุดออนขององคกร กลยุทธน้ีจึงอาศัยปจจัยผลักดันจากภายนอกใหเกิดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงภายในหนวยงานและแกไขจุดออนหรือจุดดอยที่องคกรมีอยู 

4. W-T กลยุทธแกวิกฤติ (Strategy to solve the crisis) หรือกลยุทธตั้งรับเปนการใชประโยชนอยางระมัดระวัง
จากสภาพโอกาสที่เลวรายและจุดออนของหนวยงานที่มีอยูเพื่อแสวงหาแนวทางใหมๆ และปรับรื้อระบบการทางานใหตางจาก
เดิม เพื่อหาทางอยูรอดใหไดภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออานวยจากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการวิเคราะห SWOT ชวยให
องคกรรูระดับศักยภาพของตนเองและของคูแขงได ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางชัดเจน 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     งานวิจัยที่เก่ียวของสวนใหญจะศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) โดยผูวิจัย
ขอนําเสนอ ดังน้ี 
 อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล (2554) ที่ศึกษาสถานการณการประกอบการและแนวโนมทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวาดวยขอปฏิบัติในเรื่องการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่จะตองมีการยื่นแผน
ประกอบการ และการที่ตองมีการจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายไวเพื่อการตรวจสอบดานภาษีของวิสาหกิจชุมชน คาดวา     
ในปถัดไป มีแนวโนมวาจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ไมมาตอทะเบียนเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
และมีการดําเนินกิจการอยางตอเน่ือง (ประมาณรอยละ 33) ซ่ึงเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีผูนําที่เขมแข็งและเขาใจในหลักการ
บริหารจัดการที่ดี สําหรับแนวโนมทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐมในปถัดไป กําหนดใหมีการบูรณา
การกับสถาบันการศึกษาที่มีอยูในจังหวัดไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลวิสาหกิจชุมชนและวางแผนการพัฒนา ทั้งใน
ดานการใหความรู การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน การปรับปรุงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการบูรณาการการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตนแบบดาน อย. และการจัดงานแสดงสินคาระดับ
จังหวัด นอกจากน้ี การลดรายจายดานพลังงานยังไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพลังงานจังหวัดนครปฐมอยางตอเน่ือง 
  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลาผลการศึกษาสภาวการณของวิสาหกิจชุมชนพบวา ปจจัยดานการเมือง ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอ้ืออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สวนปจจัยทางดานเทคโนโลยี และ
ปจจัยทางนิเวศวิทยา เปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนมีดังน้ี ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การพัฒนาทักษะดานตางๆ การ
สนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
 รัชนี รูปหลอ ดุษฎี พรหมหัต   และ วัลภา วองวิวิธกุล (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนและ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมซน ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมซนเกิดจากหนวยงานภาครัฐเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
ของคน ในชุมซนเพื่อขอรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตและเงินทุน แตการดําเนินงานเปนลักษณะกิจการสวนตัว ปญหาที่พบ 
คือไมสามารถขยายตลาดได ไมสามารถดําเนินงานในรูปแบบของกลุมวิสาหกิจได ทําใหวิสาหกิจชุมซนออนแอและมี แนวโนม
การยกเลิกกลุม แตยังดําเนินการผลิตในลักษณะของผลิตภัณฑชุมซน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมซนสูความ ยั่งยืน มี
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โอกาสขยายตัวเซิงธุรกิจไดจึงตองเริ่มจากผูนํามีความสามารถ มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสมาซิกและมี ความสัมพันธที่ดี
กับชุมซน และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมซน และสรางตลาดภายในทองถิ่น 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยจะนําประเด็นวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ดวยสวอต (SWOT analysis) และการกําหนดกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix) มาใชเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามตามวัตถุประสงค 
 
4. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
Research) เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความครบถวนสมบูรณและมีความลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

ขั้นที่ 1 วิจัยเชิงเอกสารดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (documentary Research) โดยการศึกษาคนควารวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ รายงานวิจัย และขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต มาเปนขอมูลเบื้องตน จากน้ันนําขอมูลเหลาน้ีมาพิจารณารวมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสราง
กรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  
 ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสัมภาษณก่ึง
โครงสราง (semi-structured Interviews)    

ขั้นที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก  
โดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังน้ี 

4.1 ผูใหขอมูลหลัก (key informant) 
ผูใหขอมูลหลัก ในงานวิจัยน้ีคือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม  และบุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม 
4.2 วิธีการเก็บขอมูล 
ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก (key informant) คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมและ

บุคคลที่เก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม  โดยการใชการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ(snowball technique) เก็บ
ขอมูลจนกระทั่งขอมูลมีการอ่ิมตัว ซ่ึงงานวิจัยน้ีสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) ดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางกับ
ตัวแทนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 10 กลุมๆ ละ1รายโดยมีตําแหนงประธานกลุมหรือตัวแทนที่
ไดรับมอบหมาย  บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมจํานวน 2 ราย รวมทั้งส้ิน 12 ราย 

4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 
4.4 การวิเคราะหขอมูล 
    4.4.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content   analysis)  

ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบขอมูล ไดแก การถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึกส่ิงที่สังเกตพบและสรุปขอมูลในทันที
หลังการสัมภาษณแตละครั้ง หลังจากน้ันอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และเลือกขอความที่บงบอก ถึงสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และขั้นตอนที่ 2 การสรุป/การตีความ ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนที่ปรากฏในขอมูล 
และมองหาความแตกตาง-ความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ โดยถาขอมูลมีความลงรอยกัน (เหมือนกัน) ประมาณรอยละ 
90 หรือมากกวาน้ัน ถือวาขอมูลที่ไดน้ันมีความนาเชื่อถือสูง หลังจากน้ันนําขอสรุปมาตีความ 

    4.4.2 วิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยกรอบสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ 
         4.4.3 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล ระหวางขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมกับ
บุคลากรภาครัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม นอกจากน้ันยังใชการตวจสอบดานวิธีการรวมดวยการ
สัมภาษณกับการใชเอกสาร 

4.5 เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาการสัมภาษณเชิงลึก  เอกสารที่เก่ียวของ ใชการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis)  
เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค รวมกับสวอตเมทริกซ (SWOT Matrix)  ในการกําหนดกลยุทธ 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เก่ียวของ ผูวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตารางที ่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
จุดแข็ง (Strengths: S) 1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 

2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ 
จุดออน (Weaknesses: W) 1.เงินทุนในการขายกิจการ 

2.มาตรฐานของสินคาและบริการ 
3.บรรจุภัณฑ 
4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.การดําเนินงานมีลักษณะกิจกรสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได  

โอกาส (Opportunities: O) 1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2.การเติบโตการทองเที่ยว  
3.ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

อุปสรรค (Threats: T) 1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 
2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 
3. สินคาทดแทน 

 
 จากตารางที่ 1 สามารถนํามากําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา  โดยใชสวอตเมทริกซ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหกลยุทธดวยสวอตเมทริกซ (SWOT matrix) 
 
                         ปจจัยภายใน 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 
S2. เปนลักษณะการรวมตัวของกลุม
บุคคล รวมความสามารถ 
 
 

จุดออน (W) 
W1.ตนทุนสินคาหรือบริการสูง 
W2.มาตรฐานของสินคาและบริการ 
W3.บรรจุภัณฑ 
W4.ความรูดานการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
W5.การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไม
สามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได 

โอกาส (O) 
O1.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
O2.การเติบโตการทองเที่ยว  
O3.ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO) 
1. ขยายฐานลูกคา (S1+O1+O2) 
2.ขยายชองทางการจัดจําหนาย 
(S1+O1+O3) 
3. ขยายธุรกิจ (S1+O1+O2+O3) 
 

กลยุทธเรงพัฒนา (WO) 
1.พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ
(W2+O1+O2) 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ  (W3+O1) 
3.พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (W4+O1+O2+O3) 
4.พัฒนาความเขมแขงกลุม (W5+O1) 

อุปสรรค (T) 
T1.คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 
T2. คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 
T3. สินคาทดแทน 

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST) 
1.ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน 
(S1+T1+T2) 
2. พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ 
(S1+S2+T1+T2+T3) 

กลยุทธแกวิกฤติ (WT) 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ 
(W1+T1+T2) 
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6. สรุปผล 
 จากผลการวิจัย จากการสัมภาษณเชิงลึกและเอกสารที่เก่ียวของในการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis)  น้ันสรุปไดวา 

จุดแข็งคือ 1) ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น 2) เปนลักษณะการรวมตัวของกลุมบุคคล รวมความสามารถ 
จุดออนคือ 1) ตนทุนสินคาหรือบริการสูง 2) มาตรฐานของสินคาและบริการ 3) บรรจุภัณฑ 4) ความรูดานการตลาด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การดําเนินงานมีลักษณะธุรกิจสวนตัว ไมสามารถดําเนินการในรูปแบบคณะบุคคลได 
โอกาสคือ  1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 2) การเติบโตการทองเที่ยว 3) ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร 
อุปสรรคคือ 1) คูแขงขันที่มีจํานวนมากขึ้น 2) คูแขงขันหนาใหมเพิ่มมากขึ้น 3) สินคาทดแทน 

สวนการพัฒนาขอเสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมดวยการวิเคราะหดวยสวอตเมทริกซ 
(SWOT Matrix) ในการกําหนดกลยุทธน้ันสรุปไดคือ 

1. กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (SO) ในการขยายธุรกิจและมุงเติบโตดังน้ันจึงตองใชกลยุทธขยายฐานลูกคา หรือขยายชอง
ทางการจัดจําหนาย หรือขยายธุรกิจ เพื่อสรางยอดขายเพิ่มรายได 

2. กลยุทธเรงพัฒนา (WO) เน่ืองจากผลที่ไดจะพบวามีจุดออนคอนขางมาก แตมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจมาก
เชนกน ดังน้ันจึงควรที่จะตองจัดการกับจุดออนเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีดวยกลยุทธ ไดแก 1) พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ  3) พัฒนาความรูดานการตลาด การทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4)พัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

3. กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (ST) ดวยปญหาที่เกิดจากอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได จึงจําเปนที่วิสาหกิจชุมชน
จะตองใชจุดแข็งมาจัดการปองกันหรือสรางภูมิคุมกันจากอุปสรรคที่มีดวยกลยุทธไดแก 1) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน และ 
2) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ 

4. กลยุทธแกวิกฤต ิ(WT) ดวยปญหาที่เกิดจากจุดออนที่มีและอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได    ดังน้ันจึงตองใช
กลยุทธพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ ดวยการลดคาใชจายตางๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การสรางความพึง
พอใจในการใหบริการ เปนตน 

 
7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดวา  

7.1 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง  แตมีโอกาสมากกวาอุปสรรค  ดังน้ันการปรับจุดออนและ
เสริมสรางจุดแข็งจึงเปนส่ิงที่มีความจําเปนในการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถควาโอกาสที่มีอยู 

7.2 สามารถนํามากําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจดวยกลยุทธตางๆ  ซ่ึงจากผลการวิจัยในครั้งน้ีผูที่สนใจสามารถนําไป
ตอยอดในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมในดานตางๆ ไดแก 1)พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ2)
พัฒนาบรรจุภัณฑ  3)พัฒนาความรูดานการตลาดและการทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
วิสาหกิจชุมชน 5) ประชาสัมพันธชูสินคาชุมชน  6) พัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ และ 7) พัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ 
เปนตน 
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Skills and ethics of professional accounting bookkeeper in the view  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของ

นักบัญชีเขตหนองแขม 2) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 3) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม

ประเภทของกิจการ 4) เปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม

ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากนักบัญชแีตละสถานประกอบการ

ที่จดทะเบียนการคา ในเขตหนองแขม  จํานวน 1,768 คน มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 

และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการของครอนบาคอัลฟา จากกลุมตัวอยางในเขตหนองแขม ซ่ึงมาตรวัดอยูในเกณฑที่

คอนขางสูง โดยอยูในชวง 0.925-0.930   

ผลจากการศึกษาพบวา 1. ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึง

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะ

ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ดานทักษะทางปญญา         

สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด  ซ่ึงเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานการรักษาความลับโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรม

และความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดาน

ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป     

2. เพศที่ตางกันไมมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 อายุที่ตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภา

วิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553  ระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชี และ ระดับการศึกษาที่ตางกัน

ไมมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ประสบการณการ

ทํางานดานบัญชีที่ตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพ

บัญช ี(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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3. ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

4. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ที่แตกตางกันไมมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ทุนจดทะเบียนที่แตกตางกัน มีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชี และ

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชตีามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 รายไดโดยประมาณตอป  

ที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 

19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ทักษะวิชาชีพบัญช ี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  นักบัญชี  

 

Abstract 

 

This research Aims to 1) Meaning, skills and professional conduct of accountants in view of 

Accountants Nongkham. 2) a comparison of the account about the skills and professional ethics for 

accountants, classified by personal factors 3) a comparison of accounting skills and professional ethics 

for accountants, classified by type of business 4) a comparison of accounting skills and professional 

ethics for accountants classified by general factors of the business. Using quantitative research. The 

researchers collected data from questionnaires and accountants each establishment registered trade 

Nongkham number of 1,768 people have tested the quality of the tool by a panel of experts and analysis 

of reliability by means of Cronbach alpha. The sample in Nongkham This measure remained relatively 

high. In a range of 0.925 to 0.930 

The study found that 1. vocational skills for professional accountants have an overall average 

score is in the high level. Considering that it was found. Skills, personal attributes, with the highest average 

score, followed by the academic skills and practical work. Skills, interpersonal interaction and communication. 

Intellectual skills The side that scores the lowest. Skills, organizational and business management. And 

ethics of professional accountants in accordance with the FAP (No.19), 2553. Overall, the average score 

is the highest level. Considering that it was found. The secrecy with the highest average score. The second 

is its transparency, independence, integrity and honesty. The knowledge and standard of practice work. The 

side that scores the lowest. Responsibility colleagues and ethics in general. 

2. Gender differences do not affect the accounting professional skills and ethics of professional 

accounting regulations FAP (No. 19), 2553. Age affects different accounting professional skills and ethics 

of professional accountants in accordance with the FAP (No. 19), 2553. Educational differences are affecting 

the accounting profession, skills and educational levels do not affect the same code of ethics for 

professional accountants in accordance with the FAP (No.19) 2553. Experience the different accounts 

that affect the accounting professional skills and ethics of professional accountants in accordance with 

the FAP (No.19) 2553 a significant statistical level .05. 
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3. Type of business factors affect different accounting skills are statistically significant at the .05 

level And Type of business factors affect different code of ethics for professional accountants in accordance 

with the FAP (No. 19)  2553 Different statistical significance level .05. 

4. The duration of the operation. Different accounts does not affect the professional skills and 

ethics of professional accountants FAP Regulations 2553 (No.19) Capital Different Effects on professional 

accounting skills. And ethics of the profession in accordance with accounting regulations, the FAP (No. 

19), 2553. Estimated revenue per year Different skills are affecting the accounting profession and ethics 

of professional accountants in accordance with the FAP (No. 19), 2553, a significant statistical level .05. 

 

Keywords: accounting skills, accounting ethics, accountants  

 

1. บทนํา 

ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว สืบเน่ืองจากปจจัยหลายประการ อาทิ การเปน

หน่ึงในประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดเขตการคาเสรี การลงทุนจากนายทุนชาวตางชาติ หรือ

แมกระทั่งคนยุคใหมในปจจุบัน ที่หันมาเปนนายตัวเองมากกวาการเปนลูกจาง กอใหเกิดธุรกิจหลากหลายประเภท  สงผลให

แนวโนมธุรกิจของประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็วขึ้น ภายในระยะเวลาไมก่ีป จากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ

สังคมในประเทศจึงสงผลกระทบกับองคกรธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนหลายองคกร ไมวาจะเปนดานการบริหารงาน การ

วางแผนงาน และดานทรัพยากรบุคคลซ่ึงปจจัยเหลาน้ี สงผลไปถึงตนทุนทางการผลิตทั้งส้ิน  ผูบริหารจะตองมีการรับมือกับ

การเปล่ียนแปลง  เพื่อใหธุรกิจหลุดพนจากภาวะผลกระทบเหลาน้ีพรอมกับตองวางแผนการดําเนินธุรกิจโดยการนําแนวคิด

ใหมๆมาประยุกตใชในธุรกิจ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ระบบการบัญชีในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก    มีเครื่องมือหลายตัวที่เขามาชวยสนับสนุนในการลง

บันทึกทางการบัญชี ประหยัดทั้งเวลา การจางทรัพยากรบุคคล และสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว แตก็ยังมิไดตอบโจทย

การบัญชีไดทั้งหมด เพราะบทบาทสําคัญของการบัญชี อยูที่ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีความละเอียด

รอบคอบ และมีความซ่ือสัตย ซึงส่ิงเหลาน้ีคือคุณสมบัติจรรยาบรรณของนักบัญช ี

 หนาที่ของผูทําบัญชีไมเพียงแคทําบัญชีและรายงานทางการเงินเทาน้ัน แตยังสามารถชวยในการจัดทํางบการบริหาร

เพื่อชวยในการตัดสินใจใหแกผูบริหารองคกร ผูทําบัญชีวิชาชีพตองเปนผูรวบรวมขอมูล  และ ประมวลผลขอมูลขององคกรทั้ง

ที่เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน  และรวมเปนผูวางแนวทางในการจัดทํารายงานมาตรฐานทางบัญชี โดย

ยึดหลักมาตรฐานการบัญชี และใชทักษะวิชาชีพทางการบัญชีในการทํางานภายใตหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี 

หรืออีกในดานหน่ึงนักบัญชีตองใชความรูในดานสาขาวิชาอ่ืนๆที่ไมใชเพียงวิชาดานการบัญชีอยางเดียวมาผสมผสานในการวาง

แผนการบริหารงาน ไมวาจะเปนดานคณิตศาสตรประกันภัย  ดานการบริหารงานจัดการการเงิน  ดังน้ันนักบัญชีตองมีการ

พัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูทางดานทักษะทั้งดานนักบัญชีและในดานอ่ืนๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการใหแก

ผูบริหารองคกรได 

แตในสภาพสังคมยุคปจจุบันส่ิงที่เห็นไดอยางชัดเจนคือเรื่องของการทําผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผูทําบัญชีขาด

จรรยาบรรณทางการบัญชีที่ถูกตองในการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความเชื่อถือได หากผูทําบัญชีวิชาชีพมีทักษะ ความรู

และความสามารถในการปฏิบัติงานแตขาดซ่ึงจรรยาบรรณวิชชาชีพ หรือ ขาดทักษะความรู และขาดความสามารถ แตมี

จรรยาบรรณวิชชาชีพสูง ก็ไมสามารถที่จะเปนผูทําบัญชีที่สมบูรณแบบได 

เขตหนองแขมเปน 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยูในกลุมเขตกรุงธนบุรีฝงใต โดยแบงเปน  2 

เขตการปกครองยอยออกเปน 2 แขวงไดแก แขวงหนองคางพลู และ แขวงหนองแขม โดยในเขตหนองแขมน้ีมีสถาน
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ประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจหลากหลายประเภท เชนธุรกิจประเภทการผลิต การบริการ และการจําหนายสินคา ซึ่งแตละ

ธุรกิจเหลาน้ีมีการะบวนการในการบริหารงานและความตองการบุคคลากรที่ตางกัน รวมถึงมีสถานศึกษาและสถาบันฝกอาชีพ

หลายแหง ในการทําวิจัยครั้งน่ีผลที่ไดออกมาจะไดนําไปปรับปรุงและเปนแนวทางในการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาใชเปน

ประโยชนตอไป 

 ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี 

เขต หนองแขม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจมุมมองของนักบัญชีแตละประเภทของกิจการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูประกอบการในเขต หนองแขม ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูทํา

บัญชีพรอมกับการฝกอบรมในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพควบคูกันไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูทําบัญชี

ตอไปภายใตคําที่วา นักบัญชีตองเกงและด ี

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชีเขตหนองแขม 

2.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดย จําแนกตาม 

ปจจัยสวนบุคคล  

3.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม 

ประเภทของกิจการ   

4.เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม  ปจจัย

ทั่วไปของธุรกิจ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 1.ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก นักบัญชีของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม   

 2.ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานประเภทของกิจการ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ ในเรื่อง

ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม 

 3.พื้นที่ในการทําวิจัย ใชพื้นที่เขตหนองแขมซ่ึงประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท โดยแบงแยกเปน แขวงหนองคา

พลู และ แขวงหนองแขม 

 4.ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูล เดือน มกราคม-เมษายน 2560 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยสวนบุคคลของนักบัญชีมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี 

2.ปจจัยดานประเภทของกิจการมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี 

3.ปจจัยดานทั่วไปของธุรกิจมีผลตอมุมมองในดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชี 

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆที่เก่ียวของกับทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนัก

บัญชี เขตหนองแขมซ่ึงแบงสาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

1.ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 

 แนวความคิดเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี(Professional Skills) (สภาวิชาชีพบัญชี, 

2548 : 1-6) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ วิชาชีพบัญชี(International Education Standards 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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for Professional Accountants:IES) ฉบับที่ 3 ไดกลาววา ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี (Accountant Professionalism) น้ัน

ประกอบดวย ทักษะ 5 ดาน ดังน้ี 

1.ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงแบงยอยไดอีก 6 ระดับตามลําดับจากนอยไปหามาก 

ไดแกมีความรูความเขาใจสามารถประยุกตใชสามารถวิเคราะหไดสามารถสังเคราะหได (นําองคความรู   หลายๆดานมา

ประมวลเขาดวยกันแลวทําการคาดการณและใหผลสรุปได) และสามารถประเมินคุณคาได    ส่ิงที่สําคัญคือบุคคลที่พรอมจะ

เปนผูประกอบวิชาชีพตองบรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหลาน้ี ณ ชวงเวลาที่ มีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีทักษะ

ทางปญญาชวยใหนักบัญชีแกปญหาตัดสินใจและใชดุลยพินิจ ที่ดีแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรไดทักษะทางปญญาที่

จาเปนประกอบไปดวยทุกเรื่องดังน้ี 

 (ก) ความสามารถที่จะกําหนดไดมาจัดและเขาใจสารสนเทศจากคนส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิคส 

       (ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถามวิจัยคิดเชิงเหตุผลและการวิเคราะห 

       (ค) ความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน 

2.ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน (Technical and Functional Skills)        

 ประกอบดวย ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญดานเทคโนโลยี      สารสนเทศ 

(ข) การวิเคราะหแบบจาลองการตัดสินใจและความเส่ียง (Decision modeling and risk  Analysis)  

       (ค) การประเมินคา 

       (ง) การรายงานและ 

       (จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 

                3.ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเก่ียวของกับทัศนคติและพฤติกรรม 

    ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหลาน้ีจะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคลซ่ึงรวมถึง 

              (ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง 

        (ข) มีความคิดริเริ่มมีความสามารถโนมนาวและเรียนรูดวยตนเอง 

        (ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจากัดและจัดแจงงานใหเสร็จตาม                   

กําหนดเวลา 

        (ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง 

        (จ) พิจารณาปรับคานิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 

        (ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

      4.ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication  

Skills) ซ่ึงชวยใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนในองคกรไดดีรับและสงผลสารสนเทศ  

ไดทําการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสวนประกอบของทักษะปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลและการส่ือสาร  

ประกอบดวย 

        (ก) การทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง 

        (ข) สามารถทํางานเปนกลุม 

        (ค) มีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ตางวัฒนธรรมและความคิดเห็นตางกันได 

        (ง) เจรจาตอรองหนทางแกปญหาและกําหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ 

        (จ) การทางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        (ฉ) สามารถนาเสนออภิปรายรายงานและการปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพผานการ   

             เขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
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  (ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง 

                  5.ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ  (Organizational and Business 

Management Skills) มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงจะมีการเรียกรองใหเปนผูแสดงบทบาทในเชิง

รุกในการจัดองคการในแตละวันในขณะที่กอนหนาน้ีบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัด อยูเพียงแคการเก็บ  

และรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานอ่ืนนําไปใชแตในปจจุบันผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไปมีบทบาทกับ หลาย

หนวยงานมากขึ้นจึงมีความจําเปนที่ตองมีความรูดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ

ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ   

(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธการบริหารโครงการการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรการ     ตัดสินใจ 

(ข) ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งานและการมอบหมายงานเพื่อกระตุนและพัฒนาบุคคลากร 

(ค) การมีภาวะความเปนผูนา 

(ง) การพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  

 เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค (2557) กลาววา จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ดีตองปฏิบัติหนาที่ใหกับผูมีสวน

ไดเสียดวยความโปรงใส เปนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว ไมปกปดขอเท็จจริง มีความเปน

อิสระ ปฏิบัติงานโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความเปนกลาง มีความเที่ยงธรรม กลาวคือ การใชดุลพินิจเยี่ยง

ผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจากอคติ ความขัดแยงทางผลประโยชน มีความซ่ือสัตยสุจริตปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา ไม

หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเชื่อถือได ปฏิบัติงานจริง  มีความรูความสามารถ ความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑและมาตรฐานในการทํางาน รวมทั้งตองรักษาความลับของผูใชบริการ 

โดยไมนําขอมูลใดๆ ที่ปกติไมไดเผยแพรตอสาธารณะชนมาเปดเผย เปนตน พิภพ วชังเงิน(2546) กลาววา จรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี หมายถึง อุดมคติอันเปนหลักปฏิบัติแหงวิชาชีพ เปนการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของผูประกอบอาชีพตางๆมีหลัก

พึงควรกระทําตนใหเปนที่ปรารถนาของกันและกัน ซึงถือวามีความสําคัญตองรับผิดชอบมากกวาอ่ืนใดตองมากอนประโยชน

สวนตน   

           3. นักบัญชี 

 นักบัญชี คือ ผูรับผิดชอบในการทําบัญชี โดยนักบัญชีตองสามารถวางระบบบัญชีใหกิจการตลอดจนสามารถควบคุม

การลงบัญชีทั้งหมดได นอกจากน้ีนักบัญชีตองสามารถวิเคราะหงบการเงนิที่ทําขึ้นแลวรายงานตอผูบริหารได ดังน้ันนักบัญชีจึง

ตองเปนผูที่มีความรูทางการบัญชีอยางกวางขวาง ผูที่ทําหนาที่เปนนักบัญชีไมวาจะอยูในหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน หรือ

ธุรกิจที่มุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไรน้ันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานที่กําหนด

ของหนวยงานน้ัน และตองม่ันใจวางานที่ทําถูกตอง ยุติธรรมและซ่ือสัตย เพราะผลงานของนักบัญชีไดถูกนําเสนอตอบุคคล

หลายฝายทั้งภายในและภายนอกกิจการขอมูลนักบัญชีที่จัดทําขึ้น จะตองมีคุณสมบัติที่เชื่อถือไดมีความเปนกลางหรือ

ปราศจากความลําเอียงไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวหรือผูใชกลุมใดกลุมหน่ึงซ่ึงจะทําใหผูใชขอมูลเหลานั้นเชื่อไดวาขอมูล

ดังกลาวเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม รัตนา วงศรัศมีเดือน (2548)  กลาววา นักบัญชีที่ดีจะตองมีความซ่ือสัตยละเอียด ถี่ถวน 

รอบคอบ ขยันและอดทนศึกษากฎหมาย เก่ียวกับการบัญชีและภาษีอากรที่เก่ียวของตลอดเวลา หลักฐานหรือเอกสารทาง

การเงินการบัญชีทุกฉบับ ควรเก็บรักษาไวที่ปลอดภัยตามเวลาที่กฎหมายกําหนด รักษาความสะอาดและความเรียบรอยของ

สมุด บัญชีทุกเลม การมอบหรือการรับมอบเอกสารเก่ียวกับการเงินควรตรวจใหละเอียด ถี่ถวน เรียบรอยการ จายหรือรับเงิน

ทุกครั้ง เรียกหลักฐานเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีเม่ือทําบัญชีพบการทุจริต เสียหาย ตองรีบแจงผูมีอํานาจทราบ

ทันทีเพื่อหาทางแกไข รวมถึงการมีจรรยาบรรณของนักบัญชีคือไม เปดเผยขอมูล และไมวิจารณการดําเนินงานของกิจการที่ทํา

บัญชีอยู  ยรรยง ธรรมธัชอารี (2548, หนา 152-153) ไดกลาวถึงคุณสมบัติสําคัญของนักบัญชีวา เน่ืองจากวิชาชีพบัญชีมี
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ลักษณะงานที่แตกตางจากวิชาชีพอ่ืนในหลายๆ ดานอีกทั้งบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบก็มีความสําคัญในการพาองคกร

ไปสูความสําเร็จที่มุงหวังไวนักบัญชีจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติเดนบางประการเพื่อใหสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในกาวิจัย และไดมีการทดสอบแบบสอบถาม

ไปทดสอบกับนักบัญชีในเขตภาษีเจริญ ดวยการตรวจความตรงตามเน้ือหา และความเที่ยง(คาอัลฟาครอนบาค =0.925-

0.930) กอนเก็บขอมูล    

ขอบเขตของพื้นที่การวิจัย เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย คือ นักบัญชีของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม 

จํานวน 400 บริษัท โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน มกราคม-เมษายน 2560 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมเปาหมาย คือ นักบัญชีของสถานประกอบการใน เขตหนองแขม  ที่ขึ้นทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา มี

จํานวนของธุรกิจทั้งหมด 1,768 ราย โดยจําแนกตามปจจัยรูปแบบของธุรกิจ ไดแก 1.ธุรกิจประเภทการผลิต 578 ราย 2.

ธุรกิจประเภทการบริการ 124 ราย 3.ธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา 1,066 ราย (ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา วันที่ 

30/7/59 ออนไลน) ตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%โดยใชสูตรการคํานวณขนาด

ตัวอยางของ ”ทาโร ยามาเน”(Taro Yamane,1973:125)ซ่ึงยอมใหคาคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง

ทั้งส้ิน 400 ราย หลังจากน้ันใชวิธีการสุมตัวอยางโดยแบงตามสัดสวนดังน้ี 

คุณสมบตัิของนักบญัชีที่พึงม ี

1.ดานทักษะวชิาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบญัช ี

 1.1 ทักษะทางปญญา 

 1.2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน 

 1.3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

 1.4 ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 

 1.5 ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ 

2.จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบญัชตีามขอบังคับสภาวชิาชีพบญัชี      

  (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 

 หมวดที ่2 ความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและ  

ความซ่ือสัตยสุจริต 

หมวดที ่3 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

หมวดที ่4 การรักษาความลับ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 

หมวดที ่6 ความรับผิดชอบตอผูถือหุนผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 

หมวดที ่7 ความรับผิดชอบตอเพ่ือรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 

 

ปจจัยสวนบคุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- ประสบการณงานดานบัญช ี

 
ประเภทของกิจการ 

- ธุรกิจประเภทการผลิต 

- ธุรกิจประเภทการบริการ 

- ธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา 

 

ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

รายไดโดยประมาณตอป 
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ตารางที่ 2 กลุมตัวอยางที่จัดเก็บ ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2559 ขอมูลผูประกอบการเขตหนองแขม วันที่ 30 กรกฎาคม 

2559 จาก https://www.dbd.th 

ประเภทธุรกิจ ประชากร ขนาดกลุมตัวอยาง 

 แขวงหนองคางพลู แขวงหนองแขม แขวงหนองคางพลู แขวงหนองแขม 

ธุรกิจประเภทการผลิต  278 300 63 69 

ธุรกิจประเภทบริการ  57  67 13 15 

ธุรกิจประเภทจําหนายสินคา 556  510 125 115 

 

7. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ76.75) อยูในชวงอายุ 36-45ป (รอยละ42) 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 64.75) ประสบการณการทํางานดานบัญชี 10 ปขึ้นไป (รอยละ 45.50) ประเภทของ

กิจการสวนใหญเปนธุรกิจประเภทการจําหนายสินคา(รอยละ 59.00) ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 11 - 15 ป (รอยละ31.50) 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 - 5,000,000 บาท (รอยละ 53.80) รายไดโดยประมาณตอป 10,000,000  บาทขึ้นไป (รอยละ 

65.00) 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ประเด็น x  S.D. ความหมาย 

ดานทักษะทางปญญา 4.07 0.57 มาก 

ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน 4.13 0.51 มาก 

ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4.16 0.49 มาก 

ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร  4.08 0.50 มาก 

ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ 3.65 0.71 มาก 

รวม 4.02 0.37 มาก 

ผลการศึกษา ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x = 4.02) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.37) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมี

คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 4.16) รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน ( x  = 4.13) ตอมาคือ 

ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ( x  = 4.08) ดานทักษะทางปญญา ( x  = 4.07) รองมาตามลําดับ 

สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ ( x  = 3.65) 

 

ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 

ประเด็น x  S.D. ความหมาย 

ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

4.33 0.58 มากที่สุด 

ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน 4.31 0.51 มากที่สุด 
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ประเด็น x  S.D. ความหมาย 

ดานการรักษาความลับ 4.44 0.56 มากที่สุด 

ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 4.23 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.40 มากที่สุด 

ผลการศึกษาจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.33) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.40) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการรักษาความลับโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 4.44) รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความ

เที่ยงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต ( x  = 4.33) ตอมาคือ ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน ( x  = 

4.31) รองมาตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ทั่วไป ( x  = 4.23) 

 

ตอนที ่2  เปรียบเทียบดานทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชโีดยจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ประเภทของกิจการ และ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะห (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One Way ANOVA) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว โดยสามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ี 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานดานทักษะวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชี 

ตัวแปรตน สถิติที่ใช คา Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ Independent t-test 0.156 ไมมีผล 

อายุ One Way ANOVA 0.020 มีผล 

ระดับการศึกษา One Way ANOVA 0.030 มีผล 

ประสบการณงานดานบัญชี One Way ANOVA 0.020 มีผล 

ประเภทของกิจการ One Way ANOVA 0.000 มีผล 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ One Way ANOVA 0.205 ไมมีผล 

ทุนจดทะเบียน One Way ANOVA 0.039 มีผล 

รายไดโดยประมาณตอป One Way ANOVA 0.040 มีผล 

 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นดานทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในมุมมองของนักบัญชี พบวา

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณงานดานบัญชี ประเภทของกิจการ ทุนจดทะเบียน รายได

โดยประมาณตอป มีผลตอมุมมองดานทักษะวิชาชีพบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.

2553 ในมุมมองของนักบัญชโีดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประเภทของกิจการ และ ปจจัยทั่วไปของธุรกิจ 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) 

พ.ศ.2553 ในมุมมองของนักบัญชี 

ตัวแปรตน สถิติที่ใช คา Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ Independent t-test 0.393 ไมมีผล 

อายุ One Way ANOVA 0.047 มีผล 

ระดับการศึกษา One Way ANOVA 0.469 ไมมีผล 

ประสบการณงานดานบัญชี One Way ANOVA 0.009 มีผล 

ประเภทของกิจการ One Way ANOVA 0.000 มีผล 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ One Way ANOVA 0.075 ไมมีผล 

ทุนจดทะเบียน One Way ANOVA 0.004 มีผล 

รายไดโดยประมาณตอป One Way ANOVA 0.000 มีผล 

 

 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบับที่19) พ.ศ.2553 ในมุมมองของนักบัญชี พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ประสบการณงานดานบัญชี ประเภทของ

กิจการ ทุนจดทะเบียน รายไดโดยประมาณตอป มีผลตอมุมมองดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภา

วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

8. อภิปรายผลขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขต

หนองแขมมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความหมายทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีในมุมมองของนักบัญชีเขตหนองแขม พบวา 

ทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การ

งาน ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ดานทักษะทางปญญา สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ 

ดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรักษา

ความลับโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน สวนดานที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบตอเพื่อน

รวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสรศักดิ์ ธนันไชย (2551) ไดศึกษาเรื่อง การวัดทักษะทาง

วิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา

พนักงาน บัญชีในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดับมาก โดยมีความเห็นตอทักษะทางคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล 

ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร ทักษะปญญา ทักษะทางวิชาการเชิง ปฏิบัติและหนาที่การงาน อยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับ ฐิติรัตน มีมาก (2558) สภาพแวดลอมในการทํางาน และความรูความสามารถของ นักบัญชีที่

สงผลตอคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ความรู

ความสามารถของนักบัญชี ของธุรกิจ SMEs ภาพรวมนักบัญชีมีความรูความสามารถในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวานักบัญชีมีความรูความสามารถในระดับมากทุกดาน โดยนักบัญชีของธุรกิจ SMEs มีความรูความสามารถในดานคุณคา
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แหงวิชาชีพ ในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาไดแกในดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดานความรูทางวิชาชีพ และในดาน

ทักษะทางวิชาชีพ ตามลําดับ 

2. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีการเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดย จําแนกตาม 

ปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานดานบัญชีที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพ

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานทักษะทางปญญาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ ปจจัยดานอายุ 

ประสบการณการทํางานดานบัญชีที่แตกตางกันมีผลตอจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ.2553 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุข (2558)  ทัศนคติ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครตอการประกาศใช ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญช ีพ.ศ. 2553 พบวา ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีระดับปวช.ปวส.อนุปริญญาหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ 

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ในระดับมาก โดยเห็นดวยที่

คาเฉล่ียมากที่สุดในเรื่องหมวดที7่ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปที่วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง

ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรสํานึกในหนาที่และไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหง

วิชาชีพบัญชี ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีปริญญาตรีหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ีพ.ศ.2553 ในระดับมาก โดยเห็นดวยที่คาเฉล่ียมากที่สุดในเรื่องหมวดที่ 1 บททั่วไป

ที่วา จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากกําหนดไวในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่19 ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ ผูที่จบการศึกษาทางบัญชีปริญญาโทหรือเทียบเทาเห็นดวยกับ ขอบังคับสภา

วิชาชีพบัญชีฉบับที ่19 เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ในระดับมากโดยเห็นดวยที่คาเฉล่ียมากที่สุด

ในเรื่องหมวดที่ 1 บททั่วไปที่วา ในกรณีที่มีปญหาการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ.2553 ใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัยและถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนที่ส้ินสุด 

3. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม 

ประเภทของกิจการ พบวา ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ดานทักษะทางปญญาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ปจจัยดานประเภทของกิจการที่แตกตางกันมีผลตอ

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา เหมวงคกุล (2545) ศึกษาเรื่องทัศนคติของผูประกอบการในการจัดทํา

บัญชีสําหรับธุรกิจนิติบุคคลในจังหวัดลําปาง ไดแบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและ

บริการ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนธุรกิจประเภทขนาดกลางและขนาดยอม ทุนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท

รายไดและสินทรัพยไมเกิน 30 ลานบาท มีการจัดทําบัญชีโดยสํานักงานทําบัญชี แตถาธุรกิจขนาดใหญการจัดทําโดยพนักงาน

ของบริษัทเอง ผูประกอบการที่ใชบริการสํานักงานทําบัญชีมีความเชื่อถือในสํานักงานในเรื่องการทําบัญชี การใหคําปรึกษา 

และสามารถติดตอประสานงานไดเม่ือมีปญหา และสวนใหญใหความสําคัญตอการจัดทํางบการเงินเพื่อยื่นชําระภาษีตอ

กรมสรรพากรมากกวาการนําไปใชบริหารและตัดสินใจ ผูประกอบการที่ตองการใชขอมูลทางบัญชีเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานตองมีความรูทางบัญชีในระดับด ีมีการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบ แตผูประกอบการสวนใหญไมมีความรูทางบัญชี

จึงจําเปนตองพึ่งพาสํานักงานทําบัญชีดังน้ันจึงเสนอแนะใหมีการพัฒนาวิชาชีพบัญชีใหผูประกอบการใชประโยชนไดโดย

ภาครัฐตองดําเนินการชวยสนับสนุนการจัดอบรมและสถาบันการศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อสรางนักบัญชี

ที่มีคุณภาพ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของนักบัญชีเก่ียวกับทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูทําบัญชีโดยจําแนกตาม ปจจัย

ทั่วไปของธุรกิจ พบวา ปจจัยดานทุนจดทะเบียน รายไดโดยประมาณตอป ที่แตกตางกันมีผลตอทักษะวิชาชีพสําหรับผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีดานทักษะทางปญญาและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 19) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ไฉไล พงศอุดมกุล 
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(2551) ไดศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีของผูประกอบการในเขตจังหวัด รอยเอ็ด พบวาผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานแตกตางกันมีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบัญชีโดยรวม  ผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงาน และขนาดของ

สินทรัพยแตกตางกัน มีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบัญชีโดยรวม ดานการปองกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย 

และดานเปนแหลงขอมูลทางการเงินแตกตางกัน ผูประกอบการที่มีจํานวนทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มีการปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดทําบัญชีโดยรวม ดานการจดบันทึกรายการคาใหเปน ระเบียบแบบแผน ดานการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการ

เงิน ดานการปองกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพยและดาน เปนตน แหลงขอมูลทางการเงินแตกตางกัน

ผูประกอบการที่มียอดขายตอปแตกตางกัน มีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายและ

การคํานวณภาษีแตกตางกัน  

จากการเก็บขอมูลเบื้องตนนักบัญชีไดใหความเห็นวา นอกจากทักษะและจรรยาบรรณของผูทําบัญชีที่พึงมีแลวผูทํา

บัญชีควรเพิ่มพูนความรูในดานอ่ืนๆเชน ความรูทางดานกฎหมาย ความรูทางดานบัญชีภาษีอากร ความรูทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้นไป จึงไดเขียนไวในขอมูลเสนอแนะดังน้ี 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ผูทําบัญชีบัญชีควรใหความสําคัญกับทักษะ เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถทางกฎหมาย ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อที่จะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการตาง ๆขององคกร 

 2. ผูทําบัญชีควรมีการเพิ่มพูนเก่ียวกับทักษะ เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถทางกฎหมาย และ ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ใหสูงขึ้น 

เพราะสามารถเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานและความพรอมในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น 

 3. ผูทําบัญชีควรมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการใชและปกปองขอมูลที่ไดระหวางการ

ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงมีเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4. ควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพเปนอยางดี ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของวิชาชีพอยางจริงจัง มีการมุงเนนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐานของ

วิชาชีพ 

 5. ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับบัญช ีพนักงานควรใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในดานทักษะในการปฏิบัติงาน

ที่มีผลตอการสรางประสิทธิภาพการทํางานเพื่อนําไปสรางขอไดเปรียบในปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป 

6. องคกรควรใชเปนขอมูลในการประเมินความรูความสามารถของผูทําบัญชีที่สามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

คุณสมบัติอันดีและพึงประสงค 

 

9. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมอ่ืน

อาชีพ เชน นักวิชาการภาษี นักวิชาการสรรพสามิต เจาพนักงานสรรพสามิต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของทักษะ เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูความสามารถทางกฎหมาย และ ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีตอประสิทธิภาพการทํางานและความพรอมในการปฏิบัติงาน 
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 3. ควรศึกษาตัวแปรแทรกอ่ืน ๆ ที่สงผลกระทบตอทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในมุมมอง

ของนักบัญชี เขตหนองแขม เชน ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบบัญชีภาครัฐและภาคเอกชน ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการเบิก

จายเงิน ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะในการใหคําปรึกษา เปนตน 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชดัเจนมากยิ่งขึ้น 

 5. ควรมีการเปรียบเทียบทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของพนักงานบัญชีของแตละจังหวัดเพื่อพัฒนาเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษากลุมสตรผีาทอมือหมูบานรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่ผูหญิงรวมตัวกันแกปญหา

โดยพัฒนาการทอผาขาวมา จนสามารถตั้งกลุมสตรผีาทอมือบานรางจิกเปนวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ

ผาทองถิ่นไปขายในและตางประเทศ และสรางระบบที่ยั่งยืน การศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิเก็บขอมูลจากกลุมสตรผีาทอมือหมูบาน

รางจิก อําเภอชะอํา โดยใชแบบสอบถาม การประชุมกลุมลุมลึก และการสังเกตการณ 

ผลการศึกษาพบวาคะแนนการประเมินศักยภาพโดยรวม เฉล่ียเทากับ 2.46 คือระดับดี ตามแนวคิดคนไทย 4.0 เทียบได

ประมาณคนไทย 3.0 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่กลุมสตรีบานรางจิกใหความสําคัญมากที่สุดคือผลิตภัณฑ กลุมสตรีพฒันา

โดยรับฟงความตองการของลูกคา ปรับรูปแบบสินคา ปรับปรุงลดตนทุน ใหความสะดวกขายถึงตัวลูกคา และเห็นความสําคัญ

ในการส่ือสารกับลูกคา แตขาดการคนควาวิจัย ขาดความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคา และ

ความรูดานการบริหารจัดการ 

 

คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ  ผาทองถิ่น  เพชรบุรี  

 

Abstract 

 

This study was about Moo Ban Rang Jig women group, Amphoe Cha-um, Petchaburi Province, 

where women joined together to solve their community problem by developing local cloth product, formed  

a group and became a community enterprise. They sold their product inside and outside the country, 

developed a sustainable system. Primary data were collected by questionnaires from all group members, 

including focus group and participatory session.  

The results showed that the potential development score was 2.46, which was good. According 

to the concept Thai 4.0, it was equivalent to Thai 3.0. The most important marketing mix factor was product. 

The group also developed customers, cost, convenience and communication. But they lacked research, 

science and technology to improve the product and to improve their management system. 

 

Keywords: development potentials, local cloth, Petchaburi 
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1. บทนํา 

 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา อธิบายในรายการ"ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน" (ประยุทธ จันทรโอชา,2559)

โดยยกตัวอยางโทรศัพทมือถือ (smart phone) สรุปไดวา คนไทย 1.0 ใชโทรศัพทดังกลาวแคโทรเขา-โทรออก คนไทย 2.0 ใช

สงไฟลเอกสาร ส่ือสารเพื่อประโยชนในการทํางานและกิจวัตรประจําวัน คนไทย 3.0 สามารถใชเหมือนเปนเครื่องคอมพิวเตอร

เชื่อมตอ ในการแสวงหาความรูใหมๆไดจากทั่วโลก คนไทย 4.0 สามารถใชโทรศัพทสรางรายได สรางอาชีพ เครือขาย สราง

นวัตกรรมใหมๆ หมายความวาทุกคนสํารวจส่ิงที่ทานมีและใชส่ิงที่มีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คนไทยทุกคนไมวาใครก็ตาม 

ควรพัฒนาตนเองขึ้นไปตามลําดับ โดยอยูบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 หมูบานรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ีมีปญหาเน่ืองจากชาวบานไมมีงานทํา ยากจนไมมีรายได แตมีเวลาวาง 

กลุมสตรีบานรางจิกตองการแกปญหา จึงรวมตัวกัน โดยรวมกันฝกและเรียนรูการทอผา จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเน่ืองมาจากพระราชดํารแิละความรวมมือกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถรวมกลุมกันขึ้น โดยมีการแบงงานกัน

ทําตามความรับผิดชอบ ตามความถนัดของตนเอง ผลิตผาขาวมาทอมือบานรางจิกเพื่อใชเองและเพื่อจําหนาย จนพัฒนาเปน

วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกมีความตั้งใจพัฒนา

ศักยภาพในเรื่องผาทอในทองถิ่นเปนรายไดเสริม แตในปจจุบันยังประสบปญหาการผลิต การตลาดและระบบการบริหาร

จัดการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะเขาไปศึกษาการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกเพื่อแกปญหาและเขาใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดคนไทย 4.0 ในการผลิตผาขาวมา   

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑผาของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัด

เพชรบุรี 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี 3) สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุร ี  

 

2. แนวคิดทฤษฎี 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน ในตัวที่ดี

พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในดานวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ

ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมี

ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ  สรุปแนวทางในการนํา

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติไดเปน 4 ขั้น  คือ 1. พึ่งตนเองได  2. อยูไดอยางพอเพียง  3. อยูรวมกันอยาง

เอ้ืออาทร  4. อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู 
 

2.2 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทใชเพื่อทําใหลูกคา

กลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจและซ้ือสินคามากขึ้น (Kotler P., 2000) (ศิริวรรณ, 2541) ทฤษฎีน้ีรูจักกันโดยทั่วๆ ไปวา 4P 

ประกอบดวย Product Price Place และ Promotion ซ่ึงเหมาะสมกับการศึกษาวิสาหกิจชุมชน นอกจากน้ีผูวิจัยไดปรับปรุง

ใชแนวคิดการตลาด 4C คือ Customer Cost Convenience และ Communication มาใชรวมดวย 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

792 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพและการจัดการองคความรู 

 ศักยภาพหมายถึงความสามารถที่มีอยู แตไมรูวามีอยูของบุคคล หนวยงาน หรือองคกร เม่ือไดรับการพัฒนาความรู 

ความเขาใจ กระตุนในทางที่ถูกตอง ก็จะสามารถทําไดและทําไดดี ศักยภาพหมายรวมถึงความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของ

บุคคล หนวยงาน หรือองคกร ถาไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  จะสามารถทําประโยชนใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพตองพัฒนาองคความรูและการนําองคความรูมาปฏิบัติ เริ่มขั้นแรกดวยการประเมินศักยภาพ

ของบุคคล หรือองคกรวาอยูในระดับใด ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนา ใหองคความรู นําไปปฏิบัติ  คณะกรรมการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนไดมีการศึกษาเรื่องน้ีมากและไดพัฒนาแบบประเมินศักยภาพ ซ่ึงไดนํามาใชในการศึกษาน้ี (สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน,  2556) 
 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุปรียา  ควรเดชะคุปต (2546) ศึกษาโครงการจัดทําตนแบบของกระบวนการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑตอยอดจาก

งานถายทอดเทคโนโลยีเดิม และใหการชวยเหลือเรงดวนแกผูประสบอุทกภัย อําเภอวังชิ้นและอําเภอลอง จังหวัดแพร : 

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑผาทอและผาจกพื้นเมือง วัตถุประสงคของานวิจัยน้ีคือ ศึกษาปญหาของโครงการหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ผลการศึกษา พบวา ชาวบานคิดวาการผลิตไมมีปญหา ปญหาอยูที่ตลาด รัฐบาลคิดวาปญหาไมไดอยูที่ตลาด แตอยู

ที่การจัดการ การศึกษาครั้งน้ี พบวา มีปญหาทั้งการผลิต การตลาด และการจัดการปญหาในการผลิตที่สําคัญ คือ ผูทอขาด

ความรู ผายังไมมีมาตรฐาน คุณภาพไมสมํ่าเสมอ สูคูแขงไมได ผูทอตัดราคากันเอง ลอกเลียนแบบ ปญหาในดานการตลาด คือ 

ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ไมมีความสามารถกระจายสินคาเอง ขายไมได ขาดทุน ในดานการจัดการ คือ ชาวบานยัง

บริการจัดการเองไมได พื้นที่กรณีศึกษามีโครงสรางการจัดการ 4 แบบ คือ บริหารจัดการแบบชาวบาน การจัดการแบบ

สหกรณ การจัดการแบบพอคาคนกลาง และการจัดการแบบโซหวงอุปทาน นอกจากน้ี การจัดการแรงงานมี 3 ประเภท คือ 

ทอเอง เปนกลุม และลูกทอ การผลิตเปนปญหาพื้นฐานที่สําคัญ การแกไขอยูที่การจัดการ 

 สุปรียา  ควรเดชะคุปต (2558) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑผาทองถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาขอมูลความเปนมาของผลิตภัณฑผาจกไท-ยวน ราชบุรี หรือผาคูบัว ของ

จังหวัดราชบุร ีเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรไท-ยวน ราชบุรี และ เพื่อ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหแกผลิตภัณฑผาจกไท-ยวน ราชบุรี หรือผาคูบัว  ขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ ขอมูลปฐม

ภูมิ ผลการศึกษาพบวา การประเมินศักยภาพในภาพรวมของสหกรณการเกษตร ไท-ยวน ราชบุรีอยูในระดับดีในดานผูนําและ

การบริหาร การวางแผนการดําเนินงาน การบริหารตลาด การจัดการความรูและขอมูล การบริหารสมาชิก การจัดการสินคา

หรือบริการ และดานผลลัพธการดําเนินงานอยูในระดับดีในทุกๆ ดาน 

 กาญจนา  สุระ (2556) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการทองเที่ยวได 3 ระดับวิธี โดยระดับแรก

เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลระดับเบื้องตน โดยการใหความรูดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ โดยเฉพาะความรูดานการบริหาร

จัดการองคกรการใหบริการทองเที่ยวการบริหารดานการตลาดการเงินและบัญชี สําหรับ ระดับที่สองเปนการพัฒนาศักยภาพ

บุคคลในระดับกลาง เนนการพัฒนาภาวะผูนําในองคกรใหเกิดการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานธุรกิจ  และระดับที่สามเปน

การใหวิธีการวางแผนธุรกิจดานการทองเที่ยวแกชุมชน ใหบุคลากรในองคกรเขาใจถึงการประยุกตใชแผนธุรกิจโดยเฉพาะการ 

จัดการตนทุนและผลตอบแทนของการทําธุรกิจทองเที่ยวใหมีกําไรไดดวยทรัพยากรของชุมชนเอง จึงจะทําใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพบุคคลในชุมชน ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนน้ัน ๆ และหากมีการบูรณาการรวมกันกับ

วิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเน่ืองแลว ก็จะเกิดการพัฒนาศักยภาพไดอยางยั่งยืน 

 ศักดิ์สิทธ์ิ  บุศยพลากร (2556) ประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ในภาคตะวันตกของ

ไทย และ (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน อัจฉรา มลิวงค และขจรศักดิ วงศวิราช (2547) 

ลําดวน  ขันซอน และสุรพล  เศรษฐบุตร (2558) คือศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และแนวทาง
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การแกปญหาตางๆดังกลาว จากการศึกษางานวิจัยเหลาน้ี ปญหาหลักที่คลายคลึงกันคือปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาการตลาด 

และปญหาดานการจัดการ แนวทางการแกปญหาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือสรางความรูที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ทําใหการ

จัดการเปนระบบที่จะทําใหยั่งยืน  ผูวิจัยไดนําความรูจากงานวิจัยเหลาน้ีมาเปนแนวทางในการออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบ

วัตถุประสงคที่ตองการรู  

 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตรจุลภาค จึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลปฐมภูมิจาก

สมาชิกกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกทั้งหมด ทําการประชุมกลุมลุมลึก (Focus Group) และการสังเกตการณ ขอมูลทุติยภูมิ

เก็บรวบรวมจากเอกสารและสถิติจากหนวยงานที่เก่ียวของ การวิเคราะหใชวิธีเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณคือ ความเปนมา 

ปญหาและอุปสรรคใชวิธีพรรณนา การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีใชวิธีเชิงปริมาณคือหลักเกณฑการประเมิน

ศักยภาพและหลักเกณฑการประเมินสวนประสมทางการตลาด 

 

4. ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑผาขาวมาของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก จังหวัดเพชรบุรี พบวา หมูบานราง

จิกเปนหมูบานเกษตรกรรม คนสวนใหญทําเกษตรกรรมและรับจาง มีรายไดนอยและยากจน แตมีเวลาวาง  กลุมสตรีผาทอมือ

บานรางจิกตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2544 เปนการรวมตัวกัน โดยรวมกันฝกและเรียนรูการทอผา จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และดวยความรวมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สามารถตั้งกลุมเพื่อสรางรายได มีสมาชิก

เพิ่มขึ้นบาง ลดลงบางมาตลอด จุดเดนคือผาขาวมา มีลวดลายสีสันสวยงาม สีไมตก มีความคงทน ผืนใหญ สามารถใชไดทั่วไป 

ทําใหมีชื่อเสียงเปนผลิตภัณฑ OTOP ของอําเภอชะอํา ชนะการประกวดไดระดับ 5 ดาวในป พ.ศ. 2553 ทําใหเปนที่รูจัก 

ตอมาไดพัฒนาขึ้นเปนวิสาหกิจชุมชน 

 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวาปญหาของสมาชิกคือมีการศึกษานอย ยากจน การเกษตรบาง

ปมีปญหามาก อายุมาก มีเวลาวาง จึงตองการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได ปญหาการบริหารจัดการคือไมมีความรู ความเขาใจการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ การส่ังปจจัยการผลิต การตั้งราคา สตอค ไมรูไปขายที่ไหน การทําบัญชี การควบคุมคุณภาพ

การผลิต  การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ  อานหนังสือไมคอยรูเรื่อง จะเขาใจไดตองมีคนมาพูดใหฟง ไดซักถามเปนกันเองดวยภาษา

ชาวบาน ปญหาการผลิต คือการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ  การมีผูลอกเลียนแบบ ขาดคนทอผาที่ใจเย็น มีฝมือดี คนที่ทําใน

ปจจุบันก็อายุมาก ปวดหลัง  ปญหาการตลาดคือการขยายตลาด และปญหาคือผลิตไมทัน เวลามีคําส่ังซ้ือมาก แตเวลาขาย

ไมได จะมีสตอคของมาก ขาดเงินหมุนเวียน อุปสรรคคือขาดแคลนเงินทุน กลุมตองการการสนับสนุนงบประมาณเงินทุน 

จุดเดนคือผลิตภัณฑ สินคามีคุณภาพดี สีสวย ทนทาน ทอไดดี มีมาตรฐานทุกผืน ชาวบานใหสีกันเองตามที่เห็นสวย แตกลับ

เปนเอกลักษณของชุมชน  การแกปญหาการจัดการคือใหราคามีราคาเดียว มีการลงบัญชีแบบเขาใจงาย มีขอมูลการขายตลอดป 

วางแผนสตอคของลวงหนา เก็บเงินกอนใหสินคาไป แบงรายไดสุทธิคนละครึ่งระหวางกลุมและคนทอและกลุมมาทอดวยกัน 

ทอไปคุยไป มีนํ้ามีของกิน ชวยกันออกแบบลาย สีและแปรรูป การแกปญหาการผลิตคือส่ังปจจัยการผลิตจากเจาประจํา 

เชื่อถือคุณภาพและราคาได ใชวิธีคัดคนทอแทนการคัดสินคาทําใหผูบริโภคพอใจมาก เกิดความเชื่อถือไววางใจ ความยั่งยืน

ของกลุมแกดวยการสืบทอดผูนําและการสืบทอดศิลปะเอกลักษณของชุมชน  สอนคนรุนใหมตั้งแตในโรงเรียน การแกปญหา

การตลาดคือใหส่ังซ้ือลวงหนา ส่ังไดหลายชองทางกับกลุมโดยตรง จายเงินกอนรับสินคาและไดรับเชิญไปออกรานตามงาน

ตางๆโดยสมาชิกไปชวยๆกัน 
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การประเมินศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี พบวาการประเมินศักยภาพดานผูนํากับ

การบริหาร ดานการวางแผนดําเนินงาน การจัดการความรูและขอมูล การบริหารสมาชิก การจัดการสินคาและบริการ และ

ดานผลลัพธการดําเนินงาน ทั้งหมดอยูในระดับดี  การประเมินศักยภาพในดานการบริหารตลาดมีระดับปานกลาง ตอง

ปรับปรุง คะแนนเฉล่ียการประเมินศักยภาพในภาพรวมอยูที่ 2.46 อยูในระดับดี (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 การประเมินศักยภาพของกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิก  

ปจจัยที่ประเมิน คะแนน (สูงสุด =3) ระดับที่ไดรับ 

1.ผูนําและการบริหาร 2.71 ดี 

2.การวางแผนการดําเนินงาน 2.93 ดี 

3.การบริหารตลาด 1.57 ปานกลาง 

4.การจัดการความรูและขอมูล 2.62 ดี 

5.การบริหารสมาชิก 2.36 ดี 

6.การจัดการสินคาหรือบริการ 2.62 ดี 

7.ผลลัพธการดําเนินงาน 2.41 ดี 

ภาพรวม 2.46 ดี 

  

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละดาน มีดังน้ี 

 

ตารางที่ 2  ระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับคะแนน (สูงสุด=5) 

ดานผลิตภัณฑ 4.31 

ดานราคา 4.22 

ดานสถานที่จัดจําหนาย 3.92 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.28 

 

ในดานผลิตภัณฑ สมาชิกเห็นวาสินคามีชื่อเสียงเปนที่รูจักสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ สินคามีความแตกตางจากที่

อ่ืน สามารถผลิตไดตามความตองการของลูกคาคือ ส่ังสีได และสินคามีคุณภาพดี คะแนนเฉล่ียคือ 4.31 คือ สําคัญมากที่สุด 

(ตารางที่ 2)  ในดานราคา ส่ิงสําคญัที่สุดคือ ราคาแขงขันกับคนอ่ืนได รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการกําหนด

ราคาคงที่ คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.32 คือ สําคัญมากที่สุด ในดานสถานที่จัดจําหนาย สมาชิกเห็นวาการขายไดมากกวาหน่ึง

ชองทางสําคัญที่สุด หาซ้ือไดโดยสะดวกสําหรับลูกคา การจัดแสดงสินคาใหเลือกซ้ือไดงาย และการขายใหนักทองเที่ยว

รองลงมาตามลําดับ  ในดานการสงเสริมการตลาด สมาชิกไมเห็นดวยกับการมีของแถมหรือลดราคา การสงเสริมการขาย

สมาชิกใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและการเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ มีคะแนนเฉล่ียในดานการสงเสริมการตลาด

เทากับ 3.28 อยูในระดับสําคัญ  

ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเพราะเปนพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาพบวารอยละ 96 ของ

สมาชิกกลุมรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และรอยละ 92 ใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน สมาชิกทุกคนคิดวาการกอตั้งกลุม

สตรีทอผาทําใหชุมชนมีความรวมมือและเขมแข็งมากขึ้น มีรายไดดี ชวยเหลือกันและกลุมจะไมทําอะไรเกินตัว จะคอยๆเติบโต

อยางม่ันคง 
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การพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีบานรางจิก ในดานการจัดการความรู ไดใชแนวคิด 4C  คือรับฟงความคิดเห็นจาก

ลูกคานํามาปรับปรุงผาทอใหดียิ่งขึ้น ใหตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น มีการเรียนรูความตองการของผูซ้ือจากการ

พูดคุย มีการคิดออกแบบและคิดปรับปรุงสินคาอยูเสมอ ลดตนทุนและเปรียบเทียบสินคากับสินคาของคนอ่ืนๆ เปนประจํา 

เห็นความสําคัญในการพูดคุยกับลูกคาและพยายามใหลูกคามากกวาที่ลูกคาคาดคิด ความรูในดานการวิจัย วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเทาน้ันที่กลุมขาด ไมสามารถทําได 

ในดานการพัฒนาศักยภาพการทําตลาด เปนการบอกตอๆ กันไป สินคามีชนิดเดียวและราคาเดียว คนซ้ือครั้งละ

จํานวนมาก สําหรับงานบุญ งานบวช งานแตงงาน งานรับขวัญ และใหเปนของขวัญในโอกาสตางๆ มีคนมาซ้ือถึงที่กลุมสตรี

ดวยตนเอง เจาหนาที่จากหนวยราชการและหมูบานตางๆมาส่ังซ้ือกันจํานวนมากๆโดยโทรมาส่ังซ้ือลวงหนา แลวนัดวันมารับ 

มารับถึงที่และมาจายเงิน ตอมาไดไปออกงานของจังหวัด มีนักทองเที่ยวมาซ้ือไป มีการใหขอมูลประชาสัมพันธชขายใน 

internet มีชาวตางประเทศมาดูก็ไดซ้ือไปจําหนายที่ตางประเทศ ตอมาก็มาส่ังเสมอผานinternet นัดสงของและจายเงิน 

นําไปขายที่ตางประเทศ  ตอมาวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีผาทอมือบานรางจิกไดพัฒนาเปนศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี มี

ผูมาดูงานจากหลายแหง ในแตละครั้งก็จําหนายไดจํานวนมาก และมีการบอกตอๆ ไป  การพัฒนาศักยภาพการผลิตและ

การตลาดไปดวยกันไดดี กลุมสตรีมีการวางแผนดําเนินงานทอเปนจํานวนสตอคที่เหมาะสมทั้งป  รูวาในรอบปจะมียอด

จําหนายมากนอยในเดือนไหน นอกจากน้ี ยังมีการแปรรูปและขายใหหมูบานอ่ืนๆ เอาไปแปรรูปสงขายที่ตางๆ มีสมาชิกที่ชอบ

ออกแบบเส้ือ นําไปตัดเส้ือสวยงาม ใสเปนตัวอยางทําใหมีผูทําตามจํานวนมาก 

ในดานคนไทย 4.0  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีบานรางจิกของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงทอผาขาวมาทอมือเปน

ผลิตภัณฑผาทองถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาที่ระดับคนไทย 3.0 ยังตองพัฒนาเปนคนไทย 4.0ตอไปอีก คือยังไมสามารถคิดคน

วิจัยหรือใชความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ สรางระบบ สรางเครือขายรายไดเพิ่มขึ้น 

 

6. การอภิปรายผล 

 

การศึกษาน้ีทําใหไดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานชนบทไทย คือชาวบานเขาใจและปฏิบัติตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง รายไดเพิ่มมาจากการทอผาเพื่อใชเองและขาย พัฒนาเปนขั้นเปนตอน คือ 1. พึ่งตนเองได 

2 . ครอบครัวอยู ไดอยางพอเพียง  3. กลุมอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร 4. กลุมอยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู เชน หมูบานรางจิก 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

และศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด

สงขลา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามสํารวจจากกลุมตัวอยางผูที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารในจังหวัด

สงขลาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 400 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัยดวย

คาความถี่ รอยละ ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square และคา Cramer’s V พบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทอาหาร 1-4 ครั้งตอป เพราะรสชาติอรอย ถูกปากและความเปนเอกลักษณทองถิ่น ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง ซ้ือที่งาน

แสดงสินคา/งานโอท็อปและรานขายของฝาก เพื่อรับประทานในครอบครัว ครั้งละ 100-300 บาท การวิเคราะหความสัมพันธ

ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวา อายุมีความสัมพันธ

กับสถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร และจํานวนเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ สถานภาพมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค

ในการซ้ือ และจํานวนเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับเหตุผลในการซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ และ

จํานวนเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ สวนอาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ จํานวนเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ  

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซ้ือ  ผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร  จังหวัดสงขลา  

 

Abstract 

 

The purpose of this research were to study the purchasing behavior of community food products 

and study the relationship between personal factors and purchasing behavior of community food products 

in Songkhla province. This research was quantitative research. The data was collected by questionnaire, 

purposive sampling from 400 consumers. Data was analyzed by Statistical Packages for Social Science 

and used for analysis were frequency, percentage and hypothesis test by Chi-square and Cramer’s V. 

The results showed that most consumers bought community food products 1-4 times per year because 

yummy and local identity, decision purchasing by themselves, bought at OTOP Expo and Souvenir shop, 

for consume in family and spent 100-300 Baht per purchase. The result of relationship between personal 

factors and purchasing behavior of community food products in Songkhla province showed that age was 
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significantly related to place and amount of purchases. Status was significantly related to objective of 

buying and amount of purchases. The level of education was significantly related to reason to buy, 

objective of buying and amount of purchases. Finally, occupation and revenue were significantly related 

to amount of purchases. 

 

Keywords: purchasing behavior, community food products, Songkhla Province 

 

1. บทนํา  
 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือผูประกอบการชุมชน เปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชน

และเปนแนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใชทรัพยากรทองถิ่น 

ทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางม่ันคง เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาค

เกษตร และชุมชน เปนรากฐานของการพัฒนาประเทศใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2555) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดานการนําความรูสมัยใหมทั้งดานการตลาด การผลิต 

และการบริหารจัดการมาประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนโดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถพึ่งพา

ตนเองและใชทรัพยากรภายในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูประกอบการชุมชนชุมชนสวนใหญยังมีปญหาเรื่องศักยภาพของ

การบริหารจัดการ การตลาดและการจัดจําหนาย ผูประกอบการชุมชนจะตองพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม (ทิชากร เกสรบัว, 2556) นอกจากน้ียังมีผูประกอบการชุมชนเปนจํานวนมาก ที่

ยังคงประสบปญหาดานการตลาด ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการออกแบบ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน, 2556) 

ผูประกอบการชุมชนตองมีการสรางมูลคาเพิ่มดานตางๆใหกับสินคาทั้งไดดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของตลาดอยางแทจริงและเปนลักษณะเฉพาะของลูกคาแตละกลุม ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ

ใหมที่สรางคุณคาใหกับผูบริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองมาตรฐาน พรอมทั้งหา

ตลาดเปาหมายและชองทางการตลาดในการกระจายสินคาใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในตนทุนที่ต่ําที่สุด (ธันยมัย เจียรกุล, 

2557)  จึงเปนส่ิงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนของผูบริโภค เพื่อนําขอมูลไปใชในการสราง

มูลคาเพิ่มและใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป 

 

2. วัตุประสงคของการวิจัย  

 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของ

ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 

ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 
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4. ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร ไดแก ความถี่ในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ 

ผูมีอิทธิผลในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ วัตถุประสงคการซ้ือ และคาใชจายตอครั้ง ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

ผูบริโภคมีความแตกตางกันอยางมากทั้งอายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ และรสนิยม การใชชีวิต รวมถึง

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาเพื่อมาตอบสนองความตองการ ซ่ึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ เปนการกระทําใดๆ ของบุคคลที่มี

ลักษณะเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการคนหา เลือกสรร การซ้ือ การใชสินคาหรือบริการ และการประเมินความพึงพอใจ

หลังการใชสินคาและบริการน้ันๆ (Schiffman and Wisenblit, 2014) พฤติกรรมการเลือกซ้ือเกิดจากปจจัยตางๆ ที่มา

กระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ การเขาใจถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคถือเปนงานที่สําคัญมากของนักการตลาด 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจในการใชทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และ

อ่ืนๆ) เก่ียวกับการบริโภคสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนการศึกษาวา สินคาและบริการที่จะทําการขายน้ันใครคือลูกคา (Who) 

ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือที่ไหน (Where) ใครมีอิทธิพลตอการซ้ือ (Whom) และมี

กระบวนการซ้ืออยางไร (How) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

และใชสินคาและบริการอยางไร การคนหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค ทําให

ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อนําไปใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด (Marketing 

Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015) 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เปนผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร ซ่ึงไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง (Cochran, 1977: 428) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% 

ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 ตัวอยาง และผูวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดตอเดือน 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

- ความถี่ในการซ้ือ 

- เหตุผลในการซ้ือ 

- ผูมีอิทธิพลในการซ้ือ 

- สถานที่ซ้ือ 

- วัตถุประสงคในการซ้ือ 

- คาใชจายตอครั้ง 
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วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางที่กําหนดไว เลือกเฉพาะผูที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร โดยดําเนินการเก็บขอมูลตามสถานที่ทํางาน 

หางสรรพสินคา สถาบันการศึกษา ที่อยูอาศัย ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 6 ขอคําถามไดแก เพศ 

อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน มีจํานวน 6 ขอคําถาม ไดแก ความถี่ในการซ้ือ 

เหตุผลในการซ้ือ ผูมิอิทธิผลในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ วัตถุประสงคการซ้ือ และคาใชจายตอครั้ง เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) 

การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ จัดทําราง

แบบสอบถามใหมีความสอดคลองกับนิยามของตัวแปรและวัตถุประสงคการวิจัย หลังจากน้ันสงรางแบบสอบถามให

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง 

(IC) .67-1.00 แลวนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลกับผูบริโภคที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความ

เชื่อม่ัน (Reliability) วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธีการหาความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ซ่ึง

พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.80 ทําใหทราบวา แบบสอบถาม

มีความนาเชื่อถือมาก (Sekaran & Bougie, 2010: 325) แลวทําการสรางแบบสอบถามฉบับจริงสําหรับเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางจริง 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัย หาคาสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน ดวย

คาความถี่ และรอยละ ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธดวย Chi-square และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Cramer’s V  

 

7. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

7.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 281 คน (รอยละ 70.25) เพศชาย จํานวน 119 คน (รอยละ 29.75) 

อายุ 30-34 ป จํานวน 102 คน (รอยละ 25.50) อายุ ≤ 24 ป จํานวน 83 คน (รอยละ 20.75) สถานภาพ โสด จํานวน 237 

คน (รอยละ 59.25) สมรส จํานวน 147 คน (รอยละ 36.75) หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 16 คน (รอยละ 4.00) ระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 253 คน (รอยละ 63.25) สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 119 คน (รอยละ 29.75) ต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 28 คน (รอยละ 7.00) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 161 คน (รอยละ 40.25) นักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน 84 คน (รอยละ 21.00) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 80 คน (รอยละ 20.00) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 61 คน 

(รอยละ 15.25) แมบาน/พอบาน จํานวน 14 คน (รอยละ 3.50) รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท และสูงกวา 35,000 

บาท จํานวน 70 คน (รอยละ 17.50) รายได 15,001-20,000 บาท จํานวน 69 คน (รอยละ 17.25)  
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7.2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ไดแก ความถี่ใน

การซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ผูมีอิทธิผลในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ วัตถุประสงคการซ้ือ และคาใชจายตอครั้ง ตามตารางที่ 1-6  

 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

(คร้ังตอป) 

จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

1-2 ครั้ง 193 48.25 

3-4 ครั้ง 117 29.25 

5-6 ครั้ง   46 11.50 

7-8 ครั้ง     16 4.00 

9-10 ครั้ง     8 2.00 

มากกวา 10 ครั้ง 20 5.00 

  

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 1-2 ครั้งตอป จํานวน 

193 คน (รอยละ 48.25) 3-4 ครั้งตอป จํานวน 117 คน (รอยละ 29.25) 5-6 ครั้งตอป จํานวน 46 คน (รอยละ 11.50)  

 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

ความเปนเอกลักษณทองถิ่น         128 32.00 

รูปแบบสวยงาม นารับประทาน   17 4.25 

ประโยชนตอสุขภาพ    12 3.00 

รสชาติอรอย ถูกปาก 208 52.00 

ม่ันใจในคุณภาพวัตถุดิบ 27 6.75 

บรรจุภัณฑที่สวยงาม 2 .50 

ไดรับรองมาตรฐานดานคุณภาพ 6 1.50 

 

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารคือ รสชาติอรอย ถูก

ปากจํานวน 208 คน (รอยละ 52.00) ความเปนเอกลักษณทองถิ่น จํานวน 128 คน (รอยละ 32.00) และม่ันใจในคุณภาพ

วัตถุดิบ จํานวน 27 คน (รอยละ 6.75) 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

บุคคลที่มีอิทธิพล จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

ตนเอง   280 70.00 

ญาติพี่นอง           74 18.50 

เพื่อน  36 9.00 

พนักงานขาย 10 2.50 

 

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยมีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือ

ตนเอง จํานวน 280 คน (รอยละ 70.00) ญาติพี่นอง จํานวน 74 คน (รอยละ 18.50) เพื่อน จํานวน 36 คน (รอยละ 9.00) 

และพนักงานขาย จํานวน 10 คน (รอยละ 2.50) 

 

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

รานคาในชุมชน 64 16.00 

งานเทศกาลตางๆ เชน งานทอดกฐิน/งานมัสยิด 53 13.25 

รานขายของฝาก 83 20.75 

แหลงผูผลิต 49 12.25 

หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 15 3.75 

ศูนยแสดงสินคาในทองถิ่น 15 3.75 

ตลาดสด/ตลาดนัด 38 9.50 

งานแสดงสินคา/งานโอท็อป 83 20.75 

 

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารที่รานขายของฝาก และงานแสดง

สินคา/งานโอท็อป  จํานวน 83 คน (รอยละ 20.75) รานคาในชุมชน จํานวน 64 คน (รอยละ 16.00) งานเทศกาลตางๆ เชน 

งานทอดกฐิน/งานมัสยิด จํานวน 53 คน (รอยละ 13.25) และแหลงผูผลิต จํานวน 49 คน (รอยละ 12.25) 

 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร 

วัตถุประสงคในการซื้อ จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

ซ้ือเพื่อเปนของฝาก 108 27.00 

ซ้ือเพื่อรับประทานสวนตัว/ครอบครัว     285 71.25 

ซ้ือเพราะมีคนฝากซ้ือ 7 1.75 
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จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารคือ ซ้ือเพื่อ

รับประทานสวนตัว/ครอบครัว จํานวน 285 คน (รอยละ 71.25) ซ้ือเพื่อเปนของฝาก จํานวน 108 คน (รอยละ 27.00) และ

ซ้ือเพราะมีคนฝากซ้ือ จํานวน 7 คน (รอยละ 1.75) 

 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเงินในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยเฉล่ียตอ

ครั้ง 

จํานวนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ (บาท/คร้ัง) จํานวน 

(n=400 ) 

รอยละ  

นอยกวา 100 บาท 21 5.25 

100-150 บาท 57 14.25 

151-200 บาท 80 20.00 

201-250 บาท 59  14.75 

251-300 บาท 67 16.75 

301-350 บาท 36 9.00 

351-400 บาท 18 4.50 

401-450 บาท 12 3.00 

มากกวา 450 บาท 50 12.50 

 

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการจายเงินในการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารโดยเฉล่ีย 151-

200 บาท จํานวน 80 คน (รอยละ 20.00) 251-300 บาท จํานวน 67 คน (รอยละ 16.75) 201-250 บาท จํานวน 59 คน 

(รอยละ 14.75) และ 100-150 บาท จํานวน 57 คน (รอยละ 14.25) 

 7.3 ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของ

ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภค

ในจังหวัดสงขลา โดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Cramer’s V และทดสอบความสัมพันธดวย Chi-square ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัด

สงขลา 

พฤติกรรมการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทอาหาร 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ

เดือน 

 2 V   2 V   2 V   2 V   2 V   2 V  

ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ซ้ื อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น

ประเภทอาหาร (ครั้ง

ตอป) 

7.23 .20 27.85 .32 12.13 .28 9.76 .46 22.64 .31 47.98 .07 

เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ซ้ื อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น

ประเภทอาหาร 

12.11 .06 27.44 .60 7.41 .83 24.39** .02 20.96 .64 32.63 .85 

บุคคลที่มีอิทธิพล 7.63 .05 22.85 .09 6.61 .36 7.72 .26 17.99 .12 21.52 .43 

สถานที่ที่ ซ้ือผลิตภัณฑ

ชุมชนประเภทอาหาร 

7.94 .34 56.52** .01 6.32 .96 14.41 .42 28.03 .46 56.57 .21 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 3.35 .19 7.04 .72 22.09*** .00 17.64** .001 10.98 .20 22.55 .07 

จํานวนเงินในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) 

7.35 .50 66.24** .01 28.58** .03 33.98** .005 51.86** .015 94.49** .001 

**ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ***ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001 

 

จากการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของ

ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวา อายุมีความสัมพันธกับสถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร และจํานวนเงินในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สถานภาพมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการซ้ือ และจํานวน

เงินในการซ้ือผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ตามลําดับ ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับเหตุผลในการซ้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 วัตถุประสงคในการซ้ือ และจํานวนเงินในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .001 สวนอาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธ จํานวนเงินในการ

ซ้ือผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

8. สรุปและอภิปรายผล 

 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนของผูบริโภคสวนใหญ ซ้ือเพราะรสชาติอรอย ถูกปาก และมีความเปน

เอกลักษณทองถิ่น แสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจะตองใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอย ถูก

ปากผูบริโภคสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิดา พระยาลอ และลําปาง แมนมาตย (2558) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมี

ความแปลกใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑจะตองมีความสอคลองกับความตองการของผูบริโภคสามารถตอบสนองความพึง

พอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (Kotler and Armstrong, 2015) รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑตอง

สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน, 2556) ผล

การศึกษายังแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือดวยตนเองและใชสําหรับรับประทานในครอบครัว โดย
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ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑชุมชนจากรานขายของฝาก งานแสดงสินคา/งานโอท็อป สอดคลองกับงานวิจัยของนิธิดา พระยาลอ และ

ลําปาง แมนมาตย (2558) และงานวิจัยสวนีย จินดาวงศ (2558) สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือโดยทันที ซ่ึงอาจเปน

การตัดสินใจที่เกิดขึ้น ณ จุดขาย โดยไมไดมีการวางแผนหรือเตรียมการลวงหนา อาจเปนส่ิงจูงใจดานเหตุผลหรืออารมณก็ได 

(Schiffman and Wisenblit, 2014)  

 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารจํานวนเงินในการซ้ือตอ

ครั้งจะมีความสัมพันธจะมีความสัมพันธกับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน จะสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของพสุธร  เรืองถิ่น (2557) ซ่ึงผูบริโภคจะใหความสําคัญกับราคาและจํานวนที่จะจายในแตละครั้ง เม่ือผูบริโภคที่มี

ปจจัยสวนบุคคลตางกันใหความสําคัญตอจํานวนเงินในการซ้ือตางกัน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการชุมชุนตองตัดสินใจวาจะ

วางตําแหนงคุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไรในแตละตลาด ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ

กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ันๆ ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันผูประกอบการชุมชนตองคํานึงถึง 

คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคาแตละกลุม (Kotler and Armstrong, 2015) 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 สําหรับผูประกอบการชุมชนประเภทอาหารหรือผูประกอบการอ่ืนๆที่เก่ียวของ สามารถนําผลการศึกษามา

กําหนดลูกคาเปาหมาย กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ และกลยุทธทางการตลาดใหมีความเหมาะสมได ยกตัวอยางเชน 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาสวนใหญตัดสินใจซ้ือดวยตนเองและซ้ือเพื่อ

รับประทานในครอบครัว ซ่ึงจะนิยมซ้ือจากงานเทศกาล/งานโอท็อป หรือรานขายของฝาก แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีใช

ชองทางน้ีในการกระจายสินคาเปนหลัก และตองใหความสําคัญกับการจัดแสดง ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมตางๆ เพื่อใหลูกคา

สามารถตัดสินใจซ้ือไดทันที และผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาเหตุผลที่ผูบริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชุนประเภทอาหาร

เพราะรสชาติอรอยถูกปากและเปนเอกลักษณของทองถิ่น ดังน้ันผูประกอบการชุมชนประเภทอาหารจะตองใหความสําคัญ

รสชาติของอาหาร และยังคงความเปนเอกลักษณของชุมชนหรือทองถิ่นดวย นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวาจํานวนเงินในการ

ซ้ือตอครั้งมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดั้งน้ันผูประกอบการควรกําหนดลูกคาแตละกลุมใหชัดเจนและวาง

ตําแหนงดานราคาที่แตกตางกัน 

9.2 สําหรับหนวยงานภาครัฐ สามารถนําผลการศึกษามากําหนดนโยบาย การสงเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมีคุณภาพ รสชาติอรอยและมีเอกลักษณของทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตลอดจนสงเสริม 

สนับสนุนดานชองทางการจัดจําหนายใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาและศึกษาความสัมพันธ

ของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจขอมูล

จากกลุมตัวอยางประชากรในจังหวัดสงขลาที่เคยซ้ือประกันชวิีต โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ใชคาสถิติเชิงพรรณนาหาคารอยละ ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยดวย

การหาคาไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพ 

สมรส ไมมีบุตร ไมมีผูอยูในอุปการะ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คาใชจายตอเดือนต่ํากวา 

15,000 บาท และรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการทําประกันชีวิต คือ เปนหลักประกัน

ความม่ันคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ สวนใหญซ้ือประกันชีวิตผานตัวแทน โดยตนเองเปนผูตัดสินใจซ้ือ

ประกันชีวิต ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมมากกวา 20 ป ชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบราย 6 เดือน โดยถอืครองกรมธรรม

ประกันชีวิตจํานวน 1 ฉบับ ชําระเบี้ยประกันเปนเงิน 15,001 – 30,000 บาทตอป บิดามารดาเปนผูรับผลประโยชน และปจจัย

สวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   

คําสําคัญ: ประกันชีวิต  พฤติกรรมการซ้ือ  จังหวัดสงขลา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study the behavior of purchasing life insurance in Songkhla 

and study the relationship between personal factors and behavior of purchasing life insurance in Songkhla 

This research is quantitative research. The data were collected by questionnaire from 400 respondents in 

Songkhla who purchased life insurance. Data analyzed by Statistical Package for Social Science program 

and used is percentage. Pearson’s Chi-square and correlations were used to study the relationship among 

factors. The results showed that most respondents were female, aged between 31-40 years, married, 

childless, without dependent and bachelor degree. A majority of them were owner business/ merchant 

with an average monthly income between 15,001- 30,000 Baht and monthly expenses less than 15,000 

Baht. The most respondents choose the reason for choosing life insurance was stability security for family 

life and dependents. Most buys life insurance through life insurance personal selling and themselves 

decision. An insurance policy coverage for more than 20 years and 6 month payment about 15,001-

30,000 Baht per year. Beneficiaries are parents. The personal factors were significantly related to behavior 

of purchasing life insurance at level of significance .05.  
 

Keywords: life insurance, behavior of purchasing, Songkhla Province 
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1. บทนํา  
 

ประกันภัยเปนส่ิงสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ชวยลดความเส่ียงในการดําเนินชีวิต และถือเปนเครื่องมือทาง

การเงินที่มีสวนสําคัญในการเสริมสรางความม่ันคงใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคาดวาป 2560 เบี้ย

ประกันภัยรับรวมจะขยายตัวไดมากกวาป 2559 สําหรับป 2559 เบี้ยประกันภัยรับรวมมีอัตราการเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 

9 เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 585,700 ลานบาท อันเน่ืองมาจากไดรับปจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแรง

ขับเคล่ือนจากการใชจายของภาครัฐ และจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจแบบเรงดวน อาจสงผลใหกับผูบริโภคมีกําลังซ้ือ

ประกันชีวิตมากขึ้น (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2559) นอกจากน้ีปจจัยพื้นฐานดานความปลอดภัยของมนุษย ที่ตองการความ

ปลอดภัยจากอันตรายทั้งตอรางกายและจิตใจ ความปลอดภัยในสุขภาพ รวมไปถึงความตองการความม่ันคง การปกปอง

คุมครองชีวิตและการงาน (Holloway, J. Christopher, 2002) ยอมสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยใหมีจํานวน

เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันทางธุรกิจประกันภัยมีแนวโนมที่สูงขึ้น ดังน้ันการพัฒนาดานการตลาดจําเปนตองมุงเนนแนวความคิด

ทางการตลาดสมัยใหมที่ใหความสําคัญตอความตองการของผูบริโภค (Solomon, 2012) การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคซ่ึง

เปนการคนหา เลือกสรร การซ้ือ การใชบริการ และการประเมินความพึงพอใจหลังการใชบริการ (Schiffman and 

Wisenblit, 2015) จึงถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางมากเพื่อที่ธุรกิจสามารถนําขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคมาวิเคราะหและ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคให

ไดมากที่สุด ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของคนในจังหวัดสงขลากับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต 

 

3.  สมมติฐานการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต 

 

4.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

Schiffman and Wisenblit (2014) ไดกลาวไววาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการกระทําใดๆ ของบุคคลที่มีลักษณะเปน

กระบวนการที่เก่ียวของกับการคนหา เลือกสรร การซ้ือ การใชสินคาหรือบริการ และการประเมินความพึงพอใจหลังการใช

สินคาหรือบริการน้ันๆ และการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาเก่ียวกับลักษณะการตัดสินใจซ้ือและการใช

ผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงประกอบดวย 7 คําถาม ไดแก ลูกคาหลักใครคือ (Occupants) อะไรคือส่ิงที่ผูบริโภคตองการซ้ือ 

(Objects) ลูกคามีวัตถุประสงคการซ้ือเพื่ออะไร (Objectives) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Organizations) ผูบริโภคจะ

ซ้ือผลิตภัณฑเม่ือใดหรือโอกาสใด (Occasions) ผูบริโภคนิยมซ้ือที่ไหน (Outlets) และผูบริโภคมีกระบวนการซ้ืออยางไร 

(Operations)  ทั้งน้ี Kotler and Armstrong (2015) ไดกลาวไววาปจจัยสวนบุคคลถือเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวสวน

บุคคล ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ขั้นวัฎจักรชีวิต ระดับการศึกษา อาชีพ รายได รายจาย สถานภาพ และรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต ซ่ึงถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) กลาวไววาการประกันชีวิต เปน

วิธีการทีบุ่คคลกลุมหน่ึงรวมกันเฉล่ียภัยอันเน่ืองจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา 

โดยที่เม่ือบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลาน้ันก็ไดรับเงินเฉล่ียชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 
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โดยบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย แบบของการประกันชีวิตมี

มากมายหลายแบบแตละแบบจะมีลักษณะความคุมครองและผลประโยชนแตกตางกันออกไป โดยแบบการประกันชีวิตพื้นฐาน

มีอยู 4 แบบคือ 

 - แบบตลอดชีพ เปนการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองตลอดชีพ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเม่ือใดในขณะที่

กรมธรรมมีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชน วัตถุประสงคเบื้องตนของการ

ประกันภัยแบบน้ีเพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับจุนเจือบุคคลที่อยูในความอุปการะเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเปนเงินทุน

สําหรับการเจ็บปวยครั้งสุดทายและคาทําศพ ทั้งน้ีเพื่อไมใหตกเปนภาระของคนอ่ืน 

 - แบบสะสมทรัพย เปนการประกันชีวิตที่บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เม่ือมีชีวิตอยู

ครบกําหนดสัญญา หรือจายเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชนเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย 

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนสวนผสมของการคุมครองชีวิตและการออมทรัพย สวนของการออมทรัพย คือสวนที่ผูเอา

ประกันภัยไดรับคืนเม่ือสัญญาครบกําหนด 

 - แบบชั่วระยะเวลา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหแกผูรับประโยชนเม่ือผูเอาประกันภัย

เสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงคเพื่อคุมครองการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไมมีสวนของ

การออมทรัพย เบี้ยประกันภัยจึงต่ํากวาแบบอ่ืน ๆ และไมมีเงินเหลือคืนใหหากผูเอาประกันภัยอยูจนครบกําหนดสัญญา 

 - แบบเงินไดประจํา เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินจํานวนหน่ึงเทากันอยางสมํ่าเสมอ ใหแกผูเอา

ประกันภัยทุกเดือน นับแตผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปนตนไป แลวแตเงื่อนไขในกรมธรรม

ที่กําหนดไว สําหรับระยะเวลาการจายเงินไดประจําน้ีขึ้นอยูกับความตองการของผูเอาประกันชีวิตที่จะเลือกซ้ือ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล  

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ 

- จํานวนบุตร 

- จํานวนผูอยูในอุปการะ 

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายไดตอเดือน  

- คาใชจายตอเดือน 

 

พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต  

- เหตุผลในการเลือกบริษัทประกันชีวิต  

- ชองทางการซ้ือประกันชีวิต  

- ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต  

- ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม  

- รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน 

- จํานวนกรมธรรมที่ถือครอง 

- จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป 

- ผูรับผลประโยชน 
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6.  วิธีการวิจัย 

 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ประชากรในจังหวัดสงขลาที่เคยซ้ือประกันชีวิต ซ่ึงไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง (Cochran, 1977:428) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  ความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% 

ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 ตัวอยาง และผูวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง 

6.2 วิธีการสุมตัวอยาง  

วิธีการสุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่

กําหนดไว เลือกเฉพาะประชากรในจังหวัดสงขลาที่เคยซ้ือประกันชีวิต ณ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานประกอบการ ซ่ึง

กลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง 

6.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 9 ขอคําถามไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน เปน

แบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิต มีจํานวน 9 ขอคําถามไดแก เหตุผลในการเลือกทํา

ประกันชีวิต ชองทางการซ้ือประกันชีวิต ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม รูปแบบการ

ชําระเงินคาเบี้ยประกัน จํานวนกรมธรรมที่ถือครอง จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป และผูรับผลประโยชน เปนแบบสอบถามที่

มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check-list)  

การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผูวิจัยสรางขึ้น ผานการตรวจสอบคุณภาพดาน

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ราย มีคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเทากับ 0.91  

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานสถิติเพื่อการวิจัย ดวยคารอยละ (Percentage) และทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยดวยการหาคาไค-สแควร และหาคาสหสัมพันธ 

 

7. ผลการวิจัย 

 

7.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.25) เพศชาย (รอยละ 36.75) อายุ 31-40 ป (รอยละ 36.50) อายุ 

20-30 ป  (รอยละ 32.25) สถานภาพสมรส (รอยละ 51.50) โสด (รอยละ 37.25) ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 

71.75) อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รอยละ 33.50) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 25.25) พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 

25.25) รายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท (รอยละ 28.50) ไมมีบุตร (รอยละ 46.00) บุตร 1 คน (รอยละ 31.75) ไมมีผูอยู

ในอุปการะ (รอยละ 29.75) จํานวนผูอยูในอุปการะ 1 คน (รอยละ 28.75) คาใชจายตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท (รอยละ 

38.50) และรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท (รอยละ 31.00) 

7.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการ

ทําประกันชีวิตเพราะเปนหลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ (รอยละ 71.50) เปนการออม

เงินไวใชยามเกษียณ (รอยละ 18.00) สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได (รอยละ 5.50) และเปนการกระจาย

การลงทุนทางการเงินที่รับรองผลตอบแทน (รอยละ 5.00) ชองทางการซ้ือประกันชีวิตผานตัวแทน (รอยละ 86.50) ธนาคาร 
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(รอยละ 10.25) และนายหนา (รอยละ 3.25) ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือตนเอง (รอยละ 64.25) พอแม/ผูปกครอง 

(รอยละ 17.00) และเพื่อน (รอยละ 18.75) ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมที่เลือกซ้ือคือ มากกวา 20 ป  (รอยละ 

39.75) ระยะเวลา 11-15 ป (รอยละ 21.50) และระยะเวลา 6-10 ป (รอยละ 16.00) รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบ

ราย 6 เดือน (รอยละ 54.25) แบบรายเดือน (รอยละ 22.00) แบบรายป (รอยละ 13.75) และแบบราย 3 เดือน (รอยละ 

10.00) ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 1 ฉบับ  (รอยละ 50.50) จํานวน 2 ฉบับ (รอยละ 39.50) จํานวน 3 ฉบับ (รอย

ละ 6.50) และมากกวาจํานวน 3 ฉบับขึ้นไป  (รอยละ 3.50) ชําระเบี้ยประกันเปนเงินตอป 15,001– 30,000 บาท (รอยละ 

31.00) ต่ํากวา 15,000 บาท (รอยละ 28.00) 30,001 – 45,000 บาท (รอยละ 20.50)  มีผูรับผลประโยชนคือ บิดา/มารดา 

(รอยละ 46.75) บุตร (รอยละ 29.50) สามีภรรยา (รอยละ 17.50)  และตนเอง (รอยละ 6.25) ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต 

พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต จํานวน 

( n =400 ) 

รอยละ  

1) เหตุผลสําหรับการเลือกทําประกันชีวิต   

เปนหลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ 286 71.50 

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได 22 5.50 

เปนการกระจายการลงทุนทางการเงินที่รับรองผลตอบแทน 20 5.00 

เปนการออมเงินไวใชยามเกษียณ 72 18.00 

2) ชองทางการซื้อประกันชีวิต   

ตัวแทน     346 86.50 

นายหนา   13 3.25 

ธนาคาร    41 10.25 

ไปรษณีย 0 0.00 

โทรศัพท 0 0.00 

3) ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ   

ตนเอง   257 64.25 

พอแม/ผูปกครอง   68 17.00 

เพื่อน  75 18.75 

4) ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม   

1-5 ป 40 10.00 

6-10 ป 64 16.00 

11-15 ป 86 21.50 

16-20 ป 51 12.75 

มากกวา 20 ปขึ้นไป   159 39.75 

5) รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน   

รายเดือน 88 22.00 

ราย 3 เดือน 40 10.00 

ราย 6 เดือน 217 54.25 

รายป 55 13.75 
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พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต จํานวน 

( n =400 ) 

รอยละ  

6) จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตทีท่านซื้อทั้งหมด   

1 ฉบับ 202 50.50 

2 ฉบับ 158 39.50 

3 ฉบับ 26 6.50 

มากกวา 3 ฉบับขึ้นไป  14  3.50 

7) จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป   

ต่ํากวา 15,000 บาท 112 28.000

15,001 – 30,000 บาท 124 31.000

30,001 – 45,000 บาท 82   20.50

45,001 – 60,000 บาท 32 8.000

60,001 – 75,000 บาท 23 5.75

75,001 บาทขึ้นไป 27 6.75

8) ผูรับผลประโยชน   

ตนเอง 25 6.25 

บิดา/มารดา 187 46.75 

บุตร 118 29.50 

สามีภรรยา 70 17.50 

 

7.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัด

สงขลา 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดยใช

การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Cramer’s และทดสอบความสัมพันธดวย Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผล

การศึกษาตามตารางที่ 2 และ 3 พบวา       

ปจจัยสวนบุคคลทุกดานไมมีความสัมพันธกับเหตุผลสําหรับการเลือกบริษัทประกันชีวิต  

อาชีพมีความสัมพันธกับชองทางการซ้ือประกันชีวิต 

อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธ

กับผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป และผูรับผลประโยชน 

อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ และคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธกับระยะเวลาความ

คุมครองของกรมธรรม 

เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนมีความสัมพันธกับ

รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน 

อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน

มีความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางเพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต 

พฤติกรรมการซ้ือประกัน

ชีวิต 
เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร 

จํานวนผูที่อยูใน

อุปการะ 

 2  V   2 V   2 V   2 V   2 V  

เหตุผลสําหรับการเลือก

บริษัทประกันชีวิต  

3.41 .09 15.012 .11 9.51 .11 16.69 .12 12.08 .10 

ชองทางการซื้อ .64 .04 5.53 .08 2.20 .05 10.06 .11 7.59 .10 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อ 

1.24 .06 72.24*** .30 47.90*** .25 31.54*** .20 53.47*** .26 

ระยะเวลาความคุมครอง

ของกรมธรรม 

4.56 .11 29.50** .16 17.15* .15 25.75* .15 23.50* .14 

รูปแบบการชําระเงิน คา

เบ้ียประกัน 

11.72** .17 18.30* .12 23.52** .17 19.84* .13 15.06 .11 

จํานวนกรมธรรมท่ี            

ถือครอง 

6.08 .12 54.83*** .21 32.86*** .20 30.64*** .16 45.14*** .19 

จํานวนเบ้ียประกันท่ีชําระ

ตอป 

4.11 .10 40.80*** .18 29.07** .19 41.33*** .19 29.60* .16 

ผูรับผลประโยชน 7.45 .14 86.47*** .27 198.70*** .50 204.91*** .41 92.25*** .28 

Pearson Chi-Square แทนคาดวย   2 Cramer's V แทนคาดวย  V  

* = .05      **  =  .01     *** = .001 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต 

พฤติกรรมการซื้อประกัน

ชีวิต 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน 

 2 V   2 V   2 V   2 V  
เหตุผลสําหรับการเลือก

บริษัทประกันชีวิต  

3.66 .07 10.05 .09 18.44 .12 16.02 .12 

ชองทางการซ้ือ 2.28 .05 15.53* .14 17.72 .15 6.42 .09 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 4.67 .08 100.58*** .36 49.61*** .25 34.48*** .21 

ระยะเวลาความคุมครองของ

กรมธรรม 

8.62 .10 18.53 .11 20.56 .11 35.27** .15 

รูปแบบการชําระเงิน             

คาเบี้ยประกัน 

19.76** .16 55.36*** .22 155.78*** .36 77.37*** .25 

จํานวนกรมธรรมที่              

ถือครอง 

23.19** .17 38.88*** .18 160.76*** .37 125.90*** .32 

จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป 29.43** .19 55.81*** .19 260.58*** .36 166.52*** .29 

ผูรับผลประโยชน 13.82* .13 44.75*** .19 41.46*** .19 35.07** .17 

Pearson Chi-Square แทนคาดวย   2 Cramer's V แทนคาดวย  V  

* = .05      **  =  .01     *** = .001 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

814 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

8. สรุปและอภิปรายผล 

 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือประกันชีวิตเพราะ

ประกันชีวิตเปนหลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ การออมเงินไวใชยามเกษียณ ตลอดจน

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีได โดยซ้ือประกันชีวิตผานตัวแทน การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตดวยตนเอง สวน

ใหญเลือกซ้ือประกันชีวิตดวยระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมมากกวา 20 ป ชําระเงินคาเบี้ยประกันแบบราย 6 เดือน

และรายเดือน ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 1 ฉบับ ชําระเบี้ยประกันตอปเปนเงิน 15,001 – 30,000 บาท บิดา/

มารดาเปนผูรับผลประโยชน และรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่นิยมซ้ือคือแบบสะสมทรัพย และแบบตลอดชีพ ซ่ึงสอดคลอง

กับการศึกษาของนิรณาภา  ลาวงค และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2555) ที่ไดพบวาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตระยะยาวของผูที่

เคยซ้ือประกันชีวิตระยะยาวพบวา ประเภทประกันชีวิตอ่ืนที่เคยซ้ือคือประกันสะสมทรัพย ถือครองกรมธรรม จํานวน 1 ฉบับ

ตอคน ชําระคาเบี้ยประกันชีวิตผานทางธนาคาร ตัวแทนประกันชีวิต ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตระยะยาวดวยตนเอง รองลงมาคือ

ครอบครัว อีกทั้งสอดคลองกับการศึกษาของชนารัตน เชรษฐศิริ (2558) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือประกันชีวิตผาน

นายหนาขายประกัน เลือกทําประกันแบบตลอดชีพโดยตนเองเปนผูรับผลประโยชน ถือกรมธรรมประกันชีวิตจํานวน 1 

กรมธรรม เลือกทําประกันชีวิตที่ใหระยะเวลามากกวา 20 ปขึ้นไป 

 การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลทุกดานไมมีความสัมพันธกับเหตุผลสําหรับการเลือกบริษัทประกันชีวิต ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพมี

ความสัมพันธกับชองทางการซ้ือประกันชีวิต ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป รูปแบบการชําระ

เงินคาเบี้ยประกัน จํานวนกรมธรรมที่ถือครอง และผูรับผลประโยชน ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ จํานวนบุตร 

คาใชจายตอเดือน มีความสัมพันธกับผู มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป ผู รับผลประโยชน 

ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน และจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง ปจจัยสวนบุคคล

ดานจํานวนผูที่อยูในอุปการะมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป ผูรับผลประโยชน 

ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรมและจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จํานวนเบี้ยประกันที่ชําระตอป รูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน และผูรับผลประโยชน ทั้งน้ี 

Showers and Shotick (1994) ไดสรุปไววาถาครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นจะทําใหมีแรงจูงใจและมีกําลังที่จะซ้ือประกันชีวิต

มากขึ้น และพบวารายไดมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความตองการซ้ือประกันชีวิต ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีความสัมพันธ

กับรูปแบบการชําระเงินคาเบี้ยประกัน ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับรูปแบบการชําระเงินคาเบี้ย

ประกัน และจํานวนกรมธรรมที่ถือครอง Burnett & Plamer, 1984 ไดสรุปไววาขนาดของครอบครัวและจํานวนบุตร มี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับความตองการซ้ือประกันชีวิตเน่ืองจากจํานวนบุตรหรือจํานวนผูที่อยูในความอุปการะที่มีจํานวน

มาก จะไดรับผลกระทบมากกวาครอบครัวที่มีจํานวนบุตรนอยหากหัวหนาครอบครัวเสียชีวิตไป นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

การศึกษาของชนารัตน เชรษฐศิริ (2558) พบวาจํานวนบุตร รายได ระดับการศึกษา รายจาย อาชีพ เปนตัวแปรที่ มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการตัดสินใจทําประกันชีวิต ซ่ึงอธิบายไดวาเม่ือมีภาระที่จะตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจําเปนตอง

สรางหลักประกันความม่ันคงในชีวิต  

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 จากผลการวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิต ธุรกิจจึงควรมุงเนน

การพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตใหมีความนาเชื่อถือ มีความรูเปนอยางดี เอาใจใสติดตามลูกคาอยางสมํ่าเสมอ หรือการจัด

กิจกรรมรวมกันเพราะลักษณะการซ้ือประกันชีวิตมีเงื่อนไขกรมธรรมระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึง
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ความความสัมพันธของอายุ สถานภาพ จํานวนบุตร จํานวนผูที่อยูในอุปการะ รายไดตอเดือน ที่มีความสัมพันธกับจํานวน

กรมธรรมที่ถือครอง ยอมเปนโอกาสในการเพิ่มจํานวนกรมธรรมของผูบริโภค ดังน้ันธุรกิจประกันภัยควรใหความสําคัญกับการ

รักษาความสัมพันธกับลูกคา 

9.2 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

ในภูมิภาคอ่ืนๆ หรือศึกษากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภค 

9.3 สําหรับผูบริโภคที่จะตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ตองคํานึงถึงความนาเชื่อมถือของตัวแทนประกันชีวิต ควรมี

การศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของกรมธรรมใหมากเพื่อเปรียบเทียบกับความคุมคาและความสามารถในการชําระเงินในระยะ

ยาวของตนเอง 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ 2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ

ผูกพันตอองคกร 3) เปรียบเทียบการบริหารจัดการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 4) เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรจําแนก

ตามปจจัยสวนบคุคล และ 5) ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับความผูกพันตอองคกร เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 184 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที คาเอฟ คาแอลเอสดี 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากทุกดาน 2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากทุกดาน 3) ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ ไมแตกตางกัน 4) ปจจัยสวนบุคคลที่

ตางกันที่ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ไมแตกตางกัน และ 5) การบริหารจัดการมีความสัมพันธในดานบวกกับระดับความ

ผูกพันตอองคกร 

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ  ความผูกพันตอองคกร  

 

Abstract 

 

The objectives of this research aimed 1) to study the opinions towards the management; 2) to 

investigate the opinions concerning to the staff’s organizational commitment; 3) to compare the management 

classified by staff’s personal factors; 4) to compare the organizational commitment classified by personal 

factors; and 5) to study the relationship between the management and organizational commitment.           

A questionnaire was used as the research instrument. The sample size was 184 staff by simple random 

sampling. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 

LSD, and Pearson correlation at 0.05 level of statistical significance. 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 817 

The findings showed that; 1) the opinions towards the management were in overall at high level; 

2) the opinions concerning to the staff’s organizational commitment were in overall at high level; 3) the 

differences of personal factors did not affect the management; 4) the differences of personal factors did 

not affect the organizational commitment; and 5) The management had positive relationship with the 

staff’s organizational commitment. 

 

Keywords: management, commitment 

 

1. บทนํา  
 

ศตวรรษที่ 21 กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกฝายมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่

ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต และความเปล่ียนแปลงดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี เพราะการ

กาวยางที่ชาจะทําใหเราสามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การจัดการศึกษาเปนอีกประเด็นสําคัญ ซ่ึงนอกจาก

จะตองกาวทันความเปล่ียนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไกสําคัญเพื่อการขับเคล่ือนภาคสวนอ่ืน ๆ ใหมีความพรอมในการเขาสู

ความเปล่ียนแปลงดวย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหมจะเปนกลุมคนที่ไมยึดติดกับที่ทํางาน มีความพรอมที่

จะเปล่ียนงานใหมไดตลอดเวลา และนิยมที่จะทํางานแบบอิสระมากกวา ดังน้ันการรูปแบบการบริหารจัดการจึงเปนอีก

ประเด็นสําคัญที่ทาทายผูบริหารในการปรับตัวใหเขากับทีมงานรุนใหม ความเปล่ียนแปลงเปนส่ิงที่ไมสามารถหยุดยั้งได 

สถานศึกษาที่เปนหนวยแรก ๆ ของการเตรียมคน สรางคนเพื่อการอยูในความเปล่ียนแปลงดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่นําเสนอไปขางตนไมใชสูตรสําเร็จสําหรับสถานศึกษา แตเปนโจทยสําหรับผูบริหาร

สถานศกึษาที่จะนําไปสูการวางแผนการขับเคล่ือนสถานศึกษาสูความสําเร็จในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

(จารุวัจน สองเมือง, 2559, เว็บไซต) การบริหารงานในยุคปจจุบันองคกรหลายแหงกําลังใหความสนใจเรื่องความผูกพันกับ

องคกรของบุคลากรซ่ึงมีความหมายวา บุคลากรที่มีความตั้งใจทุมเมกําลังกายพลังใจใหกับการทํางานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ 

บุคลากรจะรูสึกตื่นเตนทาทายกับงานที่ทําในแตละวัน พนักงานจะพัฒนาตนเอง ดึงเอาความสามารถมาใชกับงานที่รับผิดชอบ

อยางเต็มที่ พรอมทั้งเรียนรูหาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ ซ่ึงวิธีที่ดีที่สุดในการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรคือ 

การพูดคุยทักทายเจอหนาแบบเผชิญหนา เพราะจะสงผลตอการส่ือสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เกศรา         

รักชาติ, 2550, เว็บไซต) 

พนักงานมหาวิทยาลัยไดถือกําเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ทําใหเม่ือขาราชการ

เกษียณอายุราชการ อัตรากําลังจะถูกยุบในทันที และการรับบุคลากรใหมทดแทน จะมีฐานะเปนเพียง "พนักงานมหาวิทยาลัย" 

ทําใหไมไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินบําเหน็จบํานาญ เปนตน เหมือนที่ขาราชการ

ไดรับ ที่สําคัญคือ "ความไมม่ันคง" เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยเปนระบบ "สัญญาจาง" พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองถูก

ประเมินตามสัญญาวาจาง หาก "ไมผาน" การประเมิน จะไมไดรับการตอสัญญา และเพื่อชดเชยส่ิงที่พนักงานมหาวิทยาลัย

ไมไดรับ รัฐบาลจึงมีมติใหเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเปน 1.5 - 1.7 เทาของขาราชการ เพื่อหวังที่จะจูงใจคนดี และ

คนเกงเขาทํางาน (สํานักขาวอิศรา, ม.ป.ป., เว็บไซต) 

ดังน้ันการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา และมีการการประเมิน

เพื่อตอสัญญาจางทุก ๆ 5 ป ทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี

ความผูกพันตอองคกร เพื่อใหเกิดผลงานที่ดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

การบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
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ทราบแนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนตอตัวบุคลากรและ

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

3. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ไมเคิล ดัมเลอร และสตีเวน สกินเนอร (Dumler and Skinner, 2005: 6) เสนอความหมายของคําวาการบริหาร

จัดการวา เปนกระบวนที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวผานความพยายามของคนในองคกร ซึ่ง

กระบวนการบริหารจัดการน้ันจะประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคกร ความเปนผูนํา และการควบคุม เพื่อที่จะทําให

องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

กูลิคและเออรวิกค (Gulick & Urwick, 1973: 17) กลาวถึงกระบวนการบริหาร 7 ประการ “POSDCoRB” ดังน้ี  

1. การวางแผน (P = Planning)  หมายถึง การกําหนดโครงการและแผนงานตาง ๆ ไวลวงหนาวาจะทําอะไรบาง 

และทําอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว การวางแผนในการบริหารงานน้ันอาจจัดทําเปนแผนระยะส้ัน หรือแผนระยะยาวก็ได  

2. การจัดองคการ (O = Organizing)  หมายถึง การแบงงาน การกําหนดสวนงานโครงสรางขององคการ โดยการ

จัดแบงงานขององคการหรือของหนวยงานเปนหนวยงานยอย พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงค กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบของแตละสวนงาน  

3. การจัดบุคคลากร (S = Staffing) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปนกระบวนการของการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาสูหนวยงาน มีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานใหทั้งบุคลากรใหม  

4. การอํานวยการ (D = Directing) หมายถึง การส่ังการ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหารและเปน

บทบาทที่สําคัญของนักบริหาร เพราะการส่ังการและคําส่ังของผูบริหารจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมขององคการหรือหนวยงาน 

5. การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานหรือการติดตอส่ือสาร

ภายในองคการ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการหรือหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 819 

6. การรายงานผล (R = Reporting)  หมายถึง การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธของ

องคการในการบริหารงานน้ันผูบริหารจะตองดําเนินการตามกระบวนการบริหาร 

7. การจัดทํางบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณในการบริหารงานน้ันผูบริหารมี

ภารกิจหนาที่เก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ 

อัลเล็น และ เมเยอร (Allen and Meyer, 1990: 7-8) ไดเสนอรูปแบบแนวคิดของความผูกพันตอองคกร 

ประกอบดวย 3 ดาน 

1. ดานจิตใจ (affective commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรูสึกภายในสวนบุคคล เปน

ความรูสึกผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกรและการมีสวนรวมในการบริหาร เปนความรูสึกของบุคคลที ่ตองการเปน

สมาชิกขององคกร ตองการคงอยูในองคกร ตองการทํางานในองคกร 

2. ดานการคงอยู (continuance commitment) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่ตองการเปนสมาชิกขององคกร 

ตองการอยูในองคกร และตองการทํางานในองคกรเกิดขึ้นจากการพอใจในการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับจากองคกร 

3. ดานบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง ภาระผูกพันหรือหนาที่ที่บุคคลไดรับการปลูกฝงมา

ตลอดเวลาวา ควรอยูในองคกร ประกอบดวยความผูกพันกับผูรวมงาน ซ่ึงประกอบดวย มิติดานจิตใจและปทัสถาน การพึ่งพา

องคกรและการมีสวนรวมในการจัดการ เปนความรูสึกของบุคคลที่ตองการเปนสมาชิกขององคกรและตองการอยูในองคกร 

ฟาสซีส (Fazzi, 1994: 17-19) กลาววา ความผูกพันตอองคกรมีผลตอการบริหารงานสมัยใหมโดยเห็นวาความ

ผูกพันตอองคกรสามารถที่จะนําไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความผูกพัน

และความจงรักภักดีของพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคาไป 

กฤตยา  แกวจอหอ (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการ

งบประมาณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงการปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

ธจิตรา กาจหาญ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ฟารอีสตเพียรเลส 

(ไทยแลนด) 1968 จํากัด ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี พนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรในภาพรวม และรายดานอยู

ในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน 

เยาวเรศ กาทองทุง (2556, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายบริการในกํากับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบขอมูลปจจัย

บุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานกับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสาย

บริการ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มี

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมมีความตางกัน 

อํานวยพร  บํารุงบุญ (2559, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราช

ภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการทํางานที่ตางกันมี

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน 

บาซิคิน (Basikin, 2007, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางานและ

การใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนโรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย 

ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการทุกคามีคาเฉล่ียรวมคอนขางสูง 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 340 

คน บุคลากรสายวิชาการจํานวน 210 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 130 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการ

คํานวณ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (กัลยา  วานิชยบัญชา และ ฐิตา วานิชยบัญชา, 2558: 12) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 184 

คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ประกอบดวย 3 สวน คือ  1) ปจจัยสวนบุคคล 2) การบริหารจัดการ 3) ความผูกพันตอองคกร ไดตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ตามเน้ือหา (Content validity)  โดยไดคา IOC สูงกวา 0.60 ทุกขอ และมีคาความเชื่อถือได (Reliability) เทากับ 0.952 

โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที คา

เอฟ คาแอลเอสดี และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

6. ผลการวิจัย 
 

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 61.41 มีระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 98 คน คิดเปนรอย 53.26 ตําแหนงหนาที่การ

ปฏิบัติงาน เปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 55.43 และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา          

4 ปขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 62.50 

2. การวิเคราะหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ระดับความ

คิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (x¯ = 3.75 และ 

S.D.= 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ 

ดานการจัดทํางบประมาณ รองลงมา คือ ดานการวางแผน และมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการประสานงาน ตามลําดับ 

3. การวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (x¯ = 3.94 และ  S.D.= 0.58) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ความผูกพันดาน

จิตใจ รองลงมา คือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน และมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. 

ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดาน แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ 

ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ             

ไมแตกตางกัน 

5. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัด

บุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ไมแตกตางกัน 

6. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. 

ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง

หนาที่การปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน 
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ดานการจัดองคการ ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํา

งบประมาณ ไมแตกตางกัน 

7. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีกํ่าหนดไวคือ .05 ทั้ง 7 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการ

จัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ไมแตกตางกัน 

8. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. 

ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ

ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน 

9. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีกํ่าหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพัน

ตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน 

10. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. 

ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดานแสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง

หนาที่การปฏิบัติงานตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน 

11. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบวา คา Sig. มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ .05 ทั้ง 3 ดาน แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน 

12. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธดวย

สถิติ Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม         

มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมในระดับคอนขางสูง 0.784 

 

7. อภิปรายผลวิจัย 
 

1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดาน

การวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดาน

การจัดทํางบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ไมเคิล ดัมเลอร และสตีเวน สกินเนอร (Dumler and Skinner, 2005: 6) 

กลาววา การบริหารจัดการเปนกระบวนที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวผานความพยายามของคนใน

องคกร เพื่อที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธจิตรา กาจหาญ (2554: บทคัดยอ) ได

ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ฟารอีสตเพียรเลส (ไทยแลนด) 1968 จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี

ความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และ

ดานบรรทัดฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของบาซิคิน (Basikin, 2007: Abstract) ไดศึกษา ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

การอุทิศตนในการทํางานและการใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนโรงเรียน
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มัธยมในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการทุกคามีคาเฉล่ียรวม

คอนขางสูง 

3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ 

ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ไม

แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเกิดจากมหาวิทยาลัยมีใหขอมูลและการประชาสัมพันธเก่ียวกับการบริหารจัดการทั้ง 7 ดานของ

มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทุกประเพศทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชน มีการเรียกประชุมกอนเปดภาคการศึกษาทุกภาค

การศึกษาโดยใหบุคลากรทุกคนเขารวมประชุม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยา  แกวจอหอ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา

การศึกษาความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการงบประมาณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยสวนบุคคล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงการปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเยาวเรศ กาทองทุง (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายบริการในกํากับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบขอมูลปจจัย

บุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานกับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสาย

บริการ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มี

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไมมีความตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

4. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน ตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร และดานบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน 

ทั้งน้ีอาจเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางเทาเทียมกัน เชน 

สวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวยพร  บํารุงบุญ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพัน

ตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภท

บุคลากร และระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน 

5. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัด

บุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ มีความสัมพันธในดาน

บวกกับระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานจิตใจ ดานการคง

อยูกับองคกร ดานบรรทัดฐาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของฟาสซีส (Fazzi, 1994: 17-19) กลาววา ความผูกพันตอองคกรมีผล

ตอการบริหารงานสมัยใหมโดยเห็นวาความผูกพันตอองคกรสามารถที่จะนําไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเปน

หนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความผูกพันและความจงรักภักดีของพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคาไป 
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8. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 

 1.1 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  1.1.1 ดานการอํานวยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

คาเฉล่ียนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับบุคลากรฝายตาง ๆ กอนการตัดสินใจ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม

ชองทางในการใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการอํานวยการ เชน เปดเวทีรับ

ฟงความคิดเห็นจากบุคลากร หรือสรางโพลออนไลนเพื่อความสะดวกในการเสนอความคิดเห็น เพื่อใหบุคลากรเสนอความ

คิดเห็นประกอบการตัดสินใจในประเด็นที่ตองการความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

  1.1.2 ดานการประสานงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา        

มีคาเฉล่ียนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยจัดบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานและผูที่มาติดตอ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควร

สงเสริมใหมีการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนหรือสงตอขอมูล

กันระหวางหนวยงาน เพื่อใหงานในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น 

  1.1.3 ดานการรายงานผล โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

คาเฉล่ียนอยที่สุดในประเด็นมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานใหบุคลากรไดทราบอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย

ควรเพิ่มชองทางในการรายงานผลการดําเนินงานใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดทราบอยางสมํ่าเสมอ โดยการใชส่ือสังคม

ออนไลนที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เชน Facebook หรือ Official Line ของมหาวิทยาลัย ในการรายงานผลการดําเนินงาน

ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดทราบ เพราะในปจจุบันคนสวนใหญจะรับขอมูลขาวสารจากส่ือสังคมออนไลนมากที่สุด 
 

 1.2 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  1.2.1 ดานจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด

ในประเด็นทานไมรูสึกเบื่อหนายเม่ือพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการ

แกปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยรับฟงปญหาและอุปสรรคจากบุคลากร และ

ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารในแตละหนวยงาน และแกปญหารวมกันเพื่อใหบุคลากรไมเกิดความเบื่อหนายเม่ือพบ

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ จะไดเกิดความผูกพันตอองคกร และทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถและเต็มใจ 

  1.2.2 ดานการคงอยูกับองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุดในประเด็น มหาวิทยาลัยมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางดีพอ และทานรูสึกมีความ

ม่ันคงในการทํางานที่มหาวิทยาลัย ตามลําดับ มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีสวัสดิการเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพอนามัย เชน มีการ

ตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร หรือจัดใหมีประกันสุขภาพแบบกลุม ในประเด็นความม่ันคงในการทํางานที่มหาวิทยาลัย

ควรปรับเปล่ียนระยะเวลาในการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมตอสัญญาจางทุก ๆ 5 ปครั้ง เปนตอสัญญา 5 ป

ในครั้งแรก และครั้งตอไปตอสัญญาจนถึงเกษียณอายุราชการคือ 60 ป 

  1.2.3 ดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุดในประเด็น มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่อบอุน มีความเปนกัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยควรมีการสรางบรรยากาศ

ทางดานกายภาพ เชน การจัดวัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ใหเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิด

ความสบายตา สบายใจ แกผูพบเห็น จะเปนการทําใหมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่อบอุน มีความเปนกัลยาณมิตร และ

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมที่เนนการสรางจิตสํานึกรักองคกรใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคกรมากขึ้น 
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 1.3 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา มีความสัมพันธในดานบวกกับระดับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในทุกดาน มหาวิทยาลัยควรรักษา

มาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 7 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ 

ดานการจัดบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานผล และดานการจัดทํางบประมาณ ใหดีตอไป 

เพราะการบริหารจัดการทุกดาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ถามหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีไวได ก็จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคที่ดี

ดวยเชนกัน 

 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

 2.2 ควรศึกษาปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร เชน ปจจัยดานสวัสดิการ ปจจัยที่เก่ียวของ

กับการทํางาน เปนตน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดสวัสดิการหรือการดําเนินงานของหนวยงาน 

 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดวยกันที่ใกลเคียงกัน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อทําใหบุคลากรมีความผูกพันที่ดีขึน้ 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีเปนการสํารวจความรูความเขาใจและความพรอมในเชิงการบริหารจัดการของผูประกอบการชิ้นสวน        

ยานยนตไทยตอการผลิตยานยนตไฟฟา: กรณีผูผลิตชิ้นสวนระบบชวงลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรู ความเขาใจ

และความพรอมในเชิงการบริหารจัดการของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ

แบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 80 ราย คือ ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยที่มีรายชื่อเปนสมาชิกอยูในสมาคม

ชิ้นสวนยานยนตไทยเทาน้ัน จากน้ันจะใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความรูความเขาใจเก่ียวกับยานยนตไฟฟาอยูในระดับปานกลางถึงสูง ในดานทัศนคติของ

ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยสวนใหญอยากใหทางภาครัฐบาลเขามาสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการผลิตและการวิจัยสําหรับชิ้นสวนยานยนตไฟฟาโดยเฉพาะ และดานความพรอมผูประกอบการ

สวนมากมีความพรอมที่จะรับกับความเส่ียงในการพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรม 
 

คําสําคัญ: ชิ้นสวนยานยนต  ความรูความเขาใจ  ทัศนคติ  ความพรอม 
 

Abstract 
 

This article explores the understanding and readiness of the management of Thai automotive 

component manufacturers to produce electric vehicles: The manufacturer of suspension systems, using 

questionnaires as a tool to collect data. There are 80 sample of populations and Then use the Statistical 

Program data analysis. The results of this study indicated, Most respondents have knowledge about 

electric vehicles is moderate to high. On the attitude of Thai automotive component manufacturers, most 

Thai automotive parts manufacturers want the government to support the development of technology 

related to production and research for specific electric vehicle components and in terms of availability, 

most operators are ready to take on the risk of developing auto electrical parts. If the industry changes 

in the future. 
 

Keywords: automotive parts, understanding, attitude, readiness 
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1. บทนํา  

ปจจุบันนํ้ามันปโตรเลียมถือเปนเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนของราคาเปนอยางมากและเปนเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไปจึง

ทําใหเกิดวิกฤตการณดานการขาดแคลนพลังงาน การใชพลังงานเชื้อเพลิงยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดังน้ันทั่วโลกจึง

พยายามคิดคนหาหนทางตางๆในการแกไขวิกฤตการณดังกลาว โดยการใชพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนดานอ่ืน ๆ 

เขามาเปนตัวเลือกในการทดแทนพลังงานที่ไดจากนํ้ามันเชื้อเพลิง (1) ดังน้ันรถยนตไฟฟาจึงเปนส่ิงที่คนทั่วโลกกําลังใหความ

สนใจ เพราะถือวาเปนรูปแบบการใชพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการขับเคล่ือนโดยมอเตอรไฟฟาแทนการใชระบบ

เครื่องยนตที่มีการเผาไหมแบบสันดาปภายในจึงทําใหไดรับความสนใจในการคิดคนและพัฒนามากขึ้นและมีแนวโนมวา

อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต (ณัฐพล เดชสิงห , 2560). 

ปจจุบันอุตสาหกรรมรถยนตในหลายประเทศมีการเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากรถยนตที่มีการสันดาปภายในมาสูการ

ผลิตรถยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น โดยการผลิตรถยนตไฟฟามีความซับซอนที่นอยกวา ใชจํานวนชิ้นสวนที่นอยกวาเหลือเพียง 1 ใน 3 

(ดร.การดี เลียวไพโรจน , 2559). เม่ือเทียบกับรถยนตไฟฟาทั่วไปจึงทําใหชวยลดคาบํารุงรักษาไดดี รัฐบาลไทยก็เปนจึงใหความ

สนใจและสนับสนุนโครงการรถยนตไฟฟา โดยรัฐบาลมีนโยบายการสงเสริม 3 กลุมรถยนตไฟฟา ไดแก รถยนตไฟฟา รถยนต

ไฟฟาขนาดเล็กปละรถโดยสารไฟฟา ซ่ึงจะมีการเริ่มจากการทดลองใชรถโดยสารไฟฟากอน ถาสามารถใชไดจริงก็จะชวยลด

คาใชจายในการนําเขาพลังงานไดถึงปละ 1.7 หม่ืนลานบาท (ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร , 2559.) อีกทั้งประเทศไทยขึ้นชื่อวาเปน

เมืองผลิตรถยนตและเปนผูสงออกรถยนตรายใหญของโลกการกาวใหทันเทคโนโลยีรถยนตที่กําลังจะเปล่ียนไปจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง เม่ือเรารูแลววาแนวโนมรถยนตในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงไปเปนรถยนตไฟฟาประเทศไทยควรมีการปรับตัวเพื่อ

วางพื้นฐานความรูในการผลิตและซอมแซมรถยนตไฟฟา ซ่ึงจากการที่กลาวมาแลวน้ันการที่จะเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมยาน

ยนตรูปแบบในปจจุบันเปนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาจะสงผลกระทบไปยังผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยที่มีอยูในปจจุบัน ดังน้ัน

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตองมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับทิศทางการตลาดของรถยนตไฟฟาที่กําลังมาในขณะน้ี 

 ดังน้ันจึงเปนแนวทางใหผูวิจัยทําการศึกษาสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย

ในการรับมือกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟา  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

  1. เพื่อสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงการบริหารจัดการของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยในการรับมือกับ

เทคโนโลยียานยนตไฟฟา สํารวจในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 เชิงขอมูลการบริหารจัดการของผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตไทย 

 

2. วิธีการดําเนินงาน 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงการบริหารการจัดการของผูประกอบการ

ชิ้นสวนยานยนตไทยในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีรถยนตสันดาปภายในปจจุบันมาเปนรถยนตไฟฟา เพื่อเปนการวิเคราะหหา

แนวทางในการเตรียมความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนในอนาคต โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและการสรางเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสํารวจความรู ความเขาใจและความพรอมในเชิงดานการบริหารจัดการ

ของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย และวิเคราะหหาแนวทางในการเตรียมความพรอมหากรถยนตไฟฟาจะเขามามีบทบาทยิ่งขึ้นใน

อนาคต โดยจะแบง เน้ือหาของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ 
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 สวนที ่3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟาของสถาน 

            ประกอบการ 

 สวนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการ 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 โดยการวิเคราะหเครื่องมือแบบสอบถามที่นํามาใชในการสํารวจในงานวิจัยน้ี ไดใชการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) โดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ทาน ซ่ึงมีความเชียวชาญเก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนตและการสราง

แบบสอบถามเปนอยางดี เม่ือพิจารณาผลที ่พบวา ผูทรงคุณวุฒ ิ3 ทาน ไดใหคะแนนเฉล่ียแลวอยูในเกณฑที่ใชได ซ่ึงมีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เกิน 0.50 ดังน้ันขอคําถามทุกขอที่ผูทรงคุณวุฒิประเมินสามารถใชในการสํารวจความรูความเขาใจและ

ความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะขอมูลจะเปนขอมูลแบบปฐม

ภูมิ ซ่ึงไดจากการเก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมบริษัทตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาดําเนินการใช

วิเคราะหขอมูลตามลําดับ  

 โดยในสวนของการวิเคราะหระดับความคิดเห็นทางดานทัศนคติและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย โดย

จะมีการแปลผลคะแนนโดยรวมใชคาเฉล่ียที่มีคาตั้งแต 1.00 - 5.00 โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 174) 

(นายทศพร  ชูศักดิ์ , 2554).ดังแสดงตัวอยางในสมการน้ี (1) 

ชวงคะแนน =  

          =      (1) 

                  = 0.8 

  จากการคํานวณตามสูตรขางตนสามารถแจกแจงอันตรภาคชั้นของคะแนนไดดังน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย                         ระดับความคิดเห็น 

   4.21 – 5     มากที่สุด 

   3.41 – 4.20    มาก 

   2.61 - 3.40    ปานกลาง 

   1.81 – 2.60    นอย 

   1.00 – 1.80    นอยที่สุด 

 

3. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดตามองคประกอบของแบบสอบถามในแตละสวน ซ่ึง

สามารถแบงชุดของแบบสอบถามออกเปนสวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนที่ 2 

แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ  สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับความรูและความเขาใจเก่ียวกับ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 829 

เทคโนโลยียานยนตไฟฟาของสถานประกอบการ สวนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถาน

ประกอบการและสวนที่ 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ไดดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอย

ละ 51.2 และเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 48.8  

  อายุอยูในชวง 29-39 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามรองลงมา มีอายุ

อยูในชวง 18-28 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35 และจํานวนผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด มีอายุอยูในชวง 40-50 ป 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.8 

  ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมา คือ ระดับปริญญา

โท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด จะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ 
  ประสบการณการทํางานจะอยูระหวาง 5-10 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาผูตอบ

แบบสอบถามมีประสบการณนอยกวา 5 ป ประสบการณระหวาง 11-15 ป จํานวน 6 คน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.5 

ประสบการณระหวาง 16-20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5 และจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณนอยที่สุดจะ

อยูในชวงมากกวา 20 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ  

  หนาที่หลักในดานการวิจัยและพัฒนา จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมี

หนาที่หลักในดานควบคุมคุณภาพ จํานวน 21 คิดเปนรอยละ 26.3 ดานสายการผลิต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20 ดาน

อ่ืนๆ เชน สนับสนุนการขาย พนักงานขาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ดานจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5 

ดานการบริหารจัดการองคกรและดานการบัญชี/การตลาด มีจํานวนของผูตอบแบบสอบถามเทากัน จํานวน 3 คน คิดเปนรอย

ละ 3.8 และหนาที่หลักที่มีผูตอบแบบสอบถามนอยสุด คือ ดานทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

 สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือระบบเบรก จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาสินคาหลักของ

ผูตอบแบบสอบถาม คือระบบรองรับนํ้าหนักและกันสะเทือน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20 ระบบบังคับเล้ียว จํานวน 12 

คน คิดเปนรอยละ 15 ระบบโครงสรางตัวถังแบะแซสซีส จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ระบบลอ จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 11.3 และสินคาหลักของสถานประกอบการที่ผูตอบแบบสอบถามนอยสุด คือ คาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10 

ตามลําดับ 

  สถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถามสวนมากผลิตสินคาโดยมีตราสินคาเปนของบริษัทเอง จํานวน 

46 คน คดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาสถานประกอบการจะผลิตสินคาตามที่ลูกคากําหนดและผลิตโดยบริษัทเปนผูออกแบบ

เอง โดยทั้ง 2 แบบน้ีมีจํานวนที่เทา ๆ กันคือ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.8 ตามลําดับ 

  สถานประกอบการสวนมากมียอดขายเฉล่ียตอปมากกวา 200 ลานบาท จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ 

48.8 รองลงมาสถานประกอบการจะมียอดขายประมาณ 50-100 ลานบาท จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7 สถาน

ประกอบการมียอดขายเฉล่ียตอป 101-200 ลานบาท จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 11.3  สถานประกอบการมียอดขายเฉล่ีย

ตอปนอยกวา 50 ลานบาท จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 8.8 และอ่ืน ๆ เชน ไมทราบและไมแนใจ จํานวน 2 แหง คิดเปน

รอยละ 2.5 ตามลําดับ 

  อายุการดําเนินงานของสถานประกอบการสวนมากอยูในชวง 20 ปขึ้นไป จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 

56.3 รองลงมาอายุการดําเนินงานของสถานประกอบการจะอยูในชวง 11-20 ป จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7 อายุ
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การดําเนินงานของสถานประกอบการนอยกวา 5 ป จํานวน 7 แหง  คิดเปนรอยละ 8.8 และอายุของสถานประกอบการที่

ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดอยูระหวาง 5-10 ป จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ 

  สถานประกอบการสวนมากไมมีการรวมทุนกับตางชาติ จํานวน 57 แหง คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาจะ

เปนสถานประกอบการที่มีสวนรวมทุนกับตางชาติ จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 28.7 

  สถานประกอบการสวนมากมีแผนกวิจัยและพัฒนา จํานวน 73 แหง คิดเปนรอยละ 91.3 รองลงมาจะเปน

สถานประกอบการที่ไมมีแผนกวิจัยและพัฒนา จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 8.8 

  สถานประกอบการสวนมากมีแรงงานและบุคลากรประจําจํานวนมากกวา 200 คน จํานวน 47 แหง คิด

เปนรอยละ 58.8 รองลงมาสถานประกอบการสวนมากมีแรงงานและบุคลากรประจําจํานวน 51-200 คน จํานวน 22 แหง คิด

เปนรอยละ 27.5 และสถานประกอบการที่มีแรงงานและบุคลากรไมเกิน 50 คน มีจํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 13.8 

ตามลําดับ 

 สวนที่ 3 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา 

  จากแบบสอบถามในสวนที่ 3 ทางผูวิจัยไดแบงคําถามออกเปนทั้งหมด 12 ขอ และจัดกลุมการวัดความรู

ความเขาใจออกเปน 3 กลุม  โดยขอที่ 1-5 จัดอยูในกลุมการวัดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยียานยนตไฟฟา ขอที่ 6-9 

จัดอยูในกลุมการวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาล และขอที่ 10-11 จัดอยูในกลุมการวัดความรู

ความเขาใจเก่ียวกับสมาคมยานยนตไฟฟา โดยขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 80 คน ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะหแสดง

ตามตารางที ่1 

  การตัดสินระดับความรู ในการวิจัยครั้งน้ีใชเกณฑในการแบงระดับความรูของบลูม (Bloom,1971) ได

ระดับความรูดังน้ี  (ภัทรเวช ธาราเวชรักษ , 2558). 

   ระดับความรูสูง   หมายถึง   มีระดับคะแนนตั้งแต 70% ขึ้นไป  

   ระดับความรูปานกลาง  หมายถึง   มีระดับคะแนนระหวาง 50 -69% 

    ระดับความรูต่ํา   หมายถึง   มีระดับคะแนนนอยกวา 50%               

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา     n=80 

  จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามในสวนของกลุมการวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยียานยนตไฟฟาผูตอบแบบสอบถามในกลุมน้ีมีความรูความเขาใจคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก คือ 72.75 ซ่ึงอยู

ในระดับความรูสูง เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนวิศวกรและมีหนาที่หลักในดานวิจัยและพัฒนาจึงทําใหมีการรับรู

และติดตามขาวสารใหม ๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดานยานยนตไฟฟาเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต  

  กลุมการวัดความรูความเขาใจกลุมสุดทายจะเก่ียวกับนโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาล ผูตอบ

แบบสอบถามมีความรูความเขาใจคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก คือ 68.75 ซ่ึงอยูในระดับความรูปานกลาง  เน่ืองจากเปน

 

กลุมการวัดความรูความเขาใจ 

คะแนนรวมของคําตอบที่

ถูก 

คารอยละของ 

คําตอบที่ถูก 

แปลผล 

1.กลุมวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยียานยนตไฟฟา 

291 72.75 ระดับความรูสูง 

2.กลุมวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

นโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาล 

220 68.75 ระดับความรูปาน

กลาง 

3.กลุมวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

สมาคมยานยนตไฟฟา 

138 86.25 ระดับความรูสูง 
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เทคโนโลยียานยนตไฟฟาเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับประเทศไทย จึงทําใหนโยบายของรัฐบาลยังอยูในชวงการตัดสินใจและ

ทดลองใชเปนตนแบบอยู จึงทําใหประชาชนยังมองไมเห็นถึงความชัดเจนของนโยบายยานยนตไฟฟาของรัฐบาลเทาท่ีควร 

  กลุมวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับสมาคมยานยนตไฟฟามีความรูความคิดเปนคารอยละของคําตอบที่ถูก 

คือ 86.26 ซ่ึงอยูในระดับความรูสูง เน่ืองมาจากผูตอบแบบสอบถามรูวาในปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสมาคมยานยนต

ไฟฟาขึ้นมาแลว โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการใช การผลิตและการวิจัยเก่ียวกับยานยนตไฟฟาในไทย โดย

ทางสมาคมไดมีการจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้นมาเพื่อใหผูผลิตที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเขาเปนสมาชิกเพื่องายตอ

การรับรูขาวสารและแลกเปล่ียนความรูในเรื่องนวัตกรรมใหม ๆ ที่เก่ียวกับยานยนตไฟฟาไดสะดวกมากยิ่งขึ ้นซ่ึงจากการ

วิเคราะหแบบสอบถามทางผูตอบแบบสอบถามก็มีการรับรูถึงนโยบายของสมาคมเปนอยางดี แตผูตอบแบบสอบถามสวนมาก

ยังไมไดเขารวมเปนสมาชิกกับทางสมาคมยานยนตไฟฟาอยางจริงจัง         

  สวนที่ 4 ดานทัศนคติและความพรอมของผูประกอบการช้ินสวนยานยนตไทย 

  จากแบบสอบถามในสวนที่ 4 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ไดแกดาน

ทัศนคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยและดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย โดยในสวนของการวิเคราะหระดับ

ความคิดเห็นทางดานทัศนคติและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหดานทัศคติของผูผลิตช้ินสวนยานยนตช้ินสวนยานยนตไทย n = 80 

ภาพที่ 1 แผนภาพเรดารแสดงผลการวิเคราะหดานทัศนคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

  

 จากตารางและแผนภาพเรดาร แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศคติตอการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนามากที่สุด จากผลการประเมิน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาก็จะเปนทัศนคติตอการพัฒนา

บุคลากร ซ่ึงผลการประเมินอยูที่ 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทัศนคติดานการบริการของภาครัฐ ผลการประเมิน 

4.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทัศนคติดานการเก็บภาษีนําเขา/การลดหยอนภาษี ผลการประเมิน 4.37 คะแนน 

ดานทัศนคต ิ

ผลการ

ประเมิน 

คะแนน

เต็ม 

แปลผล    ลําดับ 

ทัศนคติตอการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 4.36 5 มากที่สุด 5 

ทัศนคติตอการบริการของภาครัฐ 4.41 5 มากที่สุด 3 

ทัศนคติตอการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา 4.50 5 มากที่สุด 1 

ทัศนคติตอการพัฒนาบุคลากร 4.47 5 มากที่สุด 2 

ทัศนคติตอการเก็บภาษีนําเขา/การลดหยอนภาษี 4.37 5 มากที่สุด 4 
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จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และทัศนคติดานที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจนอยที่สุดก็ คือดานการสรางความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผลประเมิน 4.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 จากตารางที่ 3.2 ดานทัศคติของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากจะมีผลการประเมินไปในดานมากที่สุดทุกขอ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีทัศคติตอการ

สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา ทัศนคติตอการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติตอการบริการของภาครัฐ ทัศนคติตอการเก็บภาษี

นําเขา/การลดหยอนภาษี และทัศนคติตอการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหดานความพรอมของผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย 

ดานความพรอมของผูประกอบการ ผลการประเมิน คะแนนเต็ม แปลผล ลําดับ 

ดานการศึกษาความเปนไปได 4.32 5 มากที่สุด 1 

ดานการวางแผนผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา 4.15 5 มาก 3 

ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา 4.16 5 มาก 2 

รวม 12.63 15 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพเรดารแสดงผลการวิเคราะหดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

 

  จากตารางและกราฟใยแมงมุม แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมดานการศึกษาความ

เปนไปไดมากที่สุด จากผลการประเมิน 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาก็จะเปนความพรอมดานการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา ซ่ึงผลการประเมินอยูที่ 4.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และทัศนคติดาน

ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจนอยที่สุดก็ คือดานการวางแผนผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา ผลประเมิน 4.15 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  จากตารางที่ 3.3 ดานความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากจะมีผลการประเมินดานความพรอมของการศึกษาความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาจะเปน

ดานความพรอมของการวิจัยและดานความพรอมของการพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟาดานการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไฟฟา ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความพรอมใน

การศึกษาความเปนไปไดของยานยนตไฟฟา 

 

4.  อภิปรายและสรุปผล 

 จากการวิเคราะห พบวา ในดานความรูความเขาใจเก่ียวกับยานยนตไฟฟา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูอยู

ในระดับปานกลางถึงสูง แสดงใหเห็นวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสวนใหญรับรูถึงกระแสยานยนตไฟฟาที่ไดรับความสนใจเปน
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อยางมากจากทั่วโลก ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจึงตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ดังน้ันผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูและติดตามขาวสารเก่ียวกับยานยนตไฟฟาที่กําลังจะมาในอนาคต ในดาน

ทัศนคติของผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยสวนใหญอยากใหทางภาครัฐบาลเขามา

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เ ก่ียวกับการผลิต การวิจัยสําหรับชิ้นสวนยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะ อีกทั้งในสถาน

ประกอบการตองการนักวิจัยและนักออกแบบที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานเก่ียวกับชิ้นสวนยานยนตไฟฟาเพื่อที่จะได

วางแผนดานการผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟาที่ผูประกอบการไทยมีตราสินคาเปนของตัวเองในอนาคต และสุดทายดานความ

พรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย พบวา ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยสวนมากมีความพรอมในดานการศึกษาความเปนไปได

ในการวิจัยตลาดและสํารวจความตองการของตลาดยานยนตไฟฟา โดยพรอมที่จะรับความเส่ียงในการพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวน

ยานยนตไฟฟา ทั้งน้ีทางผูประกอบการก็ยังตองการการสนับสนุนจากบุคคลภายในองคกรและภายนอกองคกรรวมไปถึงภาครัฐ

อีกดวย 

 

5. ขอเสนอแนะ 

 1.จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยในครั้งน้ีเปนการสํารวจความรูความเขาใจและความพรอมของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ไทยในระบบหามลอและกันสะเทือนเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะทําใหงานวิจัยน้ีมีผลการวิเคราะหที่แสดงออกมาไมมีความหลากหลาย 

ดังน้ันในงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการสํารวจในกลุมอ่ืนๆที่มีความเก่ียวของกับยานยนตไฟฟา ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องยนต ระบบ

ไฟฟาทั้งหมดของรถยนตไฟฟาเปนตน 

 2. จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยครั้งน้ีเปนการสํารวจเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนที่เปนสมาชิกกับทางสถาบันยานยนตไทย

เทาน้ัน จึงทําใหผลการวิเคราะหที่ไดมาจะเปนการวิเคราะหแคในกลุมๆหน่ึง ดังน้ันในการทําการวิจัยครั้งตอไปควรมีการทํา

การวิจัยในกลุมอ่ืนๆที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต 
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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) กําลังเปนที่ไดรับความสนใจจากผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณของเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคในการทําการตลาดสินคา

อุตสาหกรรมประเภทยานยนตและอะไหลตกแตงและประสิทธิผลของส่ือสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสังคมออนไลน

จําพวกเฟซบุคในการใชทําธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือคูแขง และผลักดันใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทางการตลาด

เพิ่มขึ้นงานวิจัยน้ีมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไมสามารถทราบถึงจํานวนประชากรที่

แนนอน มีคา n = 400 โดยใชแบบสอบถามออนไลน และไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยศึกษาคนควาเอกสารและบทความทาง

วิชาการ งานวิจัย และทฤษฏีตาง ๆ ที่เก่ียวของโดยเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา และเก็บขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลที่เก่ียวกับ

กลุมผูคาขายชิ้นสวนยานยนตจําพวกอะไหลเทียม และอะไหลตกแตงออนไลน จากการศึกษางานวิจัยผูวิจัยไดเลือกวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสูตรของคอแครน และโปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาการนํา

เครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคมาใชงานเพื่อแลกเปล่ียนน้ันชวยผลักดันใหธุรกิจมีความกาวหนา และการใหลูกคามี

สวนรวมน้ันก็สงผลใหลูกคาก็มีความตองการซ้ือเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน จึงทําใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝายดังน้ันการนําเครือขาย

สังคมออนไลนประเภทเฟซบุคมาใชงานจึงมีผลตอความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธทีด่ีกับลูกคาในธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สามารถทําใหธุรกิจเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เขาถึงกลุมลูกคาไดงาย และเฟซบุคยังทําใหธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนเปน

ที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลนเขาถึงลูกคาไดงายเม่ือเทียบกับเครือขายสังคมออนไลนอ่ืน ๆ เชน Instragram Twitter             

มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ําสามารถชวยลดตนทุนทางการตลาดได และยังชวยทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

 

คําสําคัญ: การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เครือขายสังคมออนไลน  ชิ้นสวนยานยนต 

 

Abstract 

 

The current E-Commerce Is to get the attention of entrepreneurs in the business a lot through 

this channel. The objective of this research was to analyze the situation social network of Facebook.            

In the market of industrial products, automotive and decorative parts and the effectiveness of marketing 

communication through network of online community of Facebook in the use of doing business. Create 
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the advantage to have over the competition. And push business can have a chance in the market increased. 

The target is used in research is electronic commerce entrepreneur of 400 patients by questionnaire online 

and secondary data by studying documents and academic articles, research and theories concerned. 

The descriptive method. Secondary data were collected from the information about the trading of 

automotive parts of decorative parts and decorative parts online. result of the research was selected 

and analyzed by using the formula of Cochran and SPSS program to analyze the data from questionnaires. 

The result of the study showed that Application of social network type Facebook use to exchange that 

help push the business progress. And giving the customers involvement that can lead to customer needs 

to buy more as well. It is this advantage to both sides. The social network type Facebook use thus 

affecting the significance in the development of good relations with the customers in the business of 

electronic commerce. Can make the business is known to increase. Target customers easily. Facebook 

also makes the business and sell goods and services online Known on the online social network, access 

to customers easily. Compared with other social networks, such as Instragram Twitter. The marketing cost 

lower. Can help reduce the cost of the market. And still help sales increased significantly at the 0.05. 

 

Keyword: E-commerce, online social network, automotive parts 

 

1. บทนํา 
 

ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารและสารสนเทศมีการเจริญเติบโตขึ้นในทุก ๆ วันและสะดวกรวดเร็วตอการ

เขาถึงขอมูลและบริการตาง ๆ ทําใหผูประกอบการสามารถส่ือสารโดยตรงกับลูกคาไดงายขึ้น ซ่ึงสถานการณเศรษฐกิจการคา

ภายในประเทศมีการแขงขันกันทางดานอุตสาหกรรมตลอดเวลาโดยสินคาจําพวกชิ้นสวนยานยนตจัดไดวาเปนสินคาทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญเน่ืองจากเปนสินคาที่สามารถสรางมูลคาดังน้ันการนําเอาการตลาดธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(E-

Commerce) เชนเครือขายสังคมออนไลน (Social network) มาใชในธุรกิจจะชวยสงเสริมใหธุรกิจเปนที่รูจักและสามารถ

สรางเครือขายระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer: B2C) และชวยเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงสรางความพึงพอใจ

ใหแกลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันปญหาที่พบในปจจุบันคือ ธุรกิจในประเทศไทยมีการแขงขันทางการตลาด

เกิดขึ้นมากมายเน่ืองจากการปรับตัวที่เร็วขึ้นของโลกสังคมออนไลนสงผลใหผูประกอบการหลาย ๆ ราย หาแนวทางในการเพิ่ม

ยอดขายใหกับธุรกิจของตัวเองที่มากกวาการมีหนารานที่โดดเดน แตรวมมาถึงการโฆษณาสินคาผานเครือขายสังคมออนไลน

การนําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในเชิงธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนจึงไดเกิดขึ้นโดยขอเดนชัดของธุรกิจรูปแบบน้ี 

คือ สามารถลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง

ซ่ึงธุรกิจผูดําเนินงานหรือเจาของตลาดตาง ๆ สวนมากเปนธุรกิจที่เรียกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 

Medium Enterprise: SME) ตัวอยางของเครือขายสังคมออนไลน Instragram Twitter Facebook เปนตน แตสวนใหญจะมี

การใชงานเฟซบุค (Facebook) ในตลาดออนไลนเน่ืองจากสามารถเขาถึงงายใชงานงาย สามารถเริ่มใชไดทันทีและยังมีตนทุน

ในการจัดทําถูกหรืออาจไมเสียคาใชจาย ยกเวนแตในกรณีที่มีผูคนติดตามเยอะก็อาจจะมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นมา ปจจุบันใน

ประเทศไทยมีสถิติการจดทะเบียนขายของในเฟซบุค(สรุปสถิติผูใช Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards 

2 0 1 6 . ส ถิ ติ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ข า ย ข อ ง ใ น เ ฟ ซ บุ ค .  เ ข า ถึ ง เ ม่ื อ 2 5  ม ก ร า ค ม  2 5 6 0 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-media-thai-populations จากผูใชงานทั้งหมด 44 ลานคน หรือ 63% จาก
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จํานวนประชากรทั้งหมด โดยการขายของในเฟซบุคกลุมเพจที่มีการตั้งเยอะที่สุดคือ กลุมบริษัท องคกร ธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม  ซ่ึงมีการเติบโต 7% จากป 2559 

ในการศึกษาน้ีผูวิจัยจะมุงเนนในสวนของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและอะไหลตกแตงยานยนตเปนหลัก เน่ืองจากใน

ปจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจไดเริ่มมีการปรับเปาหมายมาในลักษณะของตลาดหลังการขายใหกับผูบริโภคแทนที่จะเนนขาย

ผลิตภัณฑแทจากศูนยบริการเพียงอยางเดียวเทาน้ัน และสินคาบางอยางไมสามารถหาซ้ือไดจากศูนยแท เชนอะไหลตกแตง

ตลาดหลังการขาย (After market) จึงถือไดวาเปนส่ิงที่สําคัญอยางหน่ึง(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ. บทความ “เฟซบุค

เดินหนาโรดแมพ 10 ป รุกธุรกิจบนมือถือ-วิดิโอ”. การปรับเปาหมายของตลาดหลังการขาย. ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560. 

หนา5.) เพราะเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางความม่ันใจและความพึงพอใจแกผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือ

คูแขง และผลักดันใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทางการตลาดเพิ่มขึ้น และธุรกิจยานยนตในปจจุบันน้ันมีการนําเขามาจาก

ประเทศเพื่อนบานและประเทศอาเซียนในราคาที่คอนขางถูกกวาในประเทศดังน้ันจึงสงผลใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาด

มากขึ้น 

จากทีก่ลาวมาขางตน ผูวิจัยจะการศึกษาประสิทธิผลของการใชเครือขายสังคมออนไลนกับการตลาดของกลุมผูคา

ชิ้นสวนยานยนตในไทย ที่ไดทําการส่ือสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสังคมออนไลนจําพวกเฟซบุควาจะชวยทําให

ธุรกิจสามารถเขาถึงตลาดไดมากขึ้นเพื่อที่จะไดรูถึงประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับธุรกิจของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและ

อะไหลตกแตง 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสถานการณของเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคในการทําการตลาดสินคาอุตสาหกรรมประเภท

ยานยนตและอะไหลตกแตงของประเทศไทย 

 .2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของส่ือสารการตลาดผานชองทางเครือขายของสังคมออนไลนจําพวกเฟซบุคในการใชทํา

ธุรกิจ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยน้ีไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุคกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตในไทย ซ่ึง

ผูวิจัยจะใชการวิจัยเชิงสํารวจบนเครือขายของสังคมออนไลนสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย

แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีขอบเขตเชิงเวลาเขามาเก่ียวของซ่ึงผูวิจัยจะใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือน มีนาคม ป 

2560–มิถุนายน ป 2560 และขอบเขตเชิงขอมูลคือ กลุมผูขายสินคาในกลุมของชิ้นสวนยานยนตจําพวกอะไหลเทียมและ

อะไหลตกแตงกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตและอะไหลตกแตงยานยนตในไทยซ่ึงไมสามารถ

ทราบถึงจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองใชสูตร กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยกําหนดใหมีคา

ความคาดเคล่ือนไมเกิน 5% และคาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ 95% คํานวณไดจากสูตรของ TaroYamane(

สุทธิพล อุดมพันธุรัก และคณะ, 2510 )ที่ Cochran(สุทธิพล อุดมพันธุรัก และคณะ, 2506)ไดทําการพัฒนาขึ้นมาในงานวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดกําหนดคาระดับความเชื่อม่ันไวที่ 95% หรือ 1.96และคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางที่จะยอมใหเกิดขึ้นไดโดย

กําหนดใหเทากับ 5% หรือ 0.05 ดังน้ันจากการที่คํานวณขนาดตัวอยางจะไดทั้งหมด 385 ชุด แตเพื่อความเหมาะสม ผูวิจัยจะ

บวกเพิ่มอีกประมาณ 4% เพื่อปองกันความผิดพลาด ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะใชกลุมตัวอยางเทากับ 400 ราย 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey research) โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความ

เที่ยงตรง รวมไปถึงความนาเชื่อถือของแบบสอบถามแลวผูวิจัยจะนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชคาเฉล่ีย 

( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามทั้งหมด และ

ขอมูลทั้งหมดจะทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคาทางสถิต ิ

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเคร่ืองมือ 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดเลือกวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ

ศึกษา “ประสิทธิผลของการใชเครือขายสังคมออนไลนกับการตลาดของกลุมผูคาชิ้นสวนยานยนตในไทย” โดยมีกลุมผูคา

ชิ้นสวนยานยนตที่ใชงานเฟซบุคเปนตัวแปรตน และประสิทธิผลจากการนําเฟซบุคเขามาใชงานเปนตัวแปรตาม ซ่ึงจะแบง

รายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยออกเปน 5  สวนดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงงาน, ประเภทสินคา, รายได

ตอเดือน, ชวงเวลาในการเขาใชงานเฟซบุค, การจดทะเบียนพาณิชยอิเลคทรอนิคส, วิธีการบริหารเฟซบุค, รูปแบบการใช

งานเฟซบุค, การใชงานเฟซบุคแบบมีคาธรรมเนียม, ชองทางการชําระเงินของลูกคาและชองทางในการจัดสงสินคามี

ลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)จํานวน 9 ขอ 

สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับทัศนคติดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับความรูเรื่องเฟซบุคของผูทําแบบสอบถาม 

สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นทางดานการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงาน 

สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ 

การใหสเกลคําตอบมี 5 ระดับคือ  
ระดับ 5 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ระดับ 4 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

ระดับ 3 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 3.40 – 2.61 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับ 2 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย 

ระดับ 1 ชวงระหวางคะแนนตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

แบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

(Validity) หลังจากน้ันจะนํามาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข เพื่อใหแบบสอบถามมี

ความชัดเจนกอนนําไปใชจริงพบวา ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน คาคะแนนเฉล่ียของขอคําถามมีคามากกวา 0.05 จึงสามารถ

นําไปใชเปนขอคําถามในการสํารวจความพึงพอใจได 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคนควางานวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ขอมูลที่ไดจะมาจากการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ โดยขอมูลที่นํามาศึกษาและวิเคราะหในการวิจัยมี 2  ชนิด

ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ 

ขอมูลปฐมภูมิไดรับมาจากการออกแบบสอบถามในการสัมภาษณผูที่เก่ียวของหรือกลุมผูคาขายชิ้นสวนยานยนต 

จําพวกอะไหลเทียม และอะไหลตกแตงออนไลน 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลทุติยภูมิไดมาจากการคนควาขอมูลที่เก่ียวกับกลุมผูคาขายชิ้นสวนยานยนต จําพวกอะไหลเทียม และอะไหล

ตกแตงออนไลน จากการศึกษางานวิจัย 

3. การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยในครั้งน้ีไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลตางๆ จากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS และทําการเขียนสรุปออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเรดาร 
 

5. ผลการวิจัย 
 

       ผลการศึกษาครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญ  ดังน้ี 

ขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 400ตัวอยาง โดยที่ทัศนคติของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขาย

สินคาและบริการผานออนไลน โดยภาพรวมมีความสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

1.1 ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปนพนักงานขาย คิดเปนรอยละ43 รองลงมาคือพนักงานทั่วไปคิด

เปนรอยละ 21ผูจัดการ /หัวหนางาน คิดเปนรอยละ19เจาของบริษัทคิดเปนรอยละ 16สวนชวงของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงมี

จํานวนนอยที่สุดคือ ฝาย ITคิดเปนรอยละ 1 

1.2 ประเภทสินคาที่ผูที่ตอบแบบสอบถามไดทําการจัดจําหนายประกอบไปดวย สวนของตัวถัง โครงฐาน และกันชน

คิดเปนรอยละ 30 สวนของระบบชวงลาง คิดเปนรอยละ 27 สวนของระบบเครื่องยนต คิดเปนรอยละ 15 สวนของระบบสง

กําลังและสวนของอุปกรณไฟฟาในรถยนต คิดเปนรอยละ 13 สุดทาย อุปกรณตกแตงและSystem Engineer คิดเปนรอยละ 1 

1.3 รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวย รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 1,000,001 - 

3,000,000 คิดเปนรอยละ 33 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 3,000,001 - 5,000,000 คิดเปนรอยละ 19 รายไดเฉล่ียตอเดือน

ระหวาง 7,000,001 - 10,000,000 คิดเปนรอยละ 14 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,000,001 - 7,000,000และต่ํากวา 

1,000,000 คิดเปนรอยละ 13 สุดทาย รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง มากกวา 10,000,000 คิดเปนรอยละ 8 

1.4 ชวงเวลาที่ผูที่ตอบแบบสอบถามเขาใชงานเฟซบุคมากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 40 

เวลา 6.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 37 เวลา 18.01-00.00 น. คิดเปนรอยละ 22 สุดทาย เวลา 00.01-06.00 น. คิดเปนรอย

ละ 1 

1.5 ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนมากจะไมมีการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิคสคิดเปนรอยละ 66 และผูที่ตอบ

แบบสอบถามที่มีการจดทะเบียน คิดเปนรอยละ 34 

1.6 ผูดูแลเฟซบุคของบริษัทประกอบไปดวยพนักงานในบริษัทคิดเปนรอยละ 76 รองลงมาคือ บุคคลภายนอก คิด

เปนรอยละ 13 และสุดทาย เจาของบริษัทคิดเปนรอยละ 11 

1.7 ชองทางการชําระเงินของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวยชําระดวยบัตรเครดิต หรือ เดบิตคิดเปนรอยละ 

41 รองลงมาคือเก็บเงินปลายทางคิดเปนรอยละ 24 และ ชําระผานชองทาง ATM หรือ หักบัญชีธนาคารคิดเปนรอยละ 21 

และสุดทายชําระหนารานคิดเปนรอยละ 14 

1.8 ชองทางการจัดสงของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวยจัดสงโดยรถบรรทุกของบริษัทคิดเปนรอยละ 60 

รองลงมาคือ ใชบริการขนสงเอกชน เชน KERRY, GRAP BIKEคิดเปนรอยละ 17 และ ไปรษณียแบบลงทะเบียน หรือ EMSคิด

เปนรอยละ 15 และสุดทาย มารับเอง คิดเปนรอยละ 8 
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1.9 รูปแบบการใชงานของผูที่ตอบแบบสอบถามประกอบไปดวยการใชงานเฟซบุคแบบมีคาธรรมเนียม แบบ

แพ็คเกจรายเดือนคิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ การใชงานเฟซบุคแบบไมมีคาธรรมเนียม คิดเปนรอยละ 21 และสุดทาย 

การใชงานเฟซบุคแบบมีคาธรรมเนียม แบบแพ็คเกจรายวัน คิดเปนรอยละ 10 

2. ทัศนคติดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการในแตละดาน 

ตารางที ่1 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการ(n=400) 

ระดับความพึงพอใจ   SD แปลผล ลําดับ 

ดานเทคโนโลยี     

ความทันสมัยของขอมูลสินคา 4.52 0.62 มากที่สุด 1 

รูปแบบของเว็บไซตดึงดูด และนาสนใจ 4.50 0.61 มากที่สุด 3 

ดานขอมูลสินคา     

รายละเอียดสินคาเพียงพอ และนาเชื่อถือ 4.39 0.66 มากที่สุด 8 

สินคามีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 4.43 0.63 มากที่สุด 6 

ดานบริการ     

ระบบสนับสนุนการขาย เชน E-Catalogues 4.40 0.67 มากที่สุด 7 

การรับ-สง มอบสินคามีความรวดเร็ว และถูกตอง 4.51 0.65 มากที่สุด 2 

ดานสงเสริมการขาย     

มีกิจกรรมสงเสริมการขายกับผูใชบริการ 4.47 0.6 มากที่สุด 5 

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธธุรกิจออนไลน 4.49 0.6 มากที่สุด 4 

รวมเฉล่ีย 4.46 0.63 มากที่สุด  

 

 
 

รูปที่1 แสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการในแตละดาน 

 

จากการวิเคราะห พบวาทัศนคติของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนดาน

เทคโนโลยีโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่ง กับความทันสมัยของขอมูลสินคาทางออนไลน( = 
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4.52) และ รูปแบบของเว็บไซตดึงดูด และนาสนใจ ( = 4.50)ดานขอมูลสินคาโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็น

ดวยเปนอยางยิ่งกับรายละเอียดสินคาเพียงพอ และนาเชื่อถือ( = 4.39) และ สินคามีคุณภาพ และมีความหลากหลาย( = 

4.43)ดานบริการโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับมีบริการระบบสนับสนุนการขาย เชน E-

Catalogues, Online Payment( = 4.40) และ การรับ-สง มอบสินคามีความรวดเร็ว และถูกตอง( = 4.51)ดานสงเสริม

การขายโดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับมีกิจกรรมสงเสริมการขายกับผูใชบริการ( = 4.47)

และ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธธุรกิจออนไลน( = 4.49) 

จากขอมูลในตารางที่ 1 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉล่ียอยู

ระหวาง 4.39 – 4.52ซ่ึงทําใหเห็นวาผูประกอบการสวนมากน้ันมีทัศนคติที่ดีตอการนําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามาใชทํา

ธุรกิจในปจจุบัน ทั้งในดานของเทคโนโลยีที่นําเขามาใชงาน ดานขอมูลสินคาที่ครบถวนทําใหเปนที่นาเชื่อถือแกลูกคา ดานการ

บริการความเอาใจใส ทําใหลูกคาไดรับทั้งขอมูลของตัวสินคาหรือสินคาที่ไดส่ังไวอยางรวดเร็วและถูกตองตามที่ตองการ  และ

สุดทายในดานของการสงเสริมการขาย การที่ผูตอบแบบสอบถามทําใหลูกคามีสวนรวมในในกิจกรรมการขาย การลดแลกแจก

แถม และ การจัดโปรโมชั่นน้ันจัดไดวามีการสงผลที่ดีตอธุรกิจของกลุมผูประกอบการ 

3. ความพึงพอใจเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการ

ที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอ

ธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน(n=400) 

ระดับความพึงพอใจ   SD แปรผล ลําดับ 

ทําใหเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลน 4.54 0.60 มากที่สุด 1 

ใชงานไดงาย สะดวก เขาถึงลูกคาไดงาย 4.51 0.60 มากที่สุด 3 

มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ํา 4.54 0.59 มากที่สุด 2 

ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 4.42 0.63 มากที่สุด 4 

รวม 4.5 0.63 มากที่สุด  
 

 
 

รูปที่ 2 คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 
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จากการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน

ออนไลน ในสวนของเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลน การเขาถึงลูกคาไดงาย มีตนทุนทางการตลาดที่ต่ํา และชวยกระตุน

ยอดขายน้ัน โดยภาพรวมแลวผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่ง โดยมีคาเฉล่ีย 4.50 

จากขอมูลในตารางที่ 2 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉล่ียอยู

ระหวาง 4.42– 4.54เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเรื่องเฟซบุคของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน

ออนไลนในภาพรวมมีการแปลผลออกมามีคามาก แสดงใหเห็นวาผูประกอบการเห็นดวยกับเฟซบุคในสวนที่สามารถทําให

ธุรกิจเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น เขาถึงกลุมลูกคาไดงาย สามารถชวยลดตนทุนทางการตลาดได และยังชวยทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นอีกดวย  

4 .ความพึงพอใจเร่ืองการตลาดเกี่ยวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มี

ตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขาย

สังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจเรื่องการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขายสังคม

ออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน(n=400) 

ระดับความพึงพอใจ   SD แปรผล ลําดับ 

ชวยดึงดูดลูกคา และทําใหลูกคามีความตองการซื้อเพ่ิมมากข้ึน 4.54 0.6 มากท่ีสุด 1 

ปจจุบันลูกคานิยมใชสินคาทดแทนเพราะคุณภาพท่ีดี ราคาถูกและหาซื้องาย 4.47 0.65 มากท่ีสุด 2 

การโฆษณาสถานท่ีต้ังในเฟซบุคทําใหลูกคามีความตองการซื้อเพ่ิมมากข้ึน 3.25 1.30 ปานกลาง 8 

สินคาท่ีนําลงไปในเฟซบุคชวยกระตุนยอดขาย 4.39 0.67 มากท่ีสุด 4 

ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.16 0.92 มาก 6 

การชําระเงินผานชองทางการสื่อสารออนไลนสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน 4.11 0.91 มาก 7 

ความใสใจ ความรวดเร็วในการถาม-ตอบ มีผลในเร่ืองของการดึงดูดลูกคา 4.38 0.62 มากท่ีสุด 5 

โปรโมชั่น และการลดราคา และของแถมมีสวนในเร่ืองของการดึงดูดลูกคา 4.46 0.64 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.22 0.66 มากท่ีสุด  

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเรื่องการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุม

ผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 
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จากการวิเคราะห พบวาการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุมผูประกอบการที่มีตอ

ธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนทําใหลูกคามีความตองการซ้ือเพิ่มมากขึ้นสินคาทดแทนสถานที่ตั้งของผูประกอบการ 

การโพสลงเฟซบุคราคาที่มีความเหมาะสมการชําระเงินผานชองทางการส่ือสารออนไลนความสะดวกและรวดเร็วความรวดเร็ว

ในการถาม-ตอบ และโปรโมชั่นชวยทําใหดึงดูดลูกคา โดยมีคาเฉล่ีย 4.22 

จากขอมูลในตารางที่ 3 จะพบวาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในแตละดานมีคาเฉล่ียอยู

ระหวาง 3.25– 4.54เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเรื่องการตลาดเก่ียวกับการนําเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงานของกลุม

ผูประกอบการที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนน้ันจะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเห็นดวยกับการนํา 

เครือขายสังคมออนไลนเขามาใชงาน เวนแตในเรื่องของ การโฆษณาสถานที่ตั้งในเฟซบุคเน่ืองจากไมคอยมีสวนทําใหลูกคามี

ความตองการซ้ือเพิ่มมากขึ้น และไมคอยมีอิทธิพลตอลูกคา 
 

6. สรุปและอภิปรายผล 
 

สถานการณของเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุคของการทําการตลาดสินคาอุตสาหกรรมประเภทยานยนต

และอะไหลตกแตงของกลุมผูประกอบการน้ัน จากผลการสํารวจทําใหทราบวาในปจจุบันน้ัน กลุมผูประกอบการสวนใหญได

เห็นความสําคัญของเครือขายสังคมออนไลนที่สามารถชวยทําใหธุรกิจมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพราะปจจุบันมีการนําเขา

สินคาอุตสาหกรรมประเภทยานยนตและอะไหลตกแตงมาจากประเทศเพื่อนบานในราคาที่ถูกกวาในประเทศ ดังน้ันจึงทําให

เกิดการแขงขันมากขึ้นและการทําการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือหน่ึงซ่ึงสําคัญที่ทําใหธุรกิจรับมือตอการ

แขงขันทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศไดแนวทางของการเลือกเครือขายสังคมออนไลนน้ัน กลุมผูประกอบการ

สวนมากมีทัศนคติที่ดีกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนเน่ืองจาก การนําเครือขาย

สังคมออนไลนประเภทเฟซบุคเขามาชวยในเรื่องของการทําการตลาดน้ัน สงผลใหสามารถดึงดูดลูกคาเขามาไดมากขึ้น อีกทั้ง

ยังทําใหเกิดความนาสนใจตอธุรกิจงายตอการเขาถึง ชวยทําใหธุรกิจเปนที่รูจักบนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุค และ

ยังเขาถึงลูกคาไดงายขึ้นทําใหงายตอการติดตอประชาสัมพันธนอกจากน้ันเฟซบุคยังมีตนทุนทางการตลาดที่ต่ําทําใหเหมาะกับ

ธุรกิจเชิงSME และชวยกระตุนยอดขายใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05เพราะเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางความ

ม่ันใจและความพึงพอใจแกผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบที่จะมีเหนือคูแขง และผลักดันใหธุรกิจสามารถมีโอกาสในทาง

การตลาดเพิ่มขึ้น 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยน้ีเปนการคนควาและเก็บรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชในศึกษาและวิเคราะหหาขอเท็จจริงเ ก่ียวกับ

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยเทาน้ัน ในอนาคตผูที่จะวิจัยตออาจจะสามารถวาง

แผนการทําวิจัยเชิงสํารวจเพื่อตองการคนหาขอเท็จจริงในเชิงลึก จากผูที่มีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน

ยนตไทย รวมถึงการสังเคราะหแนวทางการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

โดยนําไปเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของกลุมผูคาชิน้สวนยานยนตในไทยใหเปนไปไดอยางม่ันคง 
 

8. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด 2) เพื่อศึกษา

ระดับการรับรูคุณคาตราสินคา 3) เพื่อศึกษาการตลาดแบบการบอกปากตอปาก 4) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนา

ของคนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทําการศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และใชจํานวน

ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 400 คน โดยทําการสุมออกเปน 4 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตลาดพราว และ         

เขตหลักส่ี ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และมีการ Pre-test ทดสอบความนาเชื่อถือกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ไดคา 

Cronbach Alpha = .891 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพหุ ตัวแปรอิสระ ไดแก สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปาก ตัวแปรตาม  

คือ การตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาผูที่ซ้ือหรือเคยซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนใน

กรุงเทพมหานครพบวา สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีม

บํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด  คุณคาตราสินคา  การบอกปากตอปาก  การตัดสินใจซ้ือ  

 

Abstract 

 

This study aims to 1) to study the level of opinions on the marketing mix; 2) to study the level of 

brand awareness; 3) to study the marketing of word-of-mouth; 4) to study the decision to buy the facial 

cream of people in Bangkok using a simple sampling method.  The sample of 400 respondents was randomly 

divided into 4 districts, namely, Pathumwan, Dindaeng, Lat Phrao, and Laksi.  Questionnaire was used to 

collect data and a pre-test reliability test was performed with 40 samples.  Cronbach Alpha = .891 and 

content validity were verified by experts. Statistics used in data analysis are descriptive statistics, ie 

percentage, mean, standard deviation and reference statistics used in the analysis include: Multiple 

regression analysis.  The independent variables are the marketing mix, brand value, and word of mouth.  
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The dependent variable is the decision to buy facial cream of people in Bangkok.  The study of those 

who bought or used to buy facial cream of people in Bangkok found that marketing mix, brand value, 

and word of mouth influenced the decision to buy facial cream of people in Bangkok at the statistical 

significant level of 0.05.  

 

Keywords: marketing mix, brand equity, word of mouth, buying decision  

 

1.บทนํา 

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetics Industry) เปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง ผูบริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิงในทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ 

ตลาดเครื่องสําอางมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ทั้งยังมีกลยุทธการปรับตัวที่นาสนใจมาก จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวา มูลคา

สงออกเครื่องสําอางของประเทศไทยไปตางประเทศ ป พ.ศ.2557  มีมูลคาสงออกเครื่องสําอางสูงถึง 68,419   ลานบาท 

ประกอบกับปจจุบันผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑธรรมชาติและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น สงผลใหเกิดการวิจัย

และพัฒนาผล ิตภัณฑประเภทใหมๆ ที่ใชสมุนไพรตามธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางแนวโนมเติบโต

อยางรวดเร็ว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2560) 

 

ตารางที่ 1 ประมาณการสวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางในประเทศไทย ป 2559 จําแนกตาม  ประเภท 

ประมาณการสวนแบงตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย 

ป 2559  
มูลคาการตลาด )ลานบาท (  รอยละ  

ผลิตภัณฑดูแลผิว                      28,350  35% 

ผลิตภัณฑดูแลเสนผม                      18,630  23% 

เครื่องสําอางสําหรับแตงหนา                      13,770  17% 

นํ้าหอม                       10,530  13% 

อนามัยชองปาก                        8,910  11% 

อ่ืนๆ                          810  1% 

รวม                      81,000  100% 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2560) สืบคนจาก 

http//:www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmetics- 

industry:newstart-overview 

 

การเติบโตของผลิตภัณฑดูแลผิวมีปจจัยหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการที่ผูบริโภคคํานึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น, 

สินคามีนวัตกรรมใหมๆ มากขึ้น, การเติบโตของสังคมเมือง ทําใหมีกําลังซ้ือมีมากขึ้น, การเติบโตของส่ือสังคมออนไลน, การที่

ผูบริโภคเนนสินคาหลากหลายขึ้น โดยยึดติดตอตราสินคานอยลง และมุงเนนไปทางดานคุณภาพและราคามากขึ้น ดวยปจจัย

ดังกลาว จึงเปนแรงผลักดันใหธุรกิจเครื่องสําอางมีการเติบโตไปเรื่อยๆ ทามกลางการแขงขันที่สูงของผูประกอบการ 7-8  ราย 

เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ไมวาจะเปนเบอรหน่ึงอยาง  Oriental Princess, ตามดวย Cute Press, BEAUTY, KARMARTS 

เปนตน โดยทุกบริษัทตางตองทุมงบลงทุนในดานตางๆ แบบครบวงจรพรอมงัดกลยุทธในการแขงขัน ทั้งดานราคา การตลาด 
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เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขง ไมวาทั้งแบรนดไทยหรือแบรนดตางชาติที่ทะลักเขามาชวงชิงตลาดในไทย (ผูจัดการ, 

2557) 

จากการที่ผูบริโภคเนนสินคาหลากหลายขึ้น โดยยึดติดตอตราสินคานอยลง และมุงเนนไปทางดานคุณภาพและราคา

มากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ ตองนําปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด การสรางการรับรูคุณคาตราสินคา และการตลาด

ในลักษณะแบบปากตอปาก เพื่อกระตุนการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

เรื่อง สวนประสมทางการตลาด คุณคาตราสินคา และการบอกปากตอปากกับการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนใน

กรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองสวนประสมทางการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 26) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทาง

การตลาดที่กระทบตอ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความ

ใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยาง

กวางขวาง สวนในเรื่องของรูปราง ของผลิตภัณฑตลอดจนบรรจุภัณฑสามารถกอใหเกิดอิทธิพลในกระบวนการซ้ือของผูบริโภค 

บรรจุภัณฑที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น

คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคา คุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความ

ตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

2. ราคา (Price) ราคาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน ทางเลือกและทําการ

ตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคมักจะชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย ลดตนทุนการซ้ือหรือทําใหผูบริโภค

ตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืน ๆ สําหรับการตัดสินใจอยางกวางขวางผูบริโภคมักพิจารณาราคาโดยละเอียด โดยถือเปนอยางหน่ึงใน

ลักษณะทั้งหลายที่เก่ียวของ สําหรับสินคาฟุมเฟอยราคาสูงไมทําใหการซ้ือลดลง นอกจากน้ีราคายังเปนเครื่องประเมินคุณคา 

ของผูบริโภคซ่ึงก็ติดตามดวยการซ้ือ 

3. ชองทางการจําหนาย (Place หรือ Distribution) กลยุทธของนักการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอม

จําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนาย แพรหลายและงายที่จะซ้ือก็จะทําใหผูบริโภค

สงผลตออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดสามารถกออิทธิพลตอ ผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจให ผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถ

แกไขปญหาไดมันสามารถสงมอบใหได มากกวาสินคาของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลังการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือ

ของผูซ้ือถูกตอง 

จากเครื่องมือทางการตลาดหรือสวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาด 4  ประการ ที่เรียกวา สวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกส้ัน ๆ วา 4P’s คือ Product, Price, Place, Promotion ในการสนองความพึงพอใจ

ของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค 

แนวคิดของดาวิด เอ เอเคอร (David A. Aaker, 1991, หนา 17) ไดระบุวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

สามารถสรางโดยผานองคประกอบของคุณคาตราสินคาน้ันไดจากแงมุมทั้ง ในสวนการ รับรู (Perceptual Part) และสวนของ

พฤติกรรม (Behavioral Part) ของผูบริโภค โดยแบงเปน 5 ปจจัย ดังน้ี  
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1. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

2. การตระหนักรูถึงตราสินคา (Brand Awareness) 

3. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) 

4. การเชื่อมโยงความคิดเก่ียวกับตราสินคา (Brand Associations) 

5. สินทรัพย/คุณสมบัติอ่ืนของตราสินคา (Other Propriety Brand Assets) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดแบบปากตอปาก 

ริสชี และ รูท-แชพเพอร (Richins and Root-Shaffer, 1988, PP 605-606) ไดแบงประเภทของ WOM ออกเปน 

3 รูปแบบคือ 

1. ขาวเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ (Product News) ไดแก ขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ เชน ลักษณะ รูปราง 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

2. การใหคําแนะนํา (Advice Giving) ไดแก การใหความคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ 

3. ประสบการณสวนตัว (Personal Experience) ไดแก ขอวิพากษวิจารณตาง ๆ เก่ียวกับการใชงานผลิตภัณฑของ

ผูบริโภคเอง จากการที่ไดใชผลิตภัณฑน้ัน หรือเปนการใหเหตุผลวาทําไมเขาจึงซ้ือผลิตภัณฑน้ัน ในสวนของขาวเก่ียวกับตัว

ผลิตภัณฑ WOM จะเปนไปตามขอเท็จจริง แตในสวนของการใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว WOM อาจจะสามารถ

เปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ได และเพื่อพิจารณา WOM ทั้ง 3 รูปแบบก็จะเห็นไดวา WOM จะทําหนาที่ 2 อยาง เพื่อให

ขอมูล (To Inform) และ เพื่อใหมีอิทธิพล (To Influence) น้ันคือ ขาวเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ จะเปนการใหขอมูลแกผูบริโภค 

สวนการใหคําแนะนําและประสบการณสวนตัว จะมีลักษณะเพื่อใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกันจะมีความตองการ

แตกตางกันแลวแตความตองการของผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือที่คลายคลึงกัน ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แบง

ออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552 หนา 83)  

1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) การตระหนักถึงปญหาหรือความ

ตองการ จุดเริ่มตนของปญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารูสึก

วาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองงจึงกอใหเกิดความ

ตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปนจริงโดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป  

2. การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหา

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปน้ี แหลงบุคคล (Personal Search) แหลงธุรกิจ (Commercial 

Search) แหลงขาวทั่วไป (Public Search) หรือจากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2  แลวก็จะประเมิน

ทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ

ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี หอใหเหลือเพียงตรา

ยี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทธาในตราสินคาน้ัน ๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีต

และสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยูดวย 
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4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Making) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการ

ตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการ

บริโภค ซ่ึงอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซ้ือซํ้าได

หรืออาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหมแตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคาน้ันๆในครั้งตอไปและอาจสงผลเสีย

ตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซ้ือสินคานอยลงตามไปดวย 

 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการตลาดแบบการบอกปากตอปากของครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

4. สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 การบอกปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร  

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study) โดยใชลักษณะเชิงสํารวจ (Survey) กลุมประชากร

ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยจะทําการสุมกลุมตัวอยางจาก 

4 เขตในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตลาดพราว และเขตหลักส่ี 

 ทั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

95 และคาความคลาดเคล่ือนที่ระดับรอยละ  ±5 ซ่ึงตัวอยางที่ไดน้ัน ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก ในการวิจัย

ครั้ง น้ีผู วิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึง ผูวิจัยไดสรางมาจากกรอบ

แนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของแลวนําความรูและขอมูลที่ไดมา

สรางเปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีการทดสอบเครื่องมือดงัน้ี  

  การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) และการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability 

Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม(Questionnaire)  

1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) งานวิจัยน้ีจะนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว

มอบใหกับอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน

ตองานวิจัย  

2. การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) เม่ือผูวิจัยไดแกไขแบบสอบถามตามที่อาจารยที่ปรึกษาระบุ

เรียบรอยแลว จะตองนําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) โดยทําการแจกกับกลุมตัวอยางที่มี

สภาพความเปนกลุมตัวอยางซ่ึงไดแก กลุมตัวอยางใกลเคียงกัน จํานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยการวิเคราะห

ประมวลหาคาครอนบารคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Test) ซ่ึงไดคาเทากับ .891 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหประมวลผลหาคาครอนบารคแอลฟา 

(Cronbach’s Alpha Analysis Test) 

ตัวแปร คาความเช่ือม่ัน 40 ชุด คาความเช่ือม่ัน 400 ชุด 

สวนประสมการตลาด .866 .847 

คุณคาตราสินคา .783 .888 

การบอกปากตอปาก .923 .920 

การตัดสินใจซ้ือ .853 .897 

รวม .891 .958 
 

เม่ือรวมรวบขอมูลตาง ๆ ครบถวนแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากน้ันจึงนํา

แบบสอบถามซ่ึงมีความถูกตองสมบูรณจํานวน 400 ชุด มาลงรหัสตามวิธีการวิจัยทางสถิติและดําเนินการประมวลผลดวย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการศึกษาครั้งน้ี ได ใชการ

คํานวณคาสถิติตาง ๆ 2 สวน คือ การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการรายงานผลดวยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแกการวิเคราะหสมมุติฐานทั้งสามขอ ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Linear Regression)  

 

6. ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30  ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท แบรนดครีมบํารุงผิวหนาที่เลือกใชสวน

ใหญเปนแบรนดอ่ืน ๆ เวลาที่ใชครีมบํารุงผิวหนา เปนชวง เชา-เย็น ราคาครีมบํารุงผิวหนาที่จะตัดสินใจซ้ือราคา 101-1,000 

บาท และ สถานที่ซ้ือครีมบํารุงผิวหนาสวนใหญเลือกซ้ือที่เคานเตอรเครื่องสําอางในหางสรรพสินคา 

ตารางที่ 3 : แสดงความคิดเหน็โดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 

สวนประสมทางการตลาด .392 .303 5.5665 .000* 

คุณคาตราสินคา .231 .192 3.244 .001 

การบอกปากตอปาก .271 .269 5.057 .000* 

R2= .672, F = 108.874, N = 400, P< 0.05 

 

ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉล่ียรวม การแปลผล 

ขอมูลสวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing) 4.10 เห็นดวยมาก 

ขอมูลดานคุณคาตราสินคา (Brand Equity)  4.10 เห็นดวยมาก 

ขอมูลดานการบอกปากตอปาก (Word of Mouth 

Communication)  
4.08 เห็นดวยมาก 

ขอมูลดานการตัดสินใจซ้ือ 3.96 เห็นดวยมาก 
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 ผลการศึกษาจากตารางที่  4 แสดงใหเห็นวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ไดแก สวนประสมทางการตลาด (4P’s Marketing) (Sig = .000*) 

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร และพบวาคุณคาตราสินคา (Brand Equity) (Sig = 

.001) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร และการบอกปากตอปาก (Word of mouth 

Communication) (Sig = .000*) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร  

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : สวนประสมทางการตลาด ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 : คุณคาตราสินคา ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 : การบอกปากตอปาก ยอมรับสมมติฐาน 

 

7. สรุปผลและอภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยที่ไดจากกการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนา

ของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยไดอางอิงจากงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดดังน้ี 

จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing) สงผลตอ การตัดสินใจซ้ือครีม

บํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง

การตลาด (4P's Marketing) ในการพิจารณากอนการตัดสินใจซ้ือสินคา  ทั้งในสวนของความหลากหลายของสินคา คุณสมบัติ

ตรงกับความตองการ การจัดสถานที่จัดจําหนายที่มีความนาเชื่อถือมีหลายสาขา  รายละเอียดสวนผสม และปายฉลากที่ชัดเจน

บนสินคา  ปริมาณสินคาที่มีความเพียงพอตอความตองการของลูกคา  มีการโฆษณาผลิตภัณฑผานส่ือตางๆ   ราคาสินคามี

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ  พนักงานขายมีความรู และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับผลิตภัณฑคอยใหคําแนะนํา  มีของ

สมนาคุณเม่ือซ้ือผลิตภัณฑครบตามราคาที่กําหนด ไดรับสิทธิพิเศษเม่ือเปนสมาชิก  มีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน  การ

ลดแลกแจกแถม, เลนเกมชิงโชค  จากผลวิจัยดังกลาวไดเปนไปตามทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4P's Marketing) ของศิ

ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, หนา 53-56) ไดใหคํานิยามของปจจัยสวนประสมทางการตลาดไววาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาด ที่บริษัทใชเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา ซ่ึงจากผลงานวิจัยที่ ไดศึกษามาได

สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา คงม่ัน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือครีมกันแดด

ยี่หอนีเวียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑดานคุณภาพสินคา กับพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานความถี่ในการซ้ือโดยเฉล่ีย (ครั้งตอป) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05   โดย

มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานบรรจุภัณฑ กับพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานมูลคาการซ้ือโดยเฉล่ีย (บาทตอครั้ง) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา สวนประสมการตลาดโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานชองทางจัดจําหนาย กับ

พฤติกรรมการซ้ือครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานความถี่ในการซ้ือโดยเฉล่ีย (ครั้งตอป) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และสวนประสมการตลาด ดานสงเสริม

การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือครีมกันแดดยี่หอนีเวีย ดานมูลคาการซ้ือโดยเฉล่ีย (บาทตอครั้ง) มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  
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จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา  คุณคาตราสินคา (Brand Equity) สงผลตอ การตัดสินใจซ้ือครีมบํารุง

ผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุง

ผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครน้ัน  ผูซ้ือไดใชคุณคาตราสินคา (Brand Equity) มาเปนปจจัยเพื่อชวยในการตัดสินใจ  โดย

ใหความสําคัญกับ  ความสามารถจดจําตราผลิตภัณฑที่ใชได ซ่ึงจะตองมีความม่ันใจวาครีมบํารุงผิวหนาที่ใชมีความปลอดภัย มี

คุณภาพและสวนผสมในแบรนดที่ใชทําใหเกิดการม่ันใจในการซ้ือ  ครีมบํารุงผิวหนาที่ใชมีคุณสมบัติที่ดีตรงความตองการ มี

ตราสินคาที่งายตอการจดจํา มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม  ราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม  อีกทั้งเม่ือคนอ่ืนกลาวถึง

ครีมบํารุงผิวหนาทานจะนึกถึงตราสินคาที่ใชเปนอันดับแรก  โดยครีมบํารุงผิวหนามีชื่อของตราสินคาที่ เรียกงาย เกิดความ

ภาคภูมิใจที่จะบอกตอกับผูอ่ืนวาไดใชตราสินคาของผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาที่ซ้ือ  เปนที่ยอมรับในสังคม  ตราสินคาของ

ครีมบํารุงผิวหนาบงบอกถึงความหรูหรามีระดับ  จากผลวิจัยดังกลาวไดเปนไปตามทฤษฎีคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

ของดาวิด เอ เอเคอร (David A. Aaker, 1991, หนา 17) ไดระบุวา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) สามารถสรางโดยผาน

องคประกอบของคุณคาตราสินคาน้ันไดจากแงมุมทั้ง ในสวนการรับรู  (Perceptual Part) และสวนของพฤติกรรม 

(Behavioral Part) ของผูบริโภค ซ่ึงจากผลงานวิจัยที่ไดศึกษามาไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค (2557) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคาที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความตองการ และการ

ตัดสินใจซ้ือ) สินคาแบรนดเนมแท  ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคาแตละดานสงผลตอความตั้งใจซ้ือ

สินคาแบรนดเนมแท คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแทของกลุมตัวอยาง รอยละ 

0.536 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอความสนใจตอสินคาแบรนดเนมแทของกลุม

ตัวอยาง รอยละ 0.610 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือสินคาแบรนด

เนมแทของกลุมตัวอยาง รอยละ 0.555 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คุณคาตราสินคาแตละดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาแบรนดเนมแทของกลุมตัวอยาง รอยละ 0.591 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานความภักดี

ตอตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานความตระหนักถึงตราสินคาลวนมีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมแท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวา การบอกปากตอปาก (Word of Mouth Communication) สงผลตอ การ

ตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

ตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร ผูซ้ือไดใหความสําคัญกับการบอกปากตอปาก (Word of Mouth 

Communication) เปนปจจัยในการตัดสินใจ  โดยใหความสําคัญกับการจะเลือกใชครีมบํารุงผิวหนาตามส่ือที่ใหขอมูล

ขาวสารที่นาเชื่อถือ  โดยการเคยรับรูขาวสารเก่ียวกับครีมบํารุงผิวหนาส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือโทรทัศน ทราบถึงคุณสมบัติของ

ครีมบํารุงผิวหนาที่ใชทําใหรูสึกเพิ่มความชุมชื่น ไมมีสวนผสมจากสารเคมี ทําใหเกิดความกระจางใสจะแนะนําครีมบํารุง

ผิวหนาที่ใชกับคนในครอบครัว เพื่อน  มักจะคนหาคําแนะนําซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของบุคคลที่รูจัก  คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

ในสินคาครีมบํารุงผิวหนากอนซ้ือสินคา บอกตอกับผูอ่ืนเม่ือครีมบํารุงผิวหนามีการจัดโปรโมชั่นการขาย รวมถึงจะแนะนํา

สถานที่จัดจําหนายครีมบํารุงผิวหนาใหกับผูอ่ืน และจะแนะนําวิธีการใชครีมบํารุงผิวหนาใหกับคนผูอ่ืนไดรู จากผลวิจัยดังกลาว

ไดเปนไปตามทฤษฎกีารบอกปากตอปาก (Word of Mouth Communication) ของเอ็มมานูเอลโรเซน (2545) กลาวถึงอยู

ในเรื่อง Buzz Marketing คือกลยุทธทางการตลาด อยางหน่ึงของการประชาสัมพันธที่กระตุนใหบุคคลมีการสงตอขาวสารไป

ใหคนอ่ืนโดยการบอกตอกันไปเรื่อย ๆ ทําใหเปนการสรางประสิทธิภาพในการกระจายขาวสารและเรื่องราวของมันไดเปนอยาง

ดี ซ่ึงจากผลงานวิจัยที่ไดศึกษามาไดสอดคลองกับงานวิจัยของ วิริยะ แกวเจริญศรี (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษา

อิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากตอปากที่มีตอทัศนคติของการตลาดแบบปากตอปาก  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ไดรับขาวสารหรือการโฆษณาเก่ียวกับตัวสินคาหรือบริการจากส่ือมวลชน จากแหลงที่เปนผูมีประสบการณในสินคาหรือบริการ

น้ัน ๆ โดยไดรับขอมูลจาก Facebook ซ่ึงมีความเห็นวาการส่ือสารแบบปากตอปากทําใหไดรับประโยชนและทําใหรูทันตอ

สถานการณ โดยใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการตลาดแบบปากตอปากอยูในระดับมากในทุก ดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ีย
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สูงสุดคือดานการใหความรู (Informativeness) รองลงมาคือดานความบันเทิง (Entertainment) ดานส่ิงที่สรางความรําคาญ 

(Irritation) และดานแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Source Credibility) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

ความบนัเทิง (Entertainment) ส่ิงที่สรางความรําคาญ (Irritation) และแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Source Credibility) 

มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการตลาดแบบปากตอปากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

  

8. ขอเสนอแนะ 

 

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้ง น้ีสามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการอธิบาย

ปรากฏการณและปญหาอ่ืนที่มีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

8.1 ควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีมีกลุมเปาหมายเปนเพียงแคประชากรในกรุงเทพมหานครจึง

ทําใหผลที่ไดจากการศึกษาอาจจะยังไมชัดเจนมากพอ ดังน้ันผูวิจัยควรจะทําการขยายพื้นที่ในการวิจัยใหกวาง เพื่อทําใหขอมูล

ที่ไดจากการวิเคราะหมีคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริงไดมากขึ้นตามไปดวย 

8.2 ควรศึกษางานวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม เพราะสามารถนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหผลไดอยางชัดเจน เน่ืองจากไดขอมูลในเชิงลึกมมากกวาการศึกษาในลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

8.3 ควรศึกษากลุมตัวอยางโดยเฉพาะเพศชาย เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมและความตองการซ้ือครีมบํารุงผิวหนา

ของเพศชาย เพื่อนํามาพิจารณาถึงแนวโนมของตลาดครีมบํารุงผิวหนา ที่ผลิตออกมาเพื่อเพศชายวามีจํานวนกลุมเปาหมาย

มากนอยเพียงใด 

8.4 ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนํา

ขอมูลทีไ่ดจากตัวแปรอ่ืนๆ มาประกอบหรือมาเพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งตอไป 
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ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจซ้ือเครื่องดื่มน้ําอดัลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร  

The Study of Factors Affecting the Decision to Purchase Soft Drink of 

Population in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok. 
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดนํ้าอัดลมของคนใน 

เขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ไดแก ประชากรที่บริโภคนํ้าอัดลมในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคาและดานทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของ

คนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 

คําสําคัญ: นํ้าอัดลม  สวนประสมทางการตลาด  คุณคาตราสินคา  ทัศนคติ  การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to obtain the opinions on the marketing mix of soft drinks of people 

in Bangkok, to study the brand value of soft drinks of people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok, 

to study attitudes towards the decision to buy soft drinks of people in Bangkok, and to study the decision 

to buy soft drinks of people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok.  The samples used in this study 

came from 400 populations consuming soft drinks.  Statistics used in data analysis are descriptive statistics, ie 

percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, including multiple regression analysis.  

The results showed that the factors of brand value and attitude affect the decision to buy soft drinks of 

people in Din Daeng and Phayatai areas, Bangkok at the statistic significant level of 0.05. The marketing 

mix did not affect the decision to purchase soft drinks of population in Din Daeng and Phayatai areas, 

Bangkok 
 

Keywords: soft drinks, marketing mix, brand equity, attitude, decision to purchase  
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1. บทนํา  

 

ธุรกิจเครื่องดื่มถือเปนธุรกิจหน่ึงที่มีการเติบโตอยางตอเน่ืองโดยพิจารณาไดจากยอดจําหนายสินคาปริมาณการ

จําหนายหมวดเครื่องดื่มของธนาคารแหงประเทศไทยยอนหลังตั้งแตป พ.ศ.2557-2553 ที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง ปริมาณ

การจําหนายโซดาและนํ้าดื่มบริสุทธิ (ลานลิตร) ยอนหลังตั้งแตป 2557-2553 จะเห็นไดวามีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 

14.91 ตอป ซ่ึงสินคาประเภท โซดาสวนหน่ึงไดแก เครื่องดื่มประเภทนํ้าอัดลมโดยขอมูลงานวิจัยของบริษัท W&S ประเทศไทย

ภายใตบริษัท World Wide System Corporation ประเทศญ่ีปุน บริษัทรับทําวิจัยทางการตลาด ไดทําการวิจัยเก่ียวกับตลาด

เครื่องดื่มนํ้าอัดลม ในป 2557 พบวา มูลคาตลาดรวมอยูที่ 46,000 ลานบาท โดยนํ้าอัดลมที่เปนนํ้าดํามีมูลคาการตลาด 

35,000 ลานบาท และนํ้าอัดลมที่เปนนํ้าสีมีมูลคาการตลาด 11,000 ลานบาท  

 

ตารางที่ 1: อัตราการเจริญเติบโตของนํ้า 

พ .ศ.  2557 2556 2555 2554 2553 

โซดาและนํ้าดื่มบริสุทธ์ิ (ลานลิตร) 2,330.55 2,110.22 1,836.66 1,514.11 592.68 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย ) .2559 .( EC_EI_015_S 2 เครื่องชี้การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค สืบคนจาก

http://www 2. bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=856&language=TH 

 

      ส่ิงที่นาสนใจคือแนวทางการทําตลาดของนํ้าอัดลมของบริษัท เปปซ่ี ใชแนวทางการทําตลาดของบริษัทนับจากน้ีจะให

ความสําคัญกับ 3 สวนหลักไดแก สปอรตมารเกตติ้ง มิวสิกมารกเกตติง และฟูดมารเกตติง อยางตอเน่ือง โดยมีแผนการ

แนะนําโฆษณาใหญตลอดทั้งป อีกราว 2-3 โฆษณาในไทย ปจจุบัน “เปปซ่ี” มีสวนแบงเปนผูนําในตลาดนํ้าดําประเภทไมคืน

บรรจุภัณฑ คือ กระปอง กับขวดเพ็ท ประมาณ รอยละ 44.7 จากปที่แลวที่มีรอยละ 41 ขณะที่ภาพรวมการเติบโตในชวงฤดู

รอน ตลาดนํ้าอัดลมมองวาปน้ีจะเติบโตที่รอยละ 5-6 ใกลเคียงกับปทีผ่านมา จากกลยุทธการแขงขันของผูจําหนายนํ้าอัดลมที่

รุนแรงสะทอนใหเห็นการที่บริษัทตางๆใชสวนประสมทางการตลาดมาเปนเครื่องมือในการกระตุนพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องดื่มนํ้าอัดลมของผูบริโภคและสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา   

      ดังน้ันผูทําวิจัยจึงมีความตองการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคนํ้าอัดลมของคนกรุงเทพฯเพื่อใหฝายที่เก่ียวของ

กับธุรกิจนํ้าอัดลมนําผลไปใชในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดเพื่อการกระตุนพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและสรางความ

จงรักภักดีตอตราสินคา และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดของเครื่องดื่มนํ้าอัดลมตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ  (2552, 53-56) ไดใหความหมายของปจจัยสวนประสมทางการตลาดไววาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดเปนตัวแปรทางการตลาดที่องคกรสามารถควบคุมได ซ่ึงองคกรใชเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจแก

เปาหมายซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ  (Product) คือ ส่ิงที่องคกรเสนอตอกลุมเปาหมาย เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ

เปาหมายเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงอาจเปนส่ิงที่จับตองไดหรือจับตองไมไดอาทิเชน บรรจุภัณฑของสินคา สี รูปแบบ 

ราคา คุณภาพ รวมถึงตราสินคา บริการและรวมถึงชื่อเสียงของผูจําหนาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล 

หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอจําหนายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงจําเปนตองประกอบดวย สินคา บริการ 
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ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ส่ิงที่จําเปนของผลิตภัณฑตองมีคุณประโยชน  (Utility) คุณคา (Value) ในสายตาของ

กลุมเปาหมาย ซ่ึงตองทําใหผลิตภัณฑหรือสินคาสามารถขายได 

        2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงมีคาอ่ืน ๆ ที่กลุมเปาหมายมีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่

กลุมเปาหมายตองการ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินโดยกําหนดเปนราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก 

Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา  (Value) ของผลิตภัณฑที่ไดรับกับราคา  (Price) 

ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาที่ไดรับสูงกวาราคาที่กลุมเปาหมายจายไป เพื่อใหกลุมเปาหมายก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน ผูกําหนด 

กลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่กลุมเปาหมายรับรู  (Perceived Value) ในสายตาของกลุมเปาหมาย ซ่ึงตองพิจารณา

การยอมรับของเปาหมายในคุณคาของผลิตภัณฑที่รับรูวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของกับ

การแขงขันกับคูแขงปจจัยอ่ืน ๆในการกําหนด กลยุทธดานราคา ซ่ึงนโยบายและกลยุทธการตั้งราคา  (Price Policies and 

Strategies) เปนแนวทางวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการตั้งราคามีมากมายหลายวิธีที่องคกรสามารถเลือกใชในการ

กําหนดกลยุทธดานราคาตามความเหมาะสม 

        3. การจัดจําหนาย  (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางจําหนายสินคาหรือบริการหรือ

บางครั้งอาจหมายถึงสถานที่ตั้งของรานคาซ่ึงประกอบดวย องคกรและกิจกรรมตางๆ เพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจาก

องคการไปยังกลุมเปาหมาย องคกรหรือบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑไปสูเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน

การกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา 

        4  .การสงเสริมการตลาด  (Promotion) เปนเครื่องมือเพื่อสรางความพึงพอใจที่มีตอตราสินคาหรือบริการ หรือ

ความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อการจูงใจ  (Persuade) ใหเกิดความตองการ หรือเพื่อเตือนความทรงจํา  (Remind) ให

เกิดขึ้นตอผลิตภัณฑ โดยคาดหวังวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซ้ือของกลุมเปาหมาย หรือเปนการ

ติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติที่ดีและกอใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใช

พนักงานขาย  (Personal Selling) ทําการขายหรือเปนการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน  (Non  Personal Selling) เครื่องมือใน

การติดตอส่ือสารมีหลากหลายรูปแบบ องคการอาจเลือกใชเครื่องมือทางการตลาดชิ้นใดชิ้นหน่ึงหรือเครื่องมือหลายเครื่องมือ 

ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือทางการตลาดที่เรียกวา การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน  ]Integrated 

Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกลุมหมาย ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยมุงเนนใหบรรลุ

จุดมุงหมายรวมที่องคกรไดตั้งไว 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

        Feldwick ไดแบงประเภทของคุณคาตราสินคาออกเปน คือ 3 ประเภท  

1 .มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) คือ คุณคารวมทั้งหมดในฐานะที่เปนเหมือนสินทรัพยที่มีมูลคาของบริษัท 

ซ่ึงเจาของสามารถขายและนําไปรวมในบัญชีงบดุลของบริษัทได 

2. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) คือ ความสัมพันธระหวางผูบริโภคที่มีตอตราสินคา 

(Consumer Attachment) 

3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คือ การเชื่อมโยง (Associate) หรือมีความสัมพันธกับความเชื่อ 

(Belief) ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา        

มูลคาตราสินคาจะมีความสัมพันธกับสินทรัพยและการเงินเพื่อการสรางประโยชนในทางธุรกิจ ในขณะที่ความ

แข็งแกรงและการอธิบายถึงตราสินคาจะใหความสําคัญมุมมองผูบริโภคเปนหลัก อยางไรก็ตามนิยามคุณคาตราสินคาทั้งหมดที่

กลาวขางตนมีความสัมพันธในลักษณะลูกโซ โดยความแข็งแกรงของตราสินคาจะเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเกิดมูลคาตราสินคา 

และการอธิบายถึงตราสินคาจะเปนการบรรยายถึงส่ิงตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนความแข็งแกรงของตราสินคาคุณคาตราสินคา

ในมุมมองของผูซ้ือสามารถแบงออกเปน 2  สวน 
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1 .การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) ความ

เชื่อมโยงตราสินค (Brand Associations) และการรับรูถึงคุณภาพ (Perceived Quality) เปนตน 

2 .พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ความตั้งใจซ้ือ

สินคาในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) 

คุณคาตราสินคาในทฤษฎี ของ Kotler ไดกลาวไววา คุณคาตราสินคาเปนคุณคาเพิ่มของผลิตภัณฑและบริการ โดย

จะสะทอนถึงวิธีคิด ความรูสึก อารมณ หรือการแสดงออกของผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับตราสินคาเชนเดียวกับ ราคา 

สวนแบงการตลาด และความสามารถในการทํากําไร คุณคาตราสินคาเปนสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดซ่ึงมีคุณคาดานจิตใจ

และดานการเงินตอองคกร นอกจากน้ีแลว การรับรูคุณภาพยังหมายถึง การที่ตราสินคาไดถูกรับรูโดยรวมทั้งหมดหรือความ

เหนือกวาคูแขงของสินคาหรือบริการ โดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติการใชงานของสินคาน้ัน ๆ และคุณภาพ

ที่รับรูเปนส่ิงที่สามารถวัดไดแตจับตองไมได เน่ืองจากเปนความรูสึกโดยรวมที่มีตอตราสินคาของผูบริโภค ซ่ึงการรับรูคุณภาพ

ตราสินคาจะแตกตางกันในแตละประเภทของสินคา ตราสินคาเปนภาพที่เ กิดขึ้นในใจของผูบริโภค ซ่ึงไมใชรูปภาพหรือ

ตัวอักษรแตเปนความรูสึกประทับใจของผูบริโภคที่จะสะทอนถึงทัศนคติตอตราสินคาหรือคุณสมบัติของตราสินคาโดยการรับรู

ถึงผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งดานประโยชนใชสอย ลักษณะทางกายภาพของตัว

สินคาเอง  (Tangible, Function Attributes) และคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดานอารมณ  (Intangible, Emotion 

Attributes) 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิ

        ธงชัย สันติวงษ คุณลักษณะของทัศนคติแบงออกเปน 4 ประเภท 

1. ทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล คือ เปนเรื่องของระบบความคิดที่เกิดขึ้นภายในของแตละบุคคล 

2. ทัศนคติไมใชส่ิงที่มีมาแตเกิดแตตรงกันขามทัศนคติจะเกิดจากการเรียนรูเรื่องตางๆ เกิดขึ้นในภายหลังและ

ทัศนคติจะเปนความคิดที่กอตัวจากการประเมินส่ิงภายนอกดังน้ันทัศนคติเปนกระบวนการเรียนรูจากการที่บุคคลน้ัน ๆ ได

เก่ียวของกับบุคคลอ่ืน ๆ 

สวนสําคัญมักเกิดจากอิทธิพลของกลุมที่เก่ียวของดวยโดยบุคคลน้ันๆ ไดรับขาวสารขอมูลมา โดยผูมีอิทธิพลตอ

บุคคลน้ันไดแกครอบครัวและเพื่อนรวมงานหรือกลุมทางสังคมที่เก่ียวของดวย นอกจากน้ีทัศนคติยังขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะ

ทาทาง ซ่ึงเปนผลของการเรียนรูที่ไดจากส่ิงแวดลอม 

3. ทัศนคติจะมีลักษณะที่ม่ันคงไมเปล่ียนแปลงคือภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นแลวทัศนคติจะไมเปนภาวะที่

เกิดขึ้นเปนชั่วคราวและไมเปล่ียนแปลงในทันทีที่ไดรับการกระตุนที่แตกตางไปโดยการเกิดทัศนคติจะเปนกระบวนการคิด

วิเคราะห ประเมิน และสรุปเปนความเชื่อ การเปล่ียนแปลงก็ยอมตองใชเวลาเพื่อปรับเปล่ียนตามกระบวนดังกลาวดวย 

        4. ทัศนคติจะอางอิงถึงตัวบุคคลและส่ิงของ หมายถึง ทัศนคติจะไมเกิดขึ้นเองจากภายใน หากแตเกิดจากการเรียนรู

มาจากส่ิงที่มีตัวตนที่อางอิงไดการเกิดทัศนคติอาจเปนตัวบุคคล กลุมคน สถานบัน ส่ิงของ คานิยม หรือเรื่องราวทางสังคม 

หรือแมแตความคิดคิดตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคม 

ทัศนคติมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรับรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา

เปนไปในทิศทางใด ยอมจะสงผลใหสามารถวางแผนและดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงกับบุคคลหรือกลุมคนน้ันได ประโยชน

ของการวัดทัศนคติ 

1. การทัศนคติเพื่อทํานานพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยอมเปนเครื่องแสดงวาบุคคลน้ันมี

ทัศนคติตอเรื่องน้ันไปในทางใดและมากหรือนอยเทาใด ซ่ึงทัศนคติของบุคคลน้ีเองจะเปนเครื่องมือทํานายบุคคลน้ันจะมีการ

กระทําตอส่ิงน้ันไปในทางทิศทางใด นอกจากน้ียังเปนแนวทางใหผูอ่ืนปฎิบัติตอบุคคลไดอยางถูกตองและอาจเปนแนวทางให

บุคคลอ่ืนสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลน้ันดวย 
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2 .การวัดเพื่อหาทางปองกันการที่บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงน้ันเปนสิทธิของแตละบุคคล แตการอยูรวมกันในสังคม

อยางสงบสุขบุคคลในสังคมน้ันควรจะมีทัศนคติตอส่ิงตางๆ คลายคลึงกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรวมมือกันและชวยลดความ

แตกแยกขึ้นในสังคม 

3 .การวัดเพื่อหาทางแกไขส่ิงตางๆ การวัดทัศนคติจะทําใหทราบวา บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปในทิศทางใด

หรือเหมาะสมหรือไม ดังน้ันการรับรูถึงทัศนคติของบุคคลหน่ึงชวยใหเราสามารถวางแผนและดําเนินการแกไขลักษณะที่ไม

เหมาะสมของบุคคลน้ันได 

        4 .การวัดเพื่อใหเขาใจสาเหตุและผลของทัศนคติของบุคคลที่มีตอเรื่องราวตางเปรียบเสมือนเปนสาเหตุภายในที่ทํา

ใหบุคคลเหลาน้ันแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตางกัน ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากเรื่องตางๆหรือสาเหตุภายนอกดวย 

2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

       อดุลย จาตุรงคกุล  )2543 ,หนา 160-166 ( ไดระบุวาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือน้ันประกอบไปดวย

ขั้นตอนตาง ๆ ที่ซับซอน ผูซ้ือจะตองผานขั้นตอนตางๆ อันจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแก กระบวนการ

ซ้ือเริ่มตนกอนที่จะซ้ือจริงจะเกิดขึ้นนานทีเดียว และก็เกิดติดตอกันไปเรื่อยๆบริโภคอาจจะดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน เรา

เรียกการดําเนินกิจกรรมในทํานองน้ีวา “ทุมเทความพยายามสูง” แตทวาในการซ้ือชนิดเปน “กิจวัตร” ผูบริโภคมักขามบาง

ขั้นตอน หรือมีการสลับขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือเชน ไมหาขาวสารจากแหลงภายนอก ซ้ือสินคากอนประเมินทีหลัง รีบเรงซ้ือไม

หาขาวสาร และไมประเมินสินคา เปนตน บางทีอาจเปนเพราะเปนสินคาที่ใชการทุมเทความพยายามต่ํา ซ่ึงผูซ้ือจึงขามขั้นตอน

บางตอนไปทําการซ้ือเลย 

         1.การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) จุดเริ่มตนของกระบวนการซ้ือ 

         2.การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) 

         3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

         4.พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

         5.การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

 

ตารางที่ 2: กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบริโภค.พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 

 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1 . เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานครนํ้าอัดลม 

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

4. สมมติฐาน 

 

สมมติฐานที ่1 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร  

การตระหนกัถึงความ

ตอ้งการ 
การเสาะแสวงหาขา่วสาร การประเมิน

ทางเลือก 
พฤติกรรมหลงัการ

ซือ 
การตดัสินใจซือ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 859 

สมมติฐานที ่2  คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชศึกษา คอื ประชากรในเขตดินแดงจํานวน 123,966 และประชากรในเขตพญาไทจํานวน 72,102 

(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) ตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ประชากรในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ใชจํานวน 2 เขต วิธีการสุม แจกแบบสอบถาม คือการสุมกลุมตัวอยางจาก 2 เขตในกรุงเทพมหานครไดแก 

1) เขตดินแดง และ2) เขตพญาไท โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 400 คน กําหนด

ขนาดตัวอยาง โดยใชตาราง Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาความฉลาดเคล่ือนที่ระดับรอยละ ±5 

ซ่ึงตัวอยางที่ไดน้ัน ผูทําวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

       ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปน้ี คือ 

1. ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทนและทีมงาน 

2. ผูวิจัยเขาไปในสถานที่ตางๆที่ตองการศึกษาตามทีร่ะบุไวขางตน 

3. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถามครบถวน ซ่ึงในระหวางน้ันถาผูตอบมี

ขอสงสัยเก่ียวกับคําถาม ผูวิจัยหรือทีมงานจะตอบขอสงสัยน้ัน 

นําแบบสอบถามที่เก็บไดจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางตอบเปนที่เรียบรอยกลับมาตรวจสอบความ

ถูกตองอยางสมบูรณของแบบสอบถามและนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรตอไป 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดทดสอบ เบื้องตนจํานวน 40 ชุด กับประชากรที่อาศัยอยูในเขตดินแดงและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได

คาความเชื่อม่ัน Cronbach Alpha  = .948 สวนการตรวจสอบเน้ือหาผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารย

ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชบรรยายเก่ียวกับ

ขอมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม 

            2. การวิเคราะหดวยคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อการแปลผลคาเฉล่ียไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห 

ดังน้ี (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545) 

               คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   ระดับนอยที่สุด 

               คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   ระดับนอย 

               คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   ระดับปานกลาง 

               คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   ระดับมาก  

               คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   ระดับมากที่สุด 

           3. การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมานซ่ึงไดแกการทดสอบสมมติฐานทั้งสามขอ  โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังน้ี คือ 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) 
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6. ผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 16-25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ

ประกอบอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายได 10,000-20,000 บาท ยี่หอที่เลือกบริโภคมากที่สุด คือ Pepsi และชองทางการ

รับรูมากที่สุดคือ โทรทัศน  

        ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีระดับคาเฉล่ียอยูที่ 3.990 

        ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานคุณคาตราสินคา ไดแก มีระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.941 

        ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยดานทัศนคติ ไดแก มีระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.431 

        ความคิดเห็นโดยรวมของผูตอบแบบสามในเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ มีระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.437 

 

คารางที่ 3 : ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

สวนประสมทางการตลาด -.057 -.049 -.938 .349 

คุณคาตราสินคา .294 .301 5.438 .000 

ทัศนคต ิ .456 .480 10.709 .000 

 R2 = .659, F = 101.062, p < 0.05* 

 

เ ม่ือพิจารณาตามนํ้าหนักของผลการวิเคราะหของปจจัยที่สงผลตอการตัด สิน ใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติ )B = .456  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร (คิดเปน

รอยละ 45.6 รองลงมาคือ คุณคาตราสินคา  )B = .294สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนใน  (

กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 29.4 และสวนประสมทางการตลาด )B = -.057พบวาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม (

นํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ -05.7 ตามลําดับ  

          เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = .659) พบวาตัวแปรอิสระไดแก คุณคาตราสินคา และ ทัศนคติตอการ

ตัดสินใจซ้ือ สงผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร และปจจัยในดานสวนประสมทาง

การตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 65.9% อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05   

 

ตารางที่ 5: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐาน  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1: สวนประสมทางการตลาด ปฏิเสธ 

สมมุติฐานที่ 2: คุณคาตราสินคา สอดคลอง 

สมมุติฐานที่ 3: ทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือ สอดคลอง 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐานตาม สรุปไดวา ผลการศึกษาที่สอดคลองกับสมมุติฐาน คือ ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และ 

ปจจัยดานทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือ ในทางตรงกันขามผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน คือ ปจจัยในดานสวน

ประสมทางการตลาด 
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7. สรุปและอภิปรายผล 

 

1.  ผลการศึกษาสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูตอบแบบสอบสวนใหญไมใหความสําคัญกับ

สวนประสมทางการตลาด ในการพิจารณาราคากอนการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมและอาจเปนเพราะวาเครื่องดื่มนํ้าอัดลม

สามารถหาซ้ือไดงายตามรานสะดวกซ้ือ รานคาสวนมากจะมีเครื่องดื่มนํ้าอัดลมวางจําหนายอยูเกือบทุกรานซ่ึงทําใหผูบริโภค

มองขามความสําคัญของสถานที่จําหนาย และในสวนของราคาจึงจะไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซ่ึงทําใหสวนประสมทาง

การตลาดในเชิงบวกไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดืม่นํ้าอัดลม 

2. ผลการศึกษาสรุปวา คุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับ

แรก ไดแก มีตราสินคาที่ทานคิดไวในใจอันดับแรก, ทานสามารถจดจําตราสินคาเครื่องดื่มนํ้าอัดลมยี่หอตางๆไดเปนอยางดี, 

และทานสามารถจดจําตราสินคาขณะเลือกซ้ือได 

3. ผลการศึกษาสรุปวา ทัศนคติมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับแรก ไดแก 

ทานคิดวาการบริโภคนํ้าอัดลมทําใหหายเหน่ือย, ทานทราบวานํ้าอัดลมนอกจากนํามาบริโภคแลวยังสามารถทําความสะอาด

คราบสกปรกตามเส้ือผาได และทานตัดสินใจเลือกบริโภคนํ้าอัดลมเพราะวามีบรกิารใหบริโภคที่หลากหลายสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค  

4. ผลการศึกษาสรุปวา การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับ

มาก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 3 อันดับแรก ไดแก ทานพึงพอใจที่ไดดื่มนํ้าอัดลมที่ทานชื่นชอบ, ทานเลือกซ้ือ

นํ้าอัดลมที่มีปริมาณที่เหมาะสมตอความตองการของทาน และทานตองการซ้ือนํ้าอัดลมทุกครั้งเพื่อตองการความสดชื่นใหกับ

รางกาย 

5. จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณคาตราสินคา ทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม

นํ้าอัดลม ในสวนมากแลวูบริโภคมักจะมีสินคาที่คิดไวในใจอยูแลวอันดับแรก สามารถจดจําตราสินคาไดเปนอยางดีและยังรับรู

ถึงคุณประโยชนมากมายของนํ้าอัดลมอีกดวย (ทั้งการทําความสะอาดคราบสกปรก, สามารถทําอาหารได ฯลฯ) 

 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และ ปจจัยดานทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลม

ของคนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในทางตรงกันขามปจจัยในดานสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคน ในกรุงเทพมหานคร      

      

8. ขอเสนอแนะ 

 

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้ง น้ีสามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการอธิบาย

ปรากฏการณและปญหาทางดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลมของคนในกรุงเทพมหานครหรือปญหาอ่ืนที่

มีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

 1. ควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ เพื่อขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอ่ืนๆหรือเขตอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานคร จะไดทราบวาผลการศึกษาที่ไดจะเหมือนหรือแตกตางจากเดิมหรือไมอยางไร 

        2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่สงผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มนํ้าอัดลม เพื่อนําขอมูลจากตัว

แปรอ่ืนๆ มาประกอบเพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งตอไป 
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        3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุง

การบริการตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น และก็ยังจะสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม

นํ้าอัดลมไดดีมากยิ่งขึ้นไป 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับการหาปริมาณการส่ังซ้ือเหมาะสมของชิ้นสวนอะไหลทดแทนรถบรรทุก โดยคํานึงถึง

ตนทุนการขนสง โดยวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม และมีเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือ

สินคานําเขาจากตางประเทศ จากการศึกษาพบวาบริษัทตัวอยางยังไมมีมาตรฐานในการส่ังซ้ือสินคาที่เหมาะสม ซ่ึงเจาของ

บริษัทตัวอยางเปนคนตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา จากขอมูลในการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยางตั้งแตเดือน

มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดทําการวิเคราะหหาตนทุนในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยใชตนทุนฐาน

กิจกรรมในการคํานวณหาตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมใหไดถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด จากน้ันทําการวิเคราะห

แบงกลุมสินคาแบบ ABC Analysis ไดเลือกสินคาในกลุม A มาวิเคราะหคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ืออยางประหยัด (EOQ) 

แลวทําการเปรียบเทียบรูปแบบการส่ังซ้ือในปจจุบันกับรูปแบบการส่ังซ้ือวิธีใหมที่ไดจากงานวิจัยครั้งน้ี  

 

คําสําคัญ: ชิ้นสวนอะไหลทดแทน  ตนทุนฐานกิจกรรม  ABC Analysis  ปริมาณการส่ังซ้ืออยางประหยัด 

 

Abstract 

 

This research concerns a case study the determination of economic order quantity of replacement 

equipment manufacturer with transportation costs. The objective of this study the optimal order quantity 

and tools that aid in order to import goods .Currently, the case study has no clearly standard setting 

about optimal order quantity.The owner of as people decide to purchase the goods. The data were 

collected from January to December 2015. The analytical activity based costing of import goods. The 

calculation of costs incurred in each activity to properly close to reality at the most. ABC Analysis was 

goods to find the importance level of each goods group. Select goods group A to analyze the economic 

order quantity theory was employed to find the economic order quantity (EOQ). Comparison of optimal 

the current order forms to order the new method. 

 

Keywords:  replacement equipment manufacturer, activity based costing, ABC analysis, economic order 

quantity 
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บทนํา  

 

ในปจจุบันการขนสงสําหรับการคาระหวางประเทศ (Transportations For International Trade) มีความสําคัญ

อยางมาก เน่ืองจากเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางโลจิสติกส ซ่ึงภาครัฐใหการสนับสนุนและพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ 

เพื่อใหภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการสินคาตลอดกระบวนการทั้งการนําเขาและสงออกสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเปน

การสงเสริมศักยภาพในการแขงขันสําหรับการคาระหวางประเทศดวย  การนําเขาสินคาจากตางประเทศเปนธุรกิจที่ทําการซ้ือ

สินคามาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนสินคาหายากหรือสินคาที่มีตนทุนราคาถูกมาขายในประเทศไทย โดยสวนใหญน้ันจะ

นําเขามาทางเรือจากประเทศจีนหรืออาจผานทางเครื่องบิน ซ่ึงสินคาเหลาน้ีมักจะมาจากโรงงานโดยตรง เพื่อที่จะไดราคา

ตนทุนที่ถูก  

การนําเขาสินคาที่เปนชิ้นสวนอะไหลทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ของรถบรรทุก

ในปจจุบันไดมีการนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมากขึ้นเม่ือเทียบกับในอดีต เพราะไดรับการสนับสนุนและการพัฒนา

ดานโลจิสติกสของภาครัฐ ทําใหชิ้นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกมีปริมาณการจําหนายในประเทศไทยมากขึ้น (อดุลย 

เมณฑกูล, 2545) การที่ชิ้นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกที่มียอดจําหนายดีน้ัน สวนหน่ึงมีเหตุมาจากลูกคาตองการสินคาที่

ราคาถูก คุณภาพดีที่มีความใกลเคียงอะไหลแทหรืออะไหลหาง (Original Equipment Manufacturer: OEM) ดังน้ันชิ้นสวน

อะไหลทดแทนจึงเปนที่ตองการของลูกคามากกวาอะไหลแทหรืออะไหลหางที่มีราคาสูงและหาซ้ือไดยาก 

บริษัทตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีมีการจําหนายชิ้นสวนอะไหลทดแทนของรถบรรทุกเปนจํานวนมาก ทั้งที่ผลิตเองใน

ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน ประเทศไตหวัน และประเทศอ่ืน ๆ การนําเขาสินคาจะใชการขนสงทาง

ทะเล (Sea Transportation) (ฐานขอมูลความรูทางทะล. การขนสงสินคาทางทะเล. คนเม่ือ 27 ตุลาคม 2559 จาก 

http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-14/2010-03-26-05-52-32) ซ่ึงสินคาที่นําเขา ไดแก ชิ้นสวนที่

ผลิตจากเหล็ก พลาสติก และอ่ืน ๆ ของสวนประกอบหัวรถบรรทุก ทุกยี่หอ ทุกรุน ไดแก HINO ISUZU MITSUBISHI 

NISSAN TOYOTA ACCESARIES VOLVO SCAINIA และรถบรรทุกจากประเทศจีนทุกรุน แตเน่ืองจากชิ้นสวนอะไหลทดแทน

รถบรรทุกของบริษัทตัวอยางมีความหลากหลายของสินคามาก ซ่ึงความหลากหลายของสินคาน้ันจัดไดเปนจํานวน SKU 

(Stock Keeping Unit) ซ่ึงการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศในแตละครั้งน้ัน จะเปนการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาจากเจาของ

บริษัท ในปจจุบันจะส่ังซ้ือโดยไมไดมีการคํานวณหรือการวางแผนในการส่ังซ้ือสินคา ไมวาสินคาคงคลังจะมีจํานวนมากหรือ

นอย แลวเลือกที่จะส่ังซ้ือสินคาในจํานวนที่มากและเลือกส่ังสินคาแบบเดิมรุนเดิมในทุกครั้งที่สินคายังไมเต็มตูคอนเทนเนอร ซ่ึง

ตูขนาด 40 ฟุต และตูขนาด 20 ฟุต (มารีนเนอรไทยดอทคอม. การขนสงทางเรือดวยระบบตูคอนเทนเนอร. คนเม่ือ 27 

ตุลาคม 2559 จาก http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1006.php) เพื่อที่จะไดสินคาที่มีราคาตอชิ้นถูกลงมาก

ที่สุด  

 จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับการหาปริมาณการส่ังซ้ือเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ตนทุนการขนสง ภายใตเงื่อนไขการดําเนินงานของบริษัทตัวอยาง เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือ

สินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยาง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  

 1. ทฤษฎีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)  

 เพื่อคํานวณตนทุนสินคาใหมีความถูกตองมากขึ้น (วรศักดิ์ ทุมมานนท และธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2545) โดยการ

คํานวณตนทุนกิจกรรมประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1. การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัติงานเปาหมาย ซ่ึงตองพิจารณาในรายละเอียดใหครบถวน  
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2. คํานวณหาตนทุนของปจจัยหรือทรัพยากร (Input) ที่ใชในกิจกรรมโลจิสติกสทั้งหมด โดยใชเอกสารทางบัญชีตาง ๆ 

คํานวณแยกตามแตละปจจัยเพื่อหาตนทุนวาแตละสวนมีคาใชจายเทาใด ทั้งน้ีขอมูลเหลาน้ีจะตองปรากฏในเอกสารจึงควรขอ

ความรวมมือจากแผนกบัญชี และแผนกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในการเก็บขอมูล 

3. นําตนทุนของทรัพยากรที่ใชในแตละดานที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 2 มากระจายตามแตละกิจกรรมตามจํานวน

ครั้งที่ปฏิบัติงานจริง โดยไมมีขอกําหนดตายตัววาควรกระจายตนทุนทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เปนจํานวนเทาใด จําแนกเปน

กิจกรรมยอยหรือมองเปนกิจกรรมใหญ และจะตองมีความเหมาะสมตามสภาพการณจริงขององคกร เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนน้ี ผู

วิเคราะหก็จะไดขอมูลตนทุนของกิจกรรมทั้งหมด 

4. การนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตนทุนรายกิจกรรม 

5. เก็บรวบรวมขอมูล ปริมาณงานของแตละกิจกรรม ซ่ึงหมายถึงจํานวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ ส่ิงที่ควร

สังเกตคือ หนวยของแตละกิจกรรมที่จะแตกตางกัน โดยปกติหนวยงานที่มีการบันทึกขอมูลในลักษณะน้ีมีนอยมาก สวนใหญผู

วิเคราะหจะตองเขาไปเก็บขอมูลปริมาณการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติงาน ซ่ึงแมจะคอนขางลําบากแตผลที่ไดนับวาคุมคา

เพราะทําใหไดขอมูลที่จําเปนตอการวิเคราะห เพื่อนํามาสูการจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมและจัดการการกระจายสินคาใหกาวหนาพรอมกับมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

 6. คํานวณตนทุนตอหนวยของกิจกรรม โดยนําตนทุนรวมของแตละกิจกรรมมาหารดวย ปริมาณการปฏิบัติงาน 
 

 2. ทฤษฎี ABC Analysis  

 ในการจําแนกแยกแยะสินคา หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลสินคาแตละชิ้นแลว ขั้นตอนตอมาก็จะวิเคราะหแบบ 

ABC Analysis โดยการจัดแบงระดับความสําคัญของชิ้นสวนมาตรฐานออกเปน 3 ระดับ คือ A, B, และ C (รุธิร พนมยงค และ

คณะ, 2545) โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ ดังน้ี คือ  

 กลุม A : สินคามูลคาสูง (High value) 

 จะมีสินคาอยูประมาณ 15% ที่มีมูลคาสูงถึง 70-80% ของเงินที่ใชทั้งหมด  

 กลุม B : สินคามีมูลคาปานกลาง (Middle value) 

 จะมีสินคาอยูประมาณ 30% ที่มีมูลคาสูงถึง 15-25% ของเงินที่ใชทั้งหมด 

 กลุม C : สินคามีมูลคาต่ํา (Small value) 

 จะมีสินคาอยูประมาณ 50-55% ที่มีมูลคาสูงถึง 5% ของเงินที่ใชทั้งหมด 
 

3. ทฤษฎีปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity: EOQ)  

การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือทีเ่หมาะสม (พิภพ เลาประจง และมานพ ศรีตุลยโชติ, 2534) ซ่ึงการคํานวณตามสูตร

การหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมเม่ือมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping cost) และตนทุนรวม (TC) ดังแสดง

ตัวอยางในสมการที่ (1) และ (2) 

 *Q   = 
hp

phmfk )(][2  
             (1) 

 ),,( *** mxQTC  = 
ph

hp


 * 
2
Q  + 

Q
mfk )( 

         (2) 

โดย  TC  = ตนทุนรวม (บาท/หนวย) 

    = อัตราความตองการสินคา (หนวย/ป) 

h     = ตนทุนการในการเก็บรักษา (บาท/หนวย/ป) 

Q    = ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด (หนวย/ครั้ง) 

x     = อัตราความตองการส่ังซ้ือสินคายอนหลัง (หนวย/ป) 
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k     = ตนทุนการในส่ังซ้ือ (บาท/ครั้ง) 

f    = ตนทุนคาเชาเหมาตูคอนเทนเนอร (FCL) (บาท/ครั้ง) 

p    = ตนทุนคาปรับ (หนวย/ครั้ง) 

m    = จํานวนของตูคอนเทนเนอร (หนวย/ครั้ง) 

  c     = ความจุของตูคอนเทนเนอร (หนวย/ครั้ง) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อสรางเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ 

 2. เพื่อวิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับการหาปริมาณการส่ังซ้ือเหมาะสมของชิ้นสวนอะไหลทดแทนรถบรรทุกเพียงรุน

เดียว โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ

ของบริษัทตัวอยาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1. เพื่อสามารถหาการส่ังซ้ือที่เหมาะสมของสินคาคงคลัง 

 2. เพื่อมีเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศของฝายนําเขาของบริษัทตัวอยาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับการหาปริมาณการส่ังซ้ือเหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสงของบริษัท

ตัวอยาง ซ่ึงนําผลการวิจัยมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยาง ดวย

การศึกษาตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) เปนเครื่องมือในการหาตนทุนแบบใหมที่มีการคํานวณตนทุนถูกตอง

มากขึ้น แลวใช ABC Analysis ในการจัดแบงระดับความสําคัญของสินคา และหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภมิู (Primary data) 

สําหรับขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลและสอบถามบุคคลแบบสัมภาษณในบริษัทตัวอยาง จะเปน

ขอมูลทั่วไปของบริษัทตัวอยางเก่ียวกับดานขั้นตอนการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ คาแรง เวลาที่ใชในการทํางานที่

เก่ียวของกับกระบวนการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

สําหรับขอมูลทุติภูมิไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากปริมาณการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัท

ตัวอยาง ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 1. การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการส่ังซ้ือและนําเขาสินคาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยาง เริ่มตั้งแตการรับและตรวจสอบใบ

ขอซ้ือ (Purchase Requisition: PR) จากหนวยงานภายในบริษัทตัวอยางจนถึงการเดินพิธีการศุลกากรขาเขาและจัดสงสินคา
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มายังโกดังเก็บสินคา และการตรวจเช็คและจัดเก็บเขาคลังสินคา จะเห็นไดวามีกิจกรรมยอยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและไดรวบรวมเขา

ในกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กิจกรรม กิจกรรมยอยตั้งแต A01-F04 ทั้งหมด 22 กิจกรรม รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยของบริษัทตัวอยาง 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย 

A การจัดซ้ือ A01 รับและตรวจสอบใบขอซ้ือ (Purchase Requisition: PR) 

A02 จัดทําใบส่ังซ้ือ (Purchase Order: PO) 

A03 อนุมัติใบส่ังซ้ือ 

A04 สงใบส่ังซ้ือใหผูขาย (Supplier) 

B การจัดการรายการส่ังซ้ือ B01 ตรวจสอบรายละเอียดรายการส่ังซ้ือ (order confirmation) 

B02 ยืนยันความถูกตองทางอีเมลกับผูขาย 

B03 ตรวจสอบเอกสารของผูขาย ใบกํากับภาษี (Invoice) และใบกํากับหีบ

หอ (Packing List) 

B04 ยืนยันความถูกตอง และส่ังสงสินคากับผูขาย 

C พิธีการศุลกากรการ

นําเขาสินคา 

C01 จัดเตรียมเอกสารในการทําใบขนสินคาขาเขา 

C02 สงเอกสารใบขนสินคาขาเขาใหตัวแทนออกของ (Shipping) 

C03 ตรวจสอบใบขนขาเขา 

C04 ยืนยันความถูกตองของใบขนขาเขากับตัวแทนออกของ  

C05 ชําระคาภาษีอากร 

D การจัดสงสินคา D01 ตัวแทนออกของโทรแจงเวลาจัดสงสินคากับฝายส่ังซ้ือสินคาของบริษัท 

D02 พนักงานขับรถนําตูสินคาออกจากทาเรือไปโกดังสินคา 

E การรับและตรวจสอบ

สินคาและจัดเก็บ

สินคาเขาคลังสินคา 

E01 ฝายส่ังซ้ือสินคาแจงฝายคลังสินคาใหรับสินคา 

E02 ตรวจสอบสินคา 

E03 จัดเก็บสินคาเขาคลังสินคาใหเรียบรอย 

F การจายเงินคาสินคา F01 จัดทําเอกสารจายเงินคาสินคาใหกับผูขาย 

F02 แจงฝายบัญชีจายเงินคาสินคา 

F03 จายเงินผานธนาคาร 

F04 แจงหลักฐานการโอนเงินกับผูขาย 
 

จากที่ไดทําการรวมตนทุนคาใชจายตนทุนแบบเดิมที่แผนกบัญชีของบริษัทตัวอยางใชในการคิดตนทุน เปรียบเทียบ

กับตนทุนคาใชจายแบบตนทุนฐานกิจกรรม พบวาเม่ือคิดตนทุนแบบใชตนทุนฐานกิจกรรมแลวทําใหทราบตนทุนที่เกิดขึ้น

เทากับ 15,399,376.32 บาท ซ่ึงจากเดิมที่คดิเฉพาะตนทุนคาใชจายในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศเทาน้ันได

เพียง 15,089,916.83 บาท ผลตางกัน 309,459.49 บาท พบวาการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมทําใหทราบรายละเอียดของ

ตนทุนในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศ วามีกิจกรรมพิธีการศุลกากรการนําเขาสินคา และกิจกรรมการรับ และ

ตรวจสอบสินคาและจัดเก็บสินคาเขาคลังสินคา ที่ทําใหเกิดคาใชจายในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศมากที่สุด 

สวนกิจกรรมอ่ืน ๆ มีสัดสวนคาใชจายที่นอยลงมาตามลําดับ 
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 2. การวิเคราะห ABC Analysis 

แนวทางการแกไขปญหาเพื่อหาปริมาณการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศที่เหมาะสมของบริษัทตัวอยาง จะนํา

วิธีการจัดการสินคาคงคลังดวยทฤษฎี ABC Analysis มาทําการศึกษาวาสินคาใดควรทําการส่ังซ้ืออยางไร และสินคาใดมี

ความสําคัญที่ควรมีการดูแลเอาใจใสในการตรวจนับ และควบคุมปริมาณการส่ังซ้ือใหเหมาะสม โดยมีการเก็บขอมูลปริมาณ

การซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ เฉพาะรถบรรทุกรุน MEGA แตละรายการตลอดป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 90 รายการ รวม

มูลคาการใชทั้งปคิดเปน 42,692,260 บาท แลวทําการแบงกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงรายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 แสดงผลการแบงกลุมของสินคาคงคลัง โดยวิธี ABC Analysis 

กลุม 
รายการปริมาณของ

สินคาคงคลังของคงคลัง 
มูลคาของของคงคลัง 

เปอรเซ็นตปริมาณ

ของคงคลัง 

เปอรเซ็นตมูลคา

ของคงคลัง 

A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 31,094,000 28% 63% 

B 8, 9, 10 - 36 7,037,200 30% 26% 

C 37, 32, 33 - 90 4,561,060 43% 11% 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวากลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม A มีจํานวนนอยที่สุด คือ 7 รายการ มีปริมาณของสินคาคงคลัง

ของคงคลังอยูประมาณ 28 เปอรเซ็นตปริมาณของคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคาถึง 63 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมดในรอบ

ป สวนกลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม B มีจํานวนรองลงมา คือ 29 รายการ มีปริมาณของสินคาคงคลังประมาณ 30 เปอรเซ็นต แต

มีมูลคาถึง 26 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมด และกลุมสินคาที่จัดอยูในกลุม C มีจํานวนมากที่สุด คือ 54 รายการ มี

ปริมาณของสินคาคงคลังทั้งสินประมาณ 43 เปอรเซ็นต แตมีมูลคาถึง 11 เปอรเซ็นตมูลคาของคงคลังทั้งหมดในรอบปเทาน้ัน 
 

 3. การวิเคราะหปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสม 

การวิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมสําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงตนทุนการขนสง ใน

กรณีศึกษาน้ีจะนําทฤษฎีการส่ังซ้ืออยางประหยัดมาประยุกตใช เพื่อคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ืออยางประหยัด (EOQ) โดยได

เลือกสินคาเฉพาะในกลุม A มาวิเคราะหน้ัน แตสําหรับสินคากลุม B และ C อาจจะคอยดูเปนระยะ ๆ ไมตองศึกษาอยาง

ละเอียด เพราะสองกลุมน้ีมีจํานวนหลายรายการ หากวิเคราะหอยางละเอียดทุกรายการจะเปนการเสียเวลามาก หรือถามีเวลา

มากพอก็สามารถทําได โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหวิธีเดียวกันกับกลุม A ทฤษฎีการส่ังซ้ืออยางประหยัดจะเหมาะกับสินคาคง

คลังที่ส่ังซ้ือเปนครั้ง ๆ จะไมเหมาะกับสินคาที่มีการจัดสงอยางตอเน่ือง การจัดกลุมสินคานําเขาจากตางประเทศ กลุม A โดย

วิธี ABC Analysis ซ่ึงรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 การจัดกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ กลุม A ตามมูลคายอดซ้ือ 

ลําดับ รหัส รายการสินคา 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

ปริมาณ

สินคาส่ังซื้อ 

(ช้ิน) 

มูลคายอดซื้อ 

(บาท) 
กลุม 

1 MEGA-05-001-EH โครงประตู  6000 1500 9000000 A 

2 MEGA-01-001-MW แผงหนากระจัง (หัวกวาง)   2000 3000 6000000 A 

3 MEGA-01-008-EH เสาเกงหนา พรอมรางนํ้าประตูนอก  1650 2000 3300000 A 

4 MEGA-01-004-MW กันชนหนา (หัวกวาง)  1600 2000 3200000 A 
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ลําดับ รหัส รายการสินคา 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

ปริมาณ

สินคาส่ังซื้อ 

(ช้ิน) 

มูลคายอดซื้อ 

(บาท) 
กลุม 

5 MEGA-06-001-EW แผงขางเกงนอก (หัวกวาง)  1800 1300 2340000 A 

6 MEGA-01-005-MW สปอรยเลอรกันชน (หัวกวาง)  950 2000 1900000 A 

7 MEGA-02-026-EH กระจกมองขาง  190 6000 1140000 A 

รวม       17,800    26,880,000   
 

ตัวอยาง การคํานวณของรายการที่ 1 คือ Code MEGA-05-001-EH มีชื่อสินคาวา โครงประต ู

    = 700 ชิ้น/ป, h   = 1,380 บาท/ชิ้น/ป, k   = 320,809.34 บาท/ครั้ง, f   = 3,049.5 บาท/ครั้ง, p  = 

600 บาท/ครั้ง, c  = 400 ชิ้น/ครั้ง 
   

 EOQQ*   = 
h
k2

 = 
380,1

700*320,809.34*2
    571 ชิ้น 

 EOQBQ*  = 
hp

phk )(2 
=

600*380,1
)600380,1(*700*320,809.34*2     1,037 ชิ้น 

 อยางไรก็ตามพบวา 

 m  = 







c

Q EOQB
*

 = 





400
1,107

 = 3 ตูคอนเทนเนอร 

 ดังน้ัน 

 *Q  = 
hp

phmfk )(][2  
 

        = 
600*380,1

)600380,1(*700*] 3,049.50*3320,809.34[*2 
   1,056 ชิ้น 

หากคํานวณตนทุนรวมตามสมการที่ (2) และเทียบกับคําตอบทั้งสามวิธีจะพบวาวิธีการที่นําเสนอในเรื่องปริมาณการส่ังซ้ือที่

เหมาะสมเม่ือมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping cost) มีตนทุนต่ําที่สุด ซ่ึงรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม ของตัวอยางรายการที่ 1 

รูปแบบ *Q  ตนทุนรวม (บาท) 

EOQ 571 524,147.65 

EOQB 1,037 439,560.58 

EOQB with shipping cost 1,056 439,517.14 
 

 จากตารางที ่4 พบวารูปแบบในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศของการส่ังซ้ือที่เหมาะสมแบบ EOQB 

with shipping cost จะประหยัดกวาแบบอ่ืน ๆ ควรจะนํามาประยุกตใช เพื่อชวยลดตนทุน และคาใชจายในในการส่ังซ้ือ 

และนําเขาสินคาจากตางประเทศ ลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง และเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขา

จากตางประเทศของฝายนําเขาของบริษัทตัวอยางดวย 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ในการส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศในทุก ๆ ครั้ง จากการขนสงสินคาทางทะเล จะเห็นไดวาตนทุนการขนสง

สินคาจะมีมูลคาที่สูงกวาตนทุนอ่ืน ๆ ตนทุนการขนสงสินคาน้ันจะรวมถึง อัตราคาระวาง คาเอกสารในการเดินพิธีการตาง ๆ 

คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นถือเปนตนทุนที่สําคัญของบริษัทตัวอยาง ตนทุนการขนสงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบกับ

คาบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ ไดแก ตนทุนดานการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาแรงงาน คาอุปกรณสํานักงาน คา

เส่ือมราคา นอกจากน้ี เม่ือมีการขนสงสินคาจะตองเกิดตนทุนในการขนสง โดยเฉพาะคานํ้า มันเชื่อเพลิง ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร

ที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบกับคาบริการขนสงสินคา และคาใชจายที่เกิดจากการนําเขาสินคา ไดแก คาระวาง คาอากรขาเขา 

คาประกันภัยสินคา คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน  

ตนทุนที่เกิดจากการนําเขาสินคาจากตางประเทศ นํามาทําการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based 

Costing) เพื่อคํานวณหาตนทุนในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศอยางละเอียด จากการวิเคราะหสรุปไดวามี

กิจกรรมยอยทั้งหมด 22 กิจกรรม และไดรวบรวมเขาในกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กิจกรรม จากน้ันไดนําขอมูลตนทุนคาใชจายที่

เกิดขึ้นในส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศของบริษัทตัวอยางมาทําการแบงคาใชจายออกเปน 4 กลุม เพื่อทําการกระจาย

ตนทุนคาใชจายตาง ๆ เขาในกิจกรรมยอย ผลที่ไดจากการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม พบวาการคิดตนทุนฐานกิจกรรมมี

ตนทุนที่เกิดขึ้นเทากับ 15,399,376.32 บาท ซ่ึงการคิดตนทุนแบบเดิมมีตนทุนที่เกิดขึ้นเทากับ 15,089,916.83 บาท ผลตาง

กัน 309,459.49 บาท คิดตนทุนฐานกิจกรรมมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากตนทุนแบบเดิมเทากับ 15,399,376.32 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นคิด

เปน 1.92 เปอรเซ็นตจากตนทุนทั้งหมด 

 จากน้ันทําการจัดกลุมสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีการเก็บขอมูลปริมาณการซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ 

เฉพาะรถบรรทุกรุน MEGA แตละรายการตลอดป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 90 รายการ รวมมูลคาการใชทั้งปคิดเปน 

42,692,260 บาท แลวทําการแบงกลุมของสินคานําเขาจากตางประเทศ ดวยวิธี ABC Analysis สามารถแบงกลุมของสินคาได

เปน 3 กลุม คือ กลุม A มีจํานวน 7 รายการ คิดเปน 63% จากรายการทั้งหมด มีมูลคา 31,094,000 บาท กลุม B มีจํานวน 

29 รายการ คิดเปน 26% จากรายการทั้งหมด มีมูลคา 7,037,200 บาท และกลุม C มีจํานวน 54 รายการ คิดเปน 11% จาก

รายการทั้งหมด มีมูลคา 4,561,060 บาท จากน้ันนํากลุมA มาวิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ)  

บริษัทตัวอยางตองการหาเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีการนําปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) มาคํานวณ เพื่อหาปริมาณการส่ังซ้ือเหมาะสม ในการใชรูปแบบการขนสงสินคาทางทะเล พบวาการ

วิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) มาประยุกตใชในการส่ังซ้ือ และนําเขาสินคาจากตางประเทศของการส่ังซ้ือที่

เหมาะสมของกลุม A จํานวน 7 รายการ รูปแบบการส่ังซ้ือที่เหมาะสมแบบ EOQB with shipping cost จะประหยัดกวาแบบ

EOQ และแบบ EOQB ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายรวมทั้งปไดถึง 300,552.36 บาท ผลลัพธจากการคํานวณปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) สามารถทําใหบริษัทตัวอยางมีเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

1. ควรมีเวลาในการเก็บขอมูลมากพอสมควร ในการสังเกตการณปฏิบัติงานจริง ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เพื่อ

ไดผลที่ตรงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น เชนการปนสวนดานเวลาทํางานอาจมีความคลาดเคล่ือนจากความเปนจรงิ 

2. จากการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) ของผูวิจัยในครั้งน้ี เปนการคํานวณโดยนําขอมูลในอดีตมา

คํานวณ ดังน้ันในอนาคตควรนํารูปแบบการหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมเม่ือมีตนทุนขนทางเรือ (EOQB with shipping 

cost) น้ี ไปใชในการทํางาน เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศ และลดตนทุนการขนสง

กับเพิ่มกําไรใหกับบริษัทตัวอยาง 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 

 สําหรับการศึกษาตอยอดในอนาคต ผูวิจัยเสนอใหมีการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม (EOQ) หารูปแบบ

สินคาหลากหลายชนิด (The Model for Multiple Products) อยางเชน รูปแบบน้ีตองคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม

ของสินคากลุม B ที่มีสินคาหลากหลายชนิด ได เพื่อชวยเพิ่มเครื่องมือชวยในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศได 
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The impact of corporate governance on return on assets and business value 

of listed companies in the Stock exchange of Thailand 
 

พิมพชนา ภิรมรักษ1* และฐิตาภรณ สินจรญูศักด์ิ2 

 
1บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 2อาจารยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*phimchana_2@yahoo.co.th 

 

บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและ

มูลคาของธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 50 ที่มิใชกลุมธุรกิจการเงิน ตั้งแตป 

พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559 จํานวน 38 บริษัท โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวาการกํากับดูแลกิจการ ไดแก ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับ

ประธานกรรมการในคนเดียว มีผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ สวนอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย มีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ ชี้ใหเห็นวาหากบริษัทมีการกํากับดูแลที่ดี และมีประสิทธิภาพในการนําสินทรัพย

ไปลงทุนที่กอใหเกิดผลตอบแทนที่แสดงถึงผลกําไรที่บรษัิทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการจะสงผลตอผลการ

ดําเนินงานและเพิ่มมูลคาใหกับองคกร 
 

คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  มูลคาของธุรกิจ 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to study the impact of corporate governance on return on assets 

and value of 38 listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET50) which are non-financial business 

group from 2014 to 2016 using descriptive statistics and multiple regression analysis. 

The results showed that corporate governance consisting of the size of the board and merges the 

position of managing director with the chairman in a single person has a negative impact on the return 

on assets and the value of the business. The return on assets has a positive impact on the value of a 

business, pointing out that if a company has good governance and efficiency in using its assets as an 

investment that provides returns, it presents all profit that the company could obtain from the company’s 

assets. This will affect operations and add value to the organization. 
 

Keywords: corporate governance, return on assets, tobin’s Q 
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1. บทนํา 

การบริหารธุรกิจภายไดการกํากับดูแลกิจการ ถูกนํามาใชหลังจากที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรงในชวงป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบใหธุรกิจจํานวนมากประสบปญหาทางดานการเงินและการดําเนินงาน สาเหตุเกิด

จาการบริหารงานที่ขาดการควบคุมภายในที่ดี ทําใหไดรับขอมูลที่ขาดความนาเชื่อถือ ไมโปรงใส รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล 

ที่ไมเพียงพอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงจัดตั้งศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนขึ้น เม่ือป 2542  

โดยมุงหวังใหบริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกิจการในระยะยาว และเปนหน่ึง

ในมาตรฐานสําคัญที่คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน ใชเปนเครื่องมือในการประเมินความแข็งแกรงระบบ 

ภาคการเงิน และมาตรฐานสําหรับภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลกิจการทั่วโลก การกํากับดูแลกิจการเปนปจจัยหน่ึงที่มี

ความสําคัญอยางมากตอการบริหารจัดการคุณภาพภายในองคกร เน่ืองจากผลการดําเนินงานภายในองคกรเกิดขึ้นจากการดูแล 

พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองระหวางฝายจัดการ คณะกรรมการ เจาของ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ศิลปะพร ศรีจ่ันเพชร, 2555) การกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมถึงดูแลผูที่มีบทบาทใน

การบริหารจัดการทรัพยากรใหสามารถนําทรัพยากรที่องคกรมีอยูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงตามวัตถุประสงคขององคกร 

และการนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชนน้ันตองกลับมาตอบแทนผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 50) นับวาเปนบริษัทขนาดใหญอันดับตนๆ ที่มีบทบาท

สําคัญในการเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกาวหนาและเจริญเติบโต ดังน้ันจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ที่กลาวขางตน กิจการที่มีกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสนับสนุนใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ที่สามารถแสดงออกมาในรูปของมูลคาทางการเงินและมูลคาทางการตลาด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของการ

กํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนในแงของการตัดสินใจสําหรับนักลงทุน ขณะเดียวกันองคกรจะทราบ

สถานภาพ ณ ปจจุบัน ทําใหองคกรสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสราง

คุณคารวมกันระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมถึงสรางความยั่งยืนในการเติบโตขององคกร 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

         

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

        ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

Independent Variables                                                       Dependent Variables 

การกํากับดูแลกิจการ 

1. ขนาดของคณะกรรมการ  

2. สัดสวนของกรรมการอิสระ 

3. สัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการ

บริษัท 

4. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธาน

กรรมการในคนเดียวกัน 

 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 

  

 
มูลคาธุรกิจ Tobin’s Q 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. สมมติฐานในการวิจัย 

1. การกํากับดูแลกิจการมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  

2. การกํากับดูแลกิจการมีผลกระทบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q  

3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีผลกระทบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q 

 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2555) การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล

ตามความหมายของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ระบบที่จัดใหมี โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ

ระหวาง คณะกรรมการฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและนําไปสูความเจริญเติบโต ตลอดจน

เพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึง ผูมีสวนไดเสียอ่ืน การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความสําคัญตอบริษัท 

จดทะเบียนเพราะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได ซ่ึงชวยสรางความเชื่อม่ัน

และความม่ันใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย ผูที่เก่ียวของทุกฝาย และนําไปสูความม่ันคงเจริญกาวหนา จึงกลาวไดวา

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA) เปนอัตราสวนที่ชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการ

นําสินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน โดยเปนคาที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) โดยการประเมินความสามารถในการทํากําไรทําใหผูวิเคราะหทราบถึง ผลการ

ดําเนินงานของบรษัิทในอดีต และชวยคาดการณความสามารถในการทํากําไรในอนาคต สําหรับคา ROA น่ีถายิ่งสูงยิ่งดี เพราะ

แสดงวาบรษัิทมีความสามารถในการทํากําไรสูง ซ่ึงสามารถนํามาวัดผลการดําเนินงานทางบัญชี โดยคํานวณจาก 

 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม    = กําไร (ขาดทุน)กอนภาษี  x  100 

              สินทรัพยรวม 

 

แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการตลาด 

ผลการดําเนินงานทางการตลาดหรือมูลคาของธุรกิจ เกิดขึ้นจากการผสมผสานขอมูลงบการเงินกับมูลคาทางการ

ตลาด เพื่อใชในการวัดประเมินผลการดําเนินงาน/หรือมูลคาของธุรกิจ รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุนในอนาคต ตัวชี้วัดน้ีเรียกวา Tobin’s Q แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยในอดีตพบวาการประเมินผล

การดําเนินงานขององคกรหรือมูลคาขององคกร โดยใช Tobin’s Q ยังไมเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากนักเน่ืองจากมีความ

ซับซอนในการนํามาคํานวณ ในการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของ

ธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชการคํานวณของ Chung & Pruitt 

(1994) เน่ืองจากไดมีการปรับปรุงสูตรในการคํานวณ Tobin’s Q ใหงายขึ้น โดยคํานวณจาก   

 

Tobin’s Q    =      มูลคาทางการตลาดของหุนสามัญ + มูลคาทางบัญชีของหน้ีสิน 

                             มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

Jensen and Meckling (1976) มีการแนะนําหรือยกตัวอยางใหเขาใจ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) โดยมีการ

แทน “ตัวการ” ดวยผูลงทุนหรือผูถือหุนซ่ึงเปนเจาของบริษัท และแทน “ตัวแทน” ดวยผูบริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการ

ของบริษัทซ่ึงเปนผูบริหารขององคกรโดยรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัสตางๆ บทบาทหรือหนาที่น้ัน “ตัวการ” คือ  

ผูซ่ึงตองการใหบริษัทมีกําไรและไดผลประโยชนสูงสุด เพื่อใหบริษัทมีผลตอบแทนสูง คุมคากับการลงทุนไปใหมากที่สุด  

สวน “ตัวแทน” เปรียบเสมือนลูกจาง ไมวาจะเปนลูกจางระดับสูงหรือต่ํา ซ่ึงในที่น้ีแทนโดยกรรมการบริษัท ผูซ่ึงมีหนาที่ตองทํา

ใหผูวาจางหรือตัวการมีความพึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตคาใชจายหรือตนทุนที่จํากัดและออกแบบการ

บริหารบริษัทใหเหมาะสมที่สุด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ณิชนันท จันทรเขตต (2554) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก แหลงทุติยภูมิ 

คือ ขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ระหวาง 1 ม.ค. 2554 ถึง 30 มิ.ย. 2554  

รวมระยะเวลา 3 ป จํานวน 80 บริษัทตอป รวมเปน 240 ขอมูล และใชการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา

พบวา ตัวแปรการกํากับดูแลกิจการ ดานขนาดคณะกรรมการของบริษัท และดานการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญ 

กับประธานกรรมการในคนเดียวกัน มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย ขณะที่ดานสัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก (TOP 5) มีความสัมพันธเชิงบวก 

กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สุวิมล  อินแสง (2558) ไดทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการและการสรางมูลคาของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 50 ที่มิใชสถาบันการเงินโดยใชอัตราสวน Tobin’s Q ชี้วัดมูลคาของบริษัท การศึกษา

พบวา จํานวนกรรมการบริษัทและการควบรวมตําแหนงผูบริหารสูงสุดและประธานกรรมการ มีความสัมพันธในเชิงลบ 

ตอมูลคาของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่การบริหารงานโดยครอบครัวหรือเครือญาติของผูถือหุนใหญ มีความสัมพันธ 

เชิงบวก 

Bonna (2012) ไดทําการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท  

มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการตอมูลคาบริษัท ผลตอบแทนการลงทุน และปญหาทางการ

เงิน ผลการศึกษาพบวา ขนาดของคณะกรรมการ และความเปนอิสระของคณะกรรมการ ไมมีความสัมพันธกับมูลคาบริษัท 

หากวัดดวย Approximate Tobin’s Q ขณะที่ความเปนอิสระของคณะกรรมการ โครงสรางความเปนเจาของ ความเส่ียงทาง

การเงิน และคาตอบแทนผูบริหาร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางลบกับผลกําไรตอสวนผูถือหุน 

Amina, Allam & Qasim (2017) ไดทําการศึกษาการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับผลประกอบการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของซาอุดีอาระเบีย โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยในซาอุดีอาระเบีย 

ชวงป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จํานวน 171 บริษัท โดยวัดจาก ROA, ROE และ Tobin Q ผลการศึกษาพบวา 

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทอยูที่ 61.4% ขณะที่ความเปนเจาของผูถือหุน 

รายใหญและความเปนอิสระของคณะกรรมการในการดําเนินงานของบริษัทมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเปนเจาของ 

และขนาดของคณะกรรมการในการดําเนินงานของบริษัท 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชาการและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ขอมูลทุติยภูมิ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม SET 50 ที่ไมใช

กลุมธุรกิจการเงิน จํานวน 38 บริษัท ตั้งแตป 2557 ถึงป 2559 รวมระยะเวลา 3 ป จํานวน 108 ขอมูลตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยางที่มีคุณสมบัติของขอมูลครบถวนและมีความเปนปจจุบัน 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

โดยทําการศึกษาจากขอมูลรายงานประจําป งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตั้งแตป  

พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 50) ที่มิใชกลุมธุรกิจการเงิน 

โดยสืบคนจากเว็บไซดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และฐานขอมูล 

SETSMART รวมทั้งบทความและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ 

  

7. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาประมวลผลและวิเคราะหโดยใชสถิติดังตอไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และรอยละ 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ  

 

8. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปไดดังน้ี 

 1. ขนาดของคณะกรรมการ มีขนาดของคณะกรรมการเฉล่ีย เทากับ 12 คนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2 คน  

มีขนาดของคณะกรรมการมากที่สุด เทากับ 18 คน และนอยที่สุด เทากับ 7 คน 

2. สัดสวนกรรมการอิสระ พบวามีคาเฉล่ีย เทากับ 42.24 เปอรเซ็นต และพบวาสัดสวนกรรมการอิสระ มีคาสูงสุด 

เทากับ 78.50 เปอรเซ็นต และต่ําสุด เทากับ 25 เปอรเซ็นต 

3. สัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการ มีสัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทมีคาเฉล่ีย เทากับ 

7.02 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุด เทากับ 43.31 เปอรเซ็นต และคาต่ําสุด เทากับ 0 เปอรเซ็นต 

4. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย จะเห็นไดวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

มีคาเฉล่ีย เทากับ 11.21 เปอรเซ็นต มีผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงสุด เทากับ 39.95 เปอรเซ็นต และต่ําสุด เทากับ -3.76 

เปอรเซ็นต 

5. Tobin’s Q พบวามูลคาธุรกิจ Tobin’s Q มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.20 และพบวามีคาสูงสุด เทากับ 8.07 คาต่ําสุด 

เทากับ 0.74  

6. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน พบวา บริษัทจดทะเบียนที่ทําการศึกษา

สวนใหญ รอยละ 97.20 มีการแยกตําแหนงระหวางตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการ โดยทั้ง 2 ตําแหนง ไมไดเปน

บุคคลคนเดียวกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 45.07 5.97  7.55 0.00 

ขนาดคณะกรรมการ -1.58 0.25 -0.52 -6.22 0.00 

สัดสวนกรรมการอิสระ -0.10 0.06 -0.14 -1.64 0.10 

สัดสวนการถือครองหุนของ

คณะกรรมการบริษัท 

-0.09 0.05 -0.15 -1.65 0.10 

การควบรวมตําแหนง -9.61 4.07 -0.21 -2.36 0.02 

n =108, R = 0.58, R2 = 0.33, F = 12.75, Sig. = 0.00 

* มีนัยสําคัญที่ 0.05  

 

 จากตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ พบวาคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธ เทากับ 0.58 แสดงถึง

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระการกํากับดูแลกิจการกับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ไดรอยละ 58 มีคา

สัมประสิทธ์ิถดถอยอธิบายความผันแปรไดรอยละ 33 และพบวา ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการ

ใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกันไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบวาตัวแปรที่มี

ผลกระทบมากที่สุด คือ การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียว (-0.21) รองลงมาคือ ขนาดของ

คณะกรรมการ (-0.52)  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 8.68 1.23  7.08 0.00 

ขนาดคณะกรรมการ -0.16 0.05 -0.27 -3.16 0.00 

สัดสวนกรรมการอิสระ -0.02 0.01 -0.17 -1.94 0.06 

สัดสวนการถือครองหุนของ

คณะกรรมการบริษัท 

0.01 0.01 0.05 0.59 0.56 

การควบรวมตําแหนง -3.54 0.84 -0.39 -4.24 0.00 

n =108, R = 0.55,  R2 = 0.30, F = 10.99, Sig. = 0.00 

* มีนัยสําคัญที่ 0.05 
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 จากตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ พบวาคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธ เทากับ 0.55 แสดงถึง

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระการกํากับดูแลกิจการกับตัวแปรตามมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q ไดรอยละ 55 มีคาสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยอธิบายความผันแปรไดรอยละ 30 และพบวา ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญ 

กับประธานกรรมการในคนเดียวกันไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบวาตัวแปรที่มีผลกระทบ 

มากที่สุด คือ ขนาดของคณะกรรมการ (-0.27) รองลงมาคือ การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการ 

ในคนเดียว (-0.39) ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบผลกระทบของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 0.69 0.19  3.55 0.00 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 0.13 0.01 0.67 9.31 0.00 

n =108, R =0 .67, R2 = 0.45, F = 86.67, Sig. = 0.00 

* มีนัยสําคัญที่ 0.05 

 

 จากตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ พบวาคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธ เทากับ 0.67 แสดงถึง

ความสัมพันธของตัวแปรอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยกับตัวแปรตามมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q ไดรอยละ 67 มีคาสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยอธิบายความผันแปรไดรอยละ 45 และพบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q มีคาเทากับ 0.67   

   

9. สรุปผลการศึกษา  

 การวิเคราะหผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจ ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธาน

กรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ขนาดของคณะกรรมการ และการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธาน

กรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบเชิงลบตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย มีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ Tobin’s Q  

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

         

10. การอภิปรายผล 

 1. ขนาดของคณะกรรมการ มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย โดยเปนผลกระทบในเชิงลบ สอดคลอง

กับ (ณิชนันท จันทรเขตต, 2554) โดยอธิบายไดวา บริษัทที่มีขนาดคณะกรรมการที่ใหญจะทําใหองคกรมีผลการดําเนินงาน 

ที่แยลง เพราะมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย และการหาขอยุติรวมกันของคณะกรรมการทําไดยากกวาคณะกรรมการ

ขนาดเล็ก และสอดคลองกับ (สุวิมล  อินแสง, 2558) อธิบายวา การกําหนดจํานวนกรรมการใหเหมาะสม ไมมากจนเกินไป  

จะสามารถเพิ่มมูลคาใหบริษัทได และหากจํานวนคณะกรรมการมากเทาใด ประสิทธิภาพของบริษัทจะลดลงมากขึ้นเทาน้ัน 
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 2. สัดสวนของกรรมการอิสระ พบวาไมมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อาจเกิดขึ้นเพราะเม่ือ

กรรมการสวนใหญมาจากบุคคลในครอบครัวหรือคนใกลชิด การแตงตั้งกรรมอิสระอาจทําเพียงเพื่อใหบรรลุตามเกณฑ

สํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดหรือแนะนําเทาน้ัน สอดคลองกับ (สุวิมล  อินแสง, 2558) ที่พบวากลไกกรรมการอิสระมีคาลบ 

แตไมมีนัยสําคัญ 

 3. สัดสวนการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท พบวาไมมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  

และมูลคาธุรกิจ สอดคลองกับ (ณิชนันท จันทรเขตต, 2554) แสดงใหเห็นวา การที่บริษัทมีสัดสวนการถือครองหุน 

ของคณะกรรมการบริษัทมากหรือนอย ก็ไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 4. การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทน 

ตอสินทรัพย โดยเปนผลกระทบในเชิงลบ สอดคลองกับ (ณิชนันท จันทรเขตต, 2554) กลาวคือ บริษัทที่มีการควบรวม

ตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน สงผลใหผลการดําเนินงานแยลง โดยเกิดการแบงแยกความเปน

เจาของออกจากผูบริหารทําใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารที่ไมเทาเทียมกัน ระหวางตัวการและตัวแทน จึงเกิดความขัดแยงขึ้น  

และสอดคลองกับ (สุวิมล  อินแสง, 2558) อธิบายวา การควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน 

สงผลใหมูลคาของกิจการลดลง โดยสาเหตุเกิดจาก การควบรวมตําแหนงทําใหประธานกรรมการที่ทําหนาที่กํากับดูแล อาจไม

ทําหนาที่กํากับดูแล แตทําในอีกฐานะที่เปนผูบริหารซ่ึงไดกระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง จึงสงผลตอมูลคาของ

กิจการ และสอดคลองกับ (Amina, Allam & Qasim, 2017) ที่พบวา มูลคาของกิจการที่วัดประเมินดวยคา Tobin’s Q จะมี

การเปล่ียนแปลงเม่ือมีการกํากับดูแลกิจการในดานของการควบรวมตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียว  

จะทําใหเกิดมูลคาของกิจการลดลง 

 5. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย พบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาธุรกิจ  

Tobin’s Q อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ชี้ใหเห็นวาหากบริษัทมีประสิทธิภาพในการนําสินทรัพยไปลงทุนกอใหเกิด

ผลตอบแทนที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ จะสงผลตอผลการดําเนินงานและเพิ่ม

มูลคาใหกับองคกร 

 

11. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

 1. องคกรควรที่จะตองมีการเพิ่มสัดสวนของจํานวนกรรมการอิสระ ใหเขามามีบทบาทและหนาที่ในการตรวจสอบ

และชวยวางแนวทางนโยบายการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงาน และสามารถใชสินทรัพยที่มีอยูหรือลงทุนในสินทรัพยอยางมีคุณคาทําใหเกิดประสิทธิภาพตอผลตอบแทนตอ

สินทรัพยขององคกร 

 2. องคกรควรที่จะพิจารณาเรื่องของการกําหนดจํานวนกรรมการใหเหมาะสม ไมมากจนเกินไป และตองใชความ

ระมัดระวังในการแตงตั้งตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน ควรที่จะแตงตั้งบุคคลเปนคนละคนกัน

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานดานการตรวจสอบ การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงจะทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของธุรกิจ   

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาครั้งตอไปควรที่จะทําการวิเคราะหแยกขอมูลออกเปนกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อใหนักลงทุน บริษัท 

หรือผูสนใจเปรียบเทียบขอมูลภายในกลุมอุตสาหกรรมประกอบการตัดสินใจ  

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรดําเนินการเปรียบเทียบกลุมอุตสาหกรรมใน SET50 กับ SET100 เพื่อคนหาสมการ 

ที่เหมาะสมของแตละกลุม SET 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศในแตละมิติ 

ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  โดยเลือกประชากรจากผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จากฐานขอมูล

ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง นํามาคัดเลือกหากลุมตัวอยาง (Samples) โดยใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95%คลาดเคล่ือน

จากการสุมตัวอยาง 5% โดยเปดตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) จําแนกผูสอบบัญชีภาษีอากรตามภูมิภาค กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและเลือกกลุมตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร 

ไดจํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจนไดรับขอมูล

ที่สมบูรณใชงานไดทั้งส้ิน 65 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะหถดถอย

แบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพและความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง             

มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  งานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชในการอธิบายถึงหลักการของการ

ประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนมืออาชีพที่เปนเลิศไดน้ันนําไปสูแนวทางการพัฒนาการทํางานดานการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชีภาษีอากรจนเกิดการยอมรับ ความเชื่อม่ัน ความไววางใจจากลูกคา เกิดความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพดาน

การสอบบัญชีที่ตอเน่ืองและยังยืนไดในอนาคต 

 

คําสําคัญ: ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ  ความยั่งยืนของการตรวจสอบบญัช ี  ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to examine the relationship between dimensions of Excellence 

Audit Professionalism on Audit Sustainability: An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand. The 

database of the list of Tax Auditors in Thailand is drawn from the Revenue Department, Ministry of Finance. 

Currently, the sample is selected by using random sampling procedure followed equation under the 95% 

confidentiality is used to calculate appropriate sample size form the Krejcie and Morgan table. The Stratified 

Random Sampling classified on tax auditors follows the region The A mail survey 65 received questionnaires 

complete and included. Data analysis includes descriptive statistics and Multiple regression analysis for 
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hypotheses testing. The results show that professional audit well-roundedness and continuous audit 

success, that have a positive relationship with audit sustainability. This research explain to concept of 

Excellence Audit Professionalism effects to the audit practice development of tax auditors be accepted, 

reliability, trust continues by stakeholders have a stable and continuous professional advancement and 

sustainable in future. 

 

Keywords: excellence audit professionalism, audit sustainability, tax auditor 

 

1. บทนํา 

 

1.1. ขอมูลทั่วไป 

ในการประกอบธุรกิจในปจจุบันน้ีไมสามารถปฎิเสธไดวาการมีที่มีระบบบัญชีและการเงินที่ดี  สงผลถึงการ

ประกอบการที่ดีไปดวย ซ่ึงกิจการจะนําเสนอในรูปงบการเงินซ่ึงเก่ียวกับบุคคลหลายๆ ฝาย ไดแก ผูถือหุน เจาหน้ีของกิจการ 

และนักลงทุน เปนตน  ดังน้ัน ความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงินของกิจการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเกิดจากระบบ

บัญชีที่มีคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพดวยเชนกัน  ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กิจการจะตอง

ไดรับการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชทีี่มีความเปนอิสระ มีความรู ความสามารถ  ทักษะ และความชํานาญในการตรวจสอบบัญชี  

และรายงานหลักฐานที่จําเปนตอการตัดสินใจ ตลอดจนการแสดงความเห็นตองบการเงินที่ถูกตอง เพื่อทําใหผูใชงบการเงินไม

เกิดความเขาใจผิด (สุชาย ยังประสิทธ์ิกุล, 2555: 1) ซ่ึงรายงานดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการทํางานของ

ผูสอบบัญชีวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  นอกจากความรูความสามารถที่มีอยูแลว ประสบการณในการทํางาน  ความ

เชี่ยวชาญดานการสอบบัญชีในอดีตที่มีความนาเชื่อถือ  จะชวยในเรื่องของการใชวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพ  แตในปจจุบันสังคมและผูมีสวนไดเสียเริ่มมีการรองถามถึง การปฏิบัติดานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 

จรรยาบรรณ ความเปนมืออาชีพจากผูสอบบัญชรีับอนุญาต  ซ่ึงปญหาดังที่กลาวมาแลวน้ันไดเชื่อมโยงไปถึงรากเหงาของการ

ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพดานการสอบบัญชี ขาดความเปนมืออาชีพ ขาดความมีอิสระในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชี  

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ถือไดวาเปนผูที่ตองกล่ันกรอง รับรอง และตรวจสอบรายงานทางการเงินหรืองบ

การ เงินของบริ ษัทกอนเปนอันดับแรกกอนนําเสนอขอมูลน้ันตองสาธารณชน ให ไดรับทราบ (Akarak, and 

Ussahawanitchakit, 2009) ประกอบกับการขาดความคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมโดยเห็นประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 

รวมถึงการขาดจิตสํานัก ขาดจรรยาบรรณของการตรวจสอบบัญชีเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ปรากฏอยูในการวางแผนการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญชี  รวมถึงกิจการในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน ผูสอบบัญชีมีจํานวนนอย รวมถึงการ

รับงานในกิจการที่ตนไมถัด ผูสอบบัญชียิ่งตองมีความรูความสามารถดานการสอบบัญชีที่สูงยิ่งในงานที่ตนปฏิบัติ ถึงแมวาสภา

วิชาชีพบัญชีฯ หรือหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพอ่ืนๆ จะมีหลักเกณฑเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี

เอาไวก็ตาม (สภาวิชาชีพบัญชี, 2553) อาจนําไปสูการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไมมีประสิทธิภาพ สงผลเสียตอความความ

นาเชื่อถือ คุณภาพงานดานการสอบบัญชี และความยั่งยืนในวิชาชีพดานการสอบบัญชีในที่สุด (Gordon et al., (2009)  

ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ (Excellence Audit Professionalism) เปนความรู ความสามารถ

ทักษะดานการสอบบัญชขีองผูสอบบัญชีฯ ในการปฏิบัติงานดานการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ความมีอิสระ การตัดสินใจ 

ความระมัดระวัง ภายใตงานดานการตรวจสอบบัญชทีี่ตนปฏิบัติที่สูงกวางานสอบบัญชีปกติ จนมีผลงานดานการตรวจบัญชีจน

มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม (Askary, 2006)  จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอความเปนมืออาชีพดาน

การสอบบัญชีที่เปนเลิศ มีองคประกอบซ่ึงเปนตัวชี้วัดประกอบไปดวย ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ การมุงเนน

การสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย และความสําเร็จดานการสอบ
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บัญชีที่ตอเน่ือง สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี เกิดความยั่งยืนในวิชาชีพ เปนที่ยอมรับ เชื่อม่ัน และ

เชื่อถือ ในวิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากรในที่สุด 

ในประเทศไทยสถาบันที่ควบคุมการทํางานของผูสอบบัญชีน้ันมีอยู 2 สถาบัน  ไดแก  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ เปนหนวยงานอิสระดายวิชาชีพที่ดูแลผูสอบบัญชีตั้งแตการขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี ตออายุ อบรม จนถึงการ

ถอดถอนหรือลงโทษเม่ือมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2553)  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปน

หนวยงานราชการที่เปนผูดูแลและควบคุมผูตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(กรมสรรพากร, 2545) 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เปนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี หรือ

ประกาศนียบัตรทางการบัญชี  มีสัญชาติไทย ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  หรือเคย

ตองโทษจําคุกในคดีเก่ียวกับคดีภาษีอากร  ไมเคยถูกส่ังพัก ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  และสอบผานการทดสอบ  ขึ้นทะเบียน  

เขารับการอบรม ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  สามารถลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี รวมถึงงบ

การเงินเฉพาะของหางหุนสวนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไดเทาน้ัน (กรมสรรพากร, 2544) 

จากปญหาดานมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงไป  ดานจรรยาบรรณและผูประโยชนทับซอนในวิชาชีพ 

รวมถึงดานวิชาชีพการสอบบัญชีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความเปนมืออาชีพดาน

การสอบบัญชีที่เปนเลิศ และคุณภาพดานการสอบบัญชี:  การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  

ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางประยุกตใชในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  และสงเสริมความแข็งแกรงของวิชาชีพดานการสอบบัญชีใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนในวิชาชีพขึ้นไดในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศในแตละมิติ ซ่ึงมีองคประกอบที่

ประกอบไปดวย  

1). ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) สงผลกระทบตอความ

ยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability) 

2). การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit) สงผลกระทบตอความ

ยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability) 

3). การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice) สงผล

กระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability) 

4). ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (continuous audit success) ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)   

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญช ี

สมมติฐานที่ 2  การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน มีความสัมพันธเชิงบวก ความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญช ี

สมมติฐานที่ 3  การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย มีความสัมพันธเชิงบวก ความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญช ี
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สมมติฐานที่ 4  ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความยั่งยืนของการตรวจสอบ

บัญช ี

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ และความยั่งยืนของ

การตรวจสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผูวิจัยไดใชทฤษฎีตามสถานการณ 

(contingency theory) ในการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่ประกอบอยูในการวิจัย ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

2.1.2 ทฤษฎีตามสถานการณ (contingency theory) เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายความแตกตางระหวางการ

ปฏิบัติงานผูบริหารกับการจัดการงานขององคการดานตางๆ มีความซับซอน  โดยผูบริหารจะมีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน

เก่ียวกับการบริหาร การปฏิสัมพันธแตกตางกันไปตามสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป (Bandura, 1997) ซ่ึง

ในงานวิจัยน้ีนํามาอธิบายถึงความพยายามของผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ  วางแผน  ตัดสินใจ

ตรวจสอบบัญชียิ่งผูประกอบวิชาชีพกับองคการตางที่มีความซับซอน  หรือมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมแตกตางกันไป

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ตนไดเขาทําการตรวจสอบ 

 

2.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ (Excellence Audit Professionalism) มีงานวิจัยในอดีตได

กลาวถึง งานดานการสอบบัญชีที่เกิดจากความสามารถในการทํางานดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีฯในการตรวจสอบบัญชี

ที่เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี (Hilton and Southgate, 2007) ความรู ทักษะ และความเชียวชาญในการสอบบัญชีที่

ตอเน่ือง (Dittenhofer, 2001) การตระหนักถึงจริยธรรมดานการสอบบัญชี ความมีปฏิสัมพันธที่ดีของผูสอบบัญชีฯที่มีตอ

ลูกคา (Leung and Trotman, 2005) โดยปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดกําหนด

องคประกอบของความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ  โดยกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามที่จะนําเสนอ

ตามลําดับไวดังตอไปน้ี 

ตัวแปรตน ไดแก ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness),  

การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit), การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่

สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice), และความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (continuous 

audit success) 

ตัวแปรตาม ไดแก  ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability)   

 

2.3  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

โดยผูวิจัยไดนําเสนอนิยามของตัวแปรตนและตัวแปรตามที่จะนําเสนอตามลําดับไวดังตอไปน้ี 

 

2.3.1 ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness)  

หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของผูสอบบัญชีที่มีคุณลักษณะที่มุงเนนการเรียนรู คนหาความรู ทักษะดาน

การตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูตอเวลาและตอเน่ืองจนเกิดความรูและประสบการณเฉพาะ (Dittenhofer, 
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1994). ในการตรวจสอบบัญชีเชิงลึกของแตละบุคคล (Hilton and Southgate, 2007)  ไดนําเสนอวา การแสวงหาความรู

ของผูสอบบัญชีที่ตอเน่ือง  หรือการคนพบความรูที่ไดรับจากงานตรวจสอบบัญชีใหมๆ ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจของลูกคาที่

แตกตาง  Bou-Raad, (2000) ไดนําเสนอวา ความสามารถทีจํ่าเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี ความรูดานการสอบ

บัญชีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ดานการสอบบัญชีที่ตื่นตัว การยอมรับความรูในบริบทใหมๆ อยูเสมอที่มีผลทําใหเกิด

มูลคาเพิ่มในงานดานการสอบบัญชีขึ้นได Beelde, (2002) ไดนําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใหม 

การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มาใชในงานดานการสอบบัญช ี

 

2.3.2 การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit)  

หมายถึง  กระบวนการการรับรูถึงแผนการสอบบัญชแีละขั้นตอนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ

บัญชีในเพื่อใหเขาใจในธุรกิจของลูกคาที่ตนทําการตรวจสอบบัญชีอยาง ครบถวน รอบดานกอนดําเนินการสอบ  เพื่อใหไดมา

ซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงในการตรวจสอบ ขั้นตอนการสอบบัญชีจนนําไปสูการแสดงความเห็น

ตองบการเงินที่ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  Maria, et al. (2004) ไดนําเสนอ การนํามาตรฐานการสอบบัญชีที่

กําหนดไวไปใชในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีจะทําใหงานดานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ Price Waterhouse. (1985)  

ไดนําเสนอวา  การวางแผนการสอบบัญชี การปฏิบัติตามกําหนดการ แผนการสอบบัญชีที่เขมงวด และเปนไปอยางมืออาชีพ 

สามารถปรับปรุงงานดานการสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได   

 

2.3.3 การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice)  

หมายถึง  การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูประสบการณในอดีต ที่จะปรับเปล่ียน

กระบวนการสอบบัญชีใหเหมาะสมเปนไปตามสถานการณและส่ิงแวดลอมดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง  รวมถึงการนําความรู

ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนนําไปสูผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ  Kuasirikun, (2005) ไดนําเสนอวา กระบวนการ

ดานการบัญชีของผูสอบบัญชีจะตองมีขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจที่สําคัญตองานสอบบัญชีซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จดานการ

สอบบัญชี Cooper and Robson. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถในการเรียนรูของผูสอบบัญชีจะสามารถนําไปปรับปรุง

งาน แกปญหา ดานการสอบบัญชีได 

 

2.3.4 ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเนื่อง (continuous audit success)  

หมายถึง ผลลัพธในงานดานการสอบบัญชีที่เกิดจากพัฒนาการเรียนรู ทักษะดานการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 

ประสบการณ ความชํานาญดานการสอบบัญชีความรูความสามารถพิเศษ และความมีเหตุมีผล รวมถึงการคิดวิเคราะห  

เทคนิค และทักษะในการตัดสินใจที่มีอยูในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีซ่ึงนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายในหลายตอ

หลายครั้ง จนเกิดการยอมรับจากลูกคาขึ้น O’Donnell. (2002) ไดนําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบ

บัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได  Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะ

สงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และเกิดความยั่งยืนในวิชาชีพของผูสอบบัญชี  Quattrone. (2006) ไดนําเสนอวา 

ความสามารถในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ

บัญชีขึ้นได 

 

2.3.5 ความย่ังยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability)  

หมายถึง  ความม่ังคงในงานดานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีที่ไดรับจากลูกคารายเดิมอยางตอเน่ือง  และ

โอกาสที่ไดรับการยอมรับจากลูกคารายใหมใหผูสอบบัญชีเขารับงานตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเกิดจากปจจัยความเชื่อม่ันใน

งานดานการสอบบัญชี (Baotham and Ussahawanichakit, 2009); (Robkob and Ussahawanichakit, 2009); 
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ความสําเร็จในงานดานการสอบบัญช ี(Robkob and Ussahawanichakit, 2009), รายงานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพ (Pincus 

and Ludwig. 1999) ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับการยอมรับ (Sinchuen and Ussahawanichakit, 2010) ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีทํา

ใหเกิดความม่ังคงในวิชาชีพดานการตรวจสอบบัญช ี

 

2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวของดังที่กลาวมาขางตน เปนการศึกษาความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่

เปนเลิศ และความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี:  การศึกษาเชิงประจักษของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ความเปน

มืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศมีองคประกอบที่ประกอบไปดวย ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ, การ

มุงเนนการสอบบญัชีที่เปนไปตามมาตรฐาน, การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย, และความสําเร็จดานการ

สอบบัญชีที่ตอเน่ือง ที่มีผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวขางตนสามารถ

อธิบายตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย ในรูปภาพที่ 1  ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการศึกษา 

 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (populations and Samples)  

ประขากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จํานวน 1,726 คน  ซ่ึงฐานขอมูลของ

กลุมประชากรมาจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร, 2557: เว็บไซต) นํามาคัดเลือกหากลุมตัวอยาง 

(Samples) ที่เหมาะสมเพื่อใชในการวิจัยในระดับความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง 5% (สัดสวน 0.05)  โดยเปดตาราง 

Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99 - 100) มีจํานวน 313 คน และเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของ

ประชากรที่แทจริง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกผูสอบบัญชีภาษี

อากรในประเทศไทยตามภูมิภาค  กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวน และเลือกตัวอยางโดยใชคอมพวิเตอร 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (questionnaires) จํานวน  313 ชุด ทําการแจกแบบสอบถามไปยัง

กลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกไวทางไปรษณียไดแกผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  แบบสอบถามประกอบไปดวยขอคําถาม 

4 สวน ไดแก  1). ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูสอบบัญชีบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานดานการสอบบัญชี รายไดจากการสอบบัญชีตอป และจํานวนงบการเงินที่ทาน

ตรวจสอบโดยเฉล่ียในแตละป  2). ความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศของผูสอบบัญชีภาษี

ความเปนมอือาชีพดานการสอบบญัชีที่เปนเลิศ 
 

-   ความรอบรูดานการสอบบญัชีอยางมืออาชีพ 

-   การมุงเนนการสอบบญัชีท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 

-   การปฏิบัติงานดานการสอบบญัชีท่ีสําเร็จตามเปาหมาย 

-   ความสําเร็จดานการสอบบัญชีท่ีตอเนื่อง 

ความย่ังยืนของ 
การตรวจสอบบญัชี 
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อากร จํานวน 22 ขอ  3). ความคิดเห็นเก่ียวกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี จํานวน 5 ขอ  และ 4). ขอเสนอแนะ และ

ทําการติดตามโดยการจนไดรับขอมูลตามแบบสอบถามตอบกลับที่สมบูรณใชงานไดทั้งส้ิน 65 ฉบับ คิดเปนอัตราผลตอบกลับ

รอยละ 20.76  ซ่ึง Aaker et al., (2001) ไดนําเสนอวา การสงแบบสอบถามทางไปรษณียมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 

20 จึงจะถือวายอมรับไดวามีจํานวนตัวอยางเพียงพอที่จะนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหได  นอกจากน้ีผูวิจัยไดทดสอบความ

อคติของการไมตอบกลับ (non-response bias test) ตามแนวคิดของ Overton. (1977) วิเคราะหผลแตกตางของ 2 กลุม

ตัวอยางโดยการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง (t-test) ของตัวแปร คุณลักษณะของบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานดานตรวจสอบบัญชีของกลุมตอบกลับเร็วกับกลุมตอบกลับชาซ่ึงถือเปนตัวแทนของ

กลุมไมตอบ ตามตารางที่ 1  สามารถอธิบายไดวากลุมตอบกลับและกลุมไมตอบไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ซ่ึงสามารถอางอิงไดวาไมมีปญหาอคติของการไมตอบกลับ (non-response bias) (Overton, 1977)   

 

3.3 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

แบบสอบถามในสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปเก่ียวของกับผูตอบแบบสอบถามไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติขั้น

พื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  สําหรับแบบสอบถามในสวนที่ 2 และ

สวนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale ranging) ประเมินคา 5 ระดับ จากความคิดเห็นดวยนอยที่สุด = 1 ถึงความ

คิดเห็นดวยมากที่สุด =5  โดยผานการตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (construct validity) และความตรงดานเน้ือหา 

(Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน  ทําการทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม (reliability)  คาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา แบบสอบถามมีคา

ความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันในระดับที่ยอมรับได โดยคา factor loading มีคาไมต่ํากวา 0.50 (Hair at el., 2010) และคา

สัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟามีคาไมต่ํากวา 0.70 (Malhotra, 2004) (ตารางที่ 1) และประมวลผลขอมูลโดยใชหลักสถิตเชิง

พรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวย รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation analysis) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีการวิเคราะห

ถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของตัวแปร 

ตัวแปร Factor  

Loadings 

Cronbach  

Alpha 

ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR) 0.705 - 0.871 0.848 

การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (NAC) 0.808-  0.865 0.868 

การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (GAA) 0.808-  0.865 0.868 

ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (CAS) 0.924 - 0.951 0.838 

ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญช ี (AS) 0.906 - 0.924 0.936 

 

4. ผลการวิจัย 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

X  แทน  คาเฉล่ีย (Mean) 

S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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F  แทน  สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution 

t  แทน  สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบใน t-distribution 

VIFs   แทน  คาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

(Variance Inflation Factors)    

p-value แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 

AdjR2  แทน  คาสัมประสิทธ์ิของการพยากรณปรับปรุง    

a  แทน  คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Constant) 

PAR  ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ  

NAC  แทน  การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน  

GAA  แทน  การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย  

CAS  แทน  ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง  

AS  แทน  ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญช ี  

AS1  แทน  เพศของผูสอบบัญชีภาษีอากร  

AG  แทน  อายุของผูสอบบัญชีภาษีอากร  

 

4.2 ผลการวิจัยคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูสอบบัญชีภาษีอากรจากแบบสอบถามที่สมบูรณ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอย

ละ 61.50) มีอายุระหวาง 40 – 50 ป (รอยละ 30.80) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 50.80) ระดับการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 46.20) ประสบการณในการทํางานดานการสอบบัญชีอยูระหวาง  5 – 10 ป (รอยละ 40.00) รายไดจาก

การสอบบัญชนีอยกวา 300,000 บาทตอป (รอยละ 80.00) และจํานวนงบการเงินที่ทานตรวจสอบโดยเฉล่ียในแตละป นอย

กวา 30 งบตอป (รอยละ 80.00)  คาเฉล่ีย (frequency) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของทุกตัวแปรการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicolinearity) พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคูตัวแปรระหวาง 0.375 - 0.786 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ต่ํากวา 0.8 แสดงวาไมพบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hair et al., (2010) ที่เสนอวาไมมีปญหา

ภาวะรวมพห ุ(Multicollinearity) ระหวางคูตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต่ํากวา 0.8 ตามตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ตัวแปร (Variables) PAR NAC GAA CAS AS 

คาเฉล่ีย (Mean) 3.68 4.12 3.92 3.94 4.12 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)  0.479 0.517 0.592 0.582 0.53 

      

ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR) 1     

การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (NAC) 0.436** 1    

การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (GAA) 0.641** 0.712** 1   

ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (CAS) 0.678** 0.507** 0.786** 1  

ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญช ี (AS) 0.543** 0.375** 0.638** 0.655** 1 

** , * Correlation is significant at the 0.01 and 0.05 level (2-tailed) (N = 65) 
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4.3 สมการพยากรณที่ใชในการวิจัย 

เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศทางการจัดการในแตละมิติ (ความ

รอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness)  การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตาม

มาตรฐาน (norms achieve concentrate audit)  การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal 

accomplishment audit practice)  ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (continuous audit success) ที่สงผล

กระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (Audit Sustainability)  โดยใช เพศ (audit sex) และอายุ (audit age) ของ

ผูสอบบัญชีภาษีอากรเปนตัวแปรควบคุม ผูวิจัยไดใชสมการพยากรณในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS)   =  

 

4.4 ผลของการทดสอบสมมติฐาน 

ตามตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานของความสัมพันธระหวางตัวแปร  ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 

 

ความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศ  

(EAW) 

ความย่ังยืนของการตรวจสอบ

บัญชี (AS) 

 

t 

 

p-value 

สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย 

ความคาด

เคล่ือน

มาตรฐาน 

Constant 0.310 0.436 0.712 0.480 

H1 : ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (PAR) 0.340 0.120 2.859 0.006** 

H2 : การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน 

(NAC) 

-0.028 0.108 -0.242 0.810 

H3 : การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่ สําเร็จตาม

เปาหมาย (GAA) 

0.030 0.137 0.180 0.858 

H4 : ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง (CAS) 0.517 0.120 3.604 0.001*** 

เพศของผูสอบบัญชีภาษีอากร (AS1) -0.114 0.085 -1.323 0.191 

อายุของผูสอบบัญชีภาษีอากร (AG) 0.064 0.050 0.758 0.452 

variance inflation factor VIFs 1.141 – 4.567 

Adjusted R2 0.605 

*** , ** , and * represent statistical significance at the 1%, 5%, and 10%  levels respectively 
aBeta coefficients with standard errors in parenthesis, ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10, (N = 65) 

 

จากตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามสมการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบ

บัญชีที่เปนเลิศทางการจัดการในแตละมิติ (ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-

roundedness)  การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit)  การปฏิบัติงาน

1 + 1 PAR + 2 NAC + 3 GAA + 4 CAS +5 AS + 6 AG + 1   (1) 
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ดานการสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย (goal accomplishment audit practice) และความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่

ตอเน่ือง (continuous audit success) ที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability) โดยใช 

OLS regression analysis ในการวิเคราะห  

ผลการวิจัย พบวา 1). ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญชี (Equations 1: (1 = 0.344, p<0.05) ดังน้ัน จึงยอมสมมติฐานที่ 1.  สอดคลองกับแนวคิดของ (Hilton 

and Southgate, 2007)  ไดนําเสนอวา ความรูของผูสอบบัญชีที่ตอเน่ือง หรือการคนพบความรูที่ไดรับจากงานตรวจสอบ

บัญชีใหมๆ ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจของลูกคาที่แตกตาง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Bou-Raad. (2000) ไดนําเสนอ

วา  ความสามารถที่จําเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี ความรูดานการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ดาน

การสอบบัญชีที่ตื่นตัว การยอมรับความรูในบริบทใหมๆ อยูเสมอ นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ Beelde. (2002)  ได

นําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใหม การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มาใชในงานดานการสอบ

บัญชี และ 2) ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี 

(Equations 1: (4 = 0.416, p<0.001).  ดังน้ัน จึงยอมสมมติฐานที่ 4. สอดคลองกับแนวคิดของ O’Donnell. (2002)  ได

นําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบบัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได และสอดคลองกับแนวคิด

ของ Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และเกิด

ความยั่งยืนในวิชาชีพของผูสอบบัญชี  รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดของ  Quattrone. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถ

ในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญช ี  

ในสวนของ 1) การมุงเนนการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญชี (Equations 1: (2 =- 0.026, p>0.10) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2  และ 2) การปฏิบัติงานดานการ

สอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมาย ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  (Equations 3: (3 = 

0.025, p>0.10)  ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.   

จากผลของการทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศทางการจัดการในแตละ

มิติ (ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) และความสําเร็จดานการสอบ

บัญชีที่ตอเน่ือง (continuous audit success) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit 

sustainability) ผูวิจัยสามารถแสดงสมการพยากรณทีส่ามารถผลการวิจัยได 60.50% ดังตอไปน้ี 

 

ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี (AS)   =  

 

5. การอภิปรายผล 

 

จากวิจัยพบวา  1). ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยางมืออาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบัญชี  เน่ืองจาก ผูสอบบัญชีที่มีความรู ความเขาใจถึงลักษณะการดําเนินงานของลูกคา  จุดออน จุดแข็ง ปญหา 

อุปสรรค โอกาสและผลกระทบของอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยางเปนระบบ  รวมถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี

ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชีไดเปนอยางดีและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ลูกคาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี สอดคลองกับแนวคิดของ Bou-Raad. (2000) ได

นําเสนอวา ความสามารถที่จําเปนที่ตองใชในการปรับตัวของผูสอบบัญชี สงผลตอความรูดานการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติหนาที่ดานการสอบบัญชีที่ตื่นตัว การยอมรับความรูในบริบทใหมๆ อยูเสมอ  นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ 

Beelde. (2002)  ไดนําเสนอวา การเรียนรู การเปนผูนําดานความรู องคความรูใหม การคิดวิเคราะห และการสรางสรรค มา

0.310 + 1 0.344 + 4 0.431 + 1   (2) 
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ใชในงานดานการสอบบัญชี  นอกจากน้ี กรมสรรพากรไดกําหนดใหผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรไปแลว จําเปนตองเขารับการอบรมพัฒนาความรูที่เก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากร และ

ความรูอ่ืนที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และความรูเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ไมนอย

กวา 12 ชั่วโมงตอป จึงทําใหผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความรู ความสามารถ และทักษะที่เพิ่มขึ้นและทันสมัยอยูตลอดเวลา  

สงผลใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพของเขาเหลาน้ันในอนาคตได 

2). ความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ือง  มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  

เน่ืองจาก ผูสอบบัญชีภาษีอากรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีอยางตอเน่ือง ทําใหงาน

ที่ไดปฏิบัติมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถ  ทําใหงานตรวจสอบที่ไดปฏิบัติสําเร็จลุลวงเปนไป

ตามเปาหมายตามที่ตั้งไวสงผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี สอดคลองกับแนวคิดของ O’Donnell. (2002)  ได

นําเสนอวา ประสบการณ และความชํานาญดานการสอบบัญชีจะทําใหเกิดผลการสอบบัญชีที่ดีขึ้นได และสอดคลองกับแนวคิด

ของ Libby. (2007) ไดนําเสนอวา ประสิทธิภาพดานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และเกิด

ความยั่งยืนในวิชาชีพของผูสอบบัญชี  รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดของ  Quattrone. (2006) ไดนําเสนอวา ความสามารถ

ในการเรียนรูนําไปสูการจัดการดานการสอบบัญชีที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบัญชี  ดังน้ัน  

ผูสอบบัญชีภาษีอากรมีผลงานดานการสอบบัญชีที่ดี  โดยเฉพาะลูกคาที่เปนหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงเปนธุรกิจขนาดเล็กเกิด

การบอกตอ  ทําใหไดรับการยอมรับ ความเชื่อม่ัน  ความไววางใจจากลูกคารายเดิมอยางตอเน่ือง  รวมถึงลูกคารายใหมที่

เกิดขึ้นจากการแนะนําตอๆ กันจากผลงานในอดีตที่ไดทําและเกิดความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

ในสวนของตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  1) ความมุงม่ันการสอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐาน ตัวอยางเชน  

การปฏิบัติการสอบบัญชีที่ยึดถือแนวทางและหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชี ใหความสําคัญ ติดตาม  ศึกษาและทําความ

เขาใจหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปและมาตรฐานการสอบบัญชีใหมอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดถือตาม

มรรยาทและจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีอยางเครงครัดน้ัน ไมมีความสัมพันธที่กอใหเกิดความยั่งยืนของการสอบบัญชีได  

เน่ืองจาก กรมสรรพากรกําหนดใหผูสอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบบัญชีไดเฉพาะหางหุนสวนนิติบุคคลที่ มีทุนจด

ทะเบียนตามกฎหมายไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมและรายไดรวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท

เทาน้ัน  ซ่ึงธุรกิจเหลาน้ีมีโครงสรางไมซับซอนมาก จึงทําใหผูสอบบัญชีภาษีอากรใชความรูดานการสอบบัญชีและมาตรฐาน

การสอบบัญชีสําหรับกิจการขนาดเล็ก (SMEs) ซ่ึงไมไดยุงยากและซับซอนมากนัก  ประกอบกับกิจการประเภทหางหุนสวนนิติ

บุคคลเหลาน้ีมีรายการทางการบัญชีไมมาก กําไรสุทธิในการเสียภาษีนอย  ดังน้ัน ความมุงม่ันการสอบบัญชีที่เปนไปตาม

มาตรฐานจึงไมสงผลตอความยั่งยืนของการสอบบัญชีได ทําใหปฎิเสธสมมตฐิานที่ 2  และ 2) การปฏิบัติงานดานการสอบบัญชี

ที่สําเร็จตามเปาหมายน้ัน  เน่ืองจากผูสอบบัญชีภาษีอากรมีงานดานการตรวจสอบบัญชีไมมากและการตรวจสอบสวนใหญก็รับ

งานตรวจสอบมาจากสํานักงานรับทําบัญชี  เพื่อแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีเปนหลัก  การที่จะใชวิธีการ

ตรวจสอบบัญชีแบบผสมผสานและหลากหลาย โดยยึดถือตามมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณอาจจะไมสามารถทําได

ในทุกราย  จึงทําใหตัวแปรดังกลาวไมอาจสงผลใหเกิดความยั่งยืนดานการสอบบัญชีในอนาคตได  ดังน้ัน การปฏิบัติงานดาน

การสอบบัญชีที่สําเร็จตามเปาหมายไมสงผลตอความยัง่ยืนของการสอบบัญชีได  ทําใหปฎิเสธสมมติฐานที่ 3 

 

5.1 ขอเสนอแนะ 

1) ผูสอบบัญชีภาษีอากร  ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการสอบ

บัญชีอยางตอเน่ือง  2) ผูสอบบัญชีภาษีอากร ควรมุงเนนเก่ียวกับความรู ความเขาใจถึงลักษณะการดําเนินงานของลูกคา  

จุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค โอกาสและผลกระทบของอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยางเปนระบบ  3) ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ควรใหความสําคัญกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) ผูสอบบัญชีภาษีอากร ควรใหความสําคัญกับความรู ความ

เขาใจในมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชีไดเปนอยางด ี
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5.2 ขอจํากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต 

 

5.2.1 ขอจํากัดของงานวิจัย  

1). งานวิจัยน้ีใชเพียงแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเทาน้ัน ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่ไมครอบคลุม

คุณลักษณะของการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีไดทั้งหมด  ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตควรนําการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาชวยใน

การศึกษาเพื่อขยายความรูใหครอบคลุมเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีใหไดมากยิ่งขึ้น  2). จํานวนกลุมตัวอยางที่

เก็บโดยใชแบบสอบถามทางไปรษณียมีอัตราการตอบกลับที่ต่ํา ถึงแมจะผานเกณฑของงานวิจัยก็ตาม  ดังน้ันงานวิจัยใน

อนาคตควรมีการติดตามขอมูลจากชองทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น   

 

5.2.2 งานวิจัยในคร้ังตอไป 

1) นักวิจัยควรใชงานวิจัยเชิงคุณภาพเขามารวมในการขยายความรูและความลึกซ้ึงเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน

การสอบบัญชีใหมากยิ่งขึ้น  2). การเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางควรใชวิธีการที่หลากหลายในการติดตามขอมูล ไดแก การ

ติดตามลงพื้นที่ การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (อีเมล โทรศัพท แบบสอบถามออนไลน) เพื่อเขาถึงกลุมตัวอยางในงานวิจัยใหมาก

ยิ่งขึ้น  3). นักวิจัยควรขยายขอบเขตการศึกษาการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีที่สงผลตอความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  เพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัยและมิติของการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีเพื่อใชใน

การสรางความแข็งแกรงและความม่ันคงในวิชาชีพดานการสอบบัญชีอยางยั่งยืน 

 

6. สรุป 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธความเปนมืออาชีพดานการสอบบัญชีที่เปนเลิศที่มีตอ

ความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก ผูสอบ

บัญชีภาษีอากรในประเทศไทยจํานวน 65 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง

พรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัย พบวา ความรอบรูดานการสอบบัญชีอยาง

มืออาชีพ และความสําเร็จดานการสอบบัญชีที่ตอเน่ืองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี ซ่ึง

ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแนวทางการทํางานดานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษี  เพื่อให

ไดรับการยอมรับ ความเชื่อม่ัน ไดรับการไววางใจจากลูกคารายเดิมเกา  รวมถึงลูกคารายใหมที่เกิดขึ้นจากการบอกตอ หรือ

แนะนําตอๆ กันถึงผลงานในอดีต และเกิดความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ืองนําไปสูความยั่งยืนไดในอนาคต 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชขีองนายทหารการเงินในกองทัพบก โดยรวบรวมขอมูลจากนายทหารการเงินในกองทัพบกทีป่ฏิบัติงาน

ในปงบประมาณ 2560 จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหโดยใชสถิติ 

ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ทั้ง 4 ดานรวมกัน มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 58.40 ซ่ึงขอสนเทศน้ีสามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีของนายทหารการเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

คําสําคัญ: ศักยภาพ  ประสิทธิภาพ  นายทหารการเงิน  

 

Abstract 

 

This study aims to test the effects of accounting practices on the accounting performance of army 

finance officers. The data were collected from 169 army finance officers in the Army in the fiscal year of 

2017. The instrument used for data collection was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis. 

The results of the study revealed that the overall effects of the five accounting practices on the 

performance of the army finance officers were statistically significant at a level of 0.05 with a predictive 

power of 58.40%. This information can be used to improve the accounting competency development 

and performance of army finance officers in the future. 

 

Keywords: competency, performance, army finance officers 
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1. บทนํา 

 

ในการบริหารงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ผูบริหารทุกคนตองการใหบุคลากรของตนไดรับการพัฒนา และมีการ

พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพราะบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาน้ันจะมีความพรอมตอการแขงขัน และจะเปน

บุคคลที่พรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หนวยงานหรือองคกรใดที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  ยอมกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน และนํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาขององคกร  ในปจจุบันการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานถือเปน

ส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคคลมีคุณสมบัติ มีความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูทําบัญชี และหนวยงานหรือองคกรเกิดความม่ันใจวาจะสามารถทํางานไดอยางม่ันคงมี

ความรูสึกดี และมีความพึงพอใจจนสามารถพัฒนาเปนความจงรักภักดีและความผูกพันตอหนวยงานหรือองคกรในที่สุด ซ่ึง

สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เน่ืองจากขอมูลทางการเงินเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับทุกหนวยงานและองคการตางๆ 

เพื่อใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและสะทอนถึงฐานะทางการเงินที่แทจริง และเพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ 

ซ่ึงในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง ทําใหงานทางดานการบัญชีที่มีความเก่ียวของกับตัวเลขและเอกสารทางการบัญชีจํานวน

มาก ตองอาศัยรายละเอียด ความระมัดระวังรอบคอบเพราะฉะน้ันผูทําบัญชีจึงตองมีการเรียนรู และมีการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีของตนเองใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา เพื่อคุณภาพของงานและเพื่อใหขอมูลน้ันเกิดความ

นาเชื่อถือเปนที่ไววางใจของผูที่เก่ียวของ ฉะน้ัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูทําบัญชีตองไดรับการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี เพราะเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางมากในการที่จะสงเสริม และสนับสนุนใหผูทําบัญชีสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการ

บัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานของผูทําบัญชีใหมีศักยภาพมากขึ้น และสามารถใชในการวางแผนการทํางานของนายทหารการเงิน             

ในกองทัพบก ตอไป  

   

2. วัตถุประสงคในการศึกษา  

 

เพื่อทดสอบอิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี     

ของนายทหารการเงินในกองทัพบก 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา  

 

สมมติฐานขอที่ 1 ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา

แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญช ี

สมมติฐานขอที่ 2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา  

แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย 

สมมติฐานขอที่ 3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา  

แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือได 

สมมติฐานขอที่ 4 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา  

แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ 
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สมมติฐานขอที่ 5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคา  

แหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจ 

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

กรรณิการ แสนทองจี (2559) ทําการศึกษาผลกระทบของศักยภาพการปฏิบัติงานของสมุหบัญชีที่มีตอความสําเร็จใน

การปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ พบวา ปจจัยศักยภาพการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ โดยพิจารณาทางปจจัยดานความรูในวิชาชีพ ปจจัยดานทักษะทางวิชาชีพ 

ปจจัยดานคุณคาแหงวิชาชีพ ปจจัยดานจรรยาบรรณ และปจจัยดานเจตคติ มีผลกระทบตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ณรงค จันทรา (2549) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากรที่มีอายุ และประสบการณในการทํางาน

แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน และ ดานตนทุน   

แตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษา และตําแหนงหนาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพ     

การทํางานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน 

ไพประพันธ วะชุม (2552) ไดศึกษาผลกระทบของความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน 

ของเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็น

ดวยเก่ียวกับการมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแกดานการรูจริง รูลึกรูกวา และ

เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก 

ดานการทํางานตองเชื่อถือได ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน 

วันชัย  กําจรเมนุกูล (2550) ทําการศึกษาผลกระทบของศักยภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่มีตอความสําเร็จ     

ในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย พบวา นักบัญชีธนาคารทหารไทย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีศักยภาพ        

การปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานจรรยาบรรณ อยูในระดับ

มาก ไดแก ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานเจตคติและดานทักษะทางวิชาชีพ และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความรู         

ในวิชาชีพ 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา 

 

5.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา คือ นายทหารการเงินในกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 

2560   จํานวน  292  คน (กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก, 2560) 

5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นายทหารการเงินในสังกัดกองทัพบก จํานวน 169 นาย ที่ไดจากการกําหนด

ขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของ ยามาเน (Taro Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531) โดยยอมรับใหเกิด

ความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางไดเทากับ 5%  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95%   

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของนายทหารการเงินในกองทัพบก จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน โดยเปนคําถามแบบใหเลือกเพียงคําตอบเดียว 

ความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดาน

ความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจคติ ซ่ึงขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ  
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ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน 

ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย ดานมาตรฐานและความเชื่อถือได ดานความทันเวลาของผลลัพธ และดานความพึงพอใจ ซ่ึงขอ

คําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

5.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีเปนการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนี

ความสอดคลอง เทากับ 0.67 - 1  

การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ

ผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ 

0.819 - 0.908  และคาอํานาจจําแนกรายขอ เทากับ 0.718 – 0.920 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.70 ขึ้นไป และคาอํานาจ

จําแนกรายขอ (Corrected Item Total Correlation) ตั้งแต 0.3 แสดงวา เครื่องมือมีความเที่ยง (Hair, Black, Babin, 

Anderson, & Tatham, 2006) 

5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีชนิดของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

- การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ จํานวน และรอยละ 

- การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

- การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ การวิเคราะห

สหสัมพันธพหุคูณ 

- การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  คือ การวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ 

 

6. ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ มีดังตอไปน้ี 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป สถานะภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 

20,001 - 30,000 บาท ประสบการณในการปฏิบัติงาน 11 - 15 ป และขนาดหนวยงานที่ปฏิบัติงานระดับกรม    

ความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 3.93 , S.D. = 

0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณคาแหงวิชาชีพอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30 , S.D. = 0.63) 

รองลงมา ดานเจตคติ ( = 4.05 , S.D. = 0.69) ดานทักษะทางวิชาชีพ ( = 3.71 , S.D. = 0.69) และดานความรูในวิชาชีพ 

( = 3.40 , S.D. = 0.63) ตามลําดับ  

ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.02 , 

S.D. = 0.55)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความทันเวลาของผลลัพธ ดานความพึงพอใจ ดานการบรรลุเปาหมาย ดาน

มาตรฐานและความเชื่อถือได อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.14,  4.06,  3.96,  3.91, S.D= 0.55,   0.54,  0.57,  

0.53)  ตามลําดับ  

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ 

ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด 

พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดาน
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เจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีอํานาจการพยากรณได

รอยละ 58.40  

เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว พบวา ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ (Beta = 0.376) มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะวิชาชีพ (Beta = 0.268) 

และดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 0.250) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = 0.039) ไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญช ีสรุปวาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทาง

วิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ 0.05  โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 58.40 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย  เม่ือพิจารณาตัว

แปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหง

วิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง    การบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ   ที่ระดับ 0.05  โดยมี

อํานาจการพยากรณไดรอยละ 53.00  

เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว  พบวา ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ (Beta = 0.484)               

มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมายมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะ

วิชาชีพ (Beta = 0.237) สวนดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 0.109) และดานความรูในวิชาชีพ (Beta = 0.033) ไมมี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย สรุปวาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี

ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมาย  

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือได  เม่ือ

พิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง    การบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ที่ระดับ 

0.05  โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 43.10 

เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว  พบวา ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 

0.282)    มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือไดมากที่สุด  

รองลงมาคือ ดานเจตคติ (Beta = 0.245) และดานทักษะทางวิชาชีพ (Beta = 0.222) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = 

0.066) ไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานมาตรฐานและความเชื่อถือได  สรุปวาพบวา ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือ  

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ  เม่ือ

พิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

โดยมีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 38.60 

เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว พบวา ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ (Beta = 0.282)               

มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธมากที่สุด  รองลงมาคือ ดาน

ทักษะวิชาชีพ (Beta = 0.269) และดานคุณคาแหงวิชาชีพ (Beta = 0.220) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = -0.032) ไมมี
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ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ  สรุปวาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพ    

การปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธ  

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน

คุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจ  เม่ือพิจารณา  

ตัวแปรอิสระทั้งชุด พบวา ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญช ีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหง

วิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีอํานาจ

การพยากรณไดรอยละ 61.90 

เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว  พบวา ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ (Beta = 0.262)               

มีความสัมพนัธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานคุณคา

แหงวิชาชีพ (Beta = 0.252) และดานทักษะทางวิชาชีพ (Beta = 0.186) สวนดานความรูในวิชาชีพ (Beta = -0.068) ไมมี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานความความพึงพอใจ สรุปวาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรู

ในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี

ดานความความพึงพอใจ  

 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

7.1 อภิปรายผล 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และ 

ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภาวิณี จิตรบรรเทา (2546) พบวา ผูที่ปฏิบัติงานอยูปจจุบันตองพยายามที่จะเรียนรูเพื่อใหสามารถอยูในองคกรได และหาก

สถาบันการเงินจัดใหมีการเรียนรูไมวาจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากประสบการณก็จะสามารถนํามาชวยพัฒนา

องคกรได ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูตามโครงสรางการเรียนรูขององคกรใหมีระดับการปฏิบัติที่สูงขึ้น      

ในทุกๆ ดาน เน่ืองจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี เปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูทําบัญชีสามารถปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทํางบการเงินไดอยางมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ สอดคลองตอการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจในยคุปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานบัญชีบรรลุเปาหมาย นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงานในองคกร 

ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และ    

ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานการบรรลุเปาหมายของนายทหารการเงินในกองทัพบก    

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุนสวัสดิ์ (2549) กลาววา การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ประหยัดทรัพยากร การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพตามที่กําหนด คือเปาหมายของการ

ปฏิบัติงาน ดังน้ัน นายทหารการเงินในกองทัพบก สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเรียบรอยทําใหงานบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถจัดทํางบการเงินไดตรงตามวัตถุประสงคขององคกรไดเปนอยางดีซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความสําเร็จในการปฏิบัตงิานของนายทหารการเงิน และองคกร 

ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และ    

ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานมาตรฐานและความเชื่อถือของนายทหารการเงิน            

ในกองทัพบก เน่ืองจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนายทหารการเงิน

สามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีคุณภาพ ซ่ึงผูทําบัญชีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 901 

งานวิจัยของ วาสนา ศรีมะเรือง (2550) พบวา ผูประกอบการธุรกิจ สวนใหญมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชี 

ที่พึงประสงคโดยรวม โดยผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผูทําบัญชี ตองมี

ความสามารถและตองมีการแปลผลขอมูลทางบัญชี สามารถสงผลถึงความคงอยูความเจริญเติบโตในอนาคต ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนายทหารการเงิน

สามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีคุณภาพ ซ่ึงผูทําบัญชีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และ    

ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความทันเวลาของผลลัพธของนายทหารการเงิน             

ในกองทัพบก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐณดม ราศรีรัตนะ (2551) พบวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ 

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม เน่ืองจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีในแตละดาน 

ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ลุลวงไดดวย      

ความรวดเร็ว และถูกตอง สงผลใหการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรเกิดความคุมคาและประหยัด เปนไปตาม

กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด 

ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และ    

ดานเจตคติ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีดานความความพึงพอใจของนายทหารการเงินในกองทัพบก          

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิภพ วชังเงิน (2547) กลาววา ทัศนคติเก่ียวกับความพอใจในงาน ของพนักงานคนใดคนหน่ึง    

คนที่มีความพอใจในงานของเขาสูงจะมีทัศคติในทางบวกตองาน นําไปสูผลสําเร็จในงานสูง ตรงกันขามคนใดไมพอใจในงาน  

ของเขาก็จะมีทัศนคติในทางลบเก่ียวกับงานการนําไปสูความสําเร็จในงานก็จะยาก  ดังน้ัน เม่ือจะปฏิบัติงานชิ้นใดใหประสบ

ความสําเร็จแลว ส่ิงสําคัญคือการมีทัศนคติที่ดีตองานที่ปฏิบัติ ตองมีการชอบและรักงานที่ปฏิบัติเพื่อใหมาซ่ึงความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานตอไป ดังน้ันเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจตอวิชาชีพและการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

บรรลุไดตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
 

7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใช  

7.2.1 สามารถนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติทางการบัญชีของนายทหารการเงิน

ในกองทัพบก 

7.2.2 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความรูในวิชาชีพ ของนายทหารการเงินในเรื่อง ความสามารถ

ดานการจัดการการประเมินผล หรือการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน กองทัพบกควรพิจารณาจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรูเก่ียวกับการประเมินผล หรือการออกแบบ

สารสนเทศ ใหกับนายทหารการเงินภายในกองทัพบก มีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

7.2.3 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานทักษะทางวิชาชีพ ของนายทหารการเงิน ในเรื่องการวินิจฉัย 

และสรางแนวคิดอยางเปนระบบเพื่อเปนแนวทางการวิเคราะหการปฏิบัติงาน  มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน นายทหารการเงิน

ควรแกไขปญหาเฉพาะไดดวยตนเอง และมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ทางการวิเคราะหการปฏิบัติงานไดอยาง             

มีประสิทธิภาพ 

7.2.4 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ของนายทหารการเงินในเรื่องความละเอียด

รอบคอบในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน กองทัพบกควรพิจารณาสงเสริมใหนายทหารการเงินพัฒนาตนเอง  

อยางตอเน่ือง และตั้งใจเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนคุณคาแหงวิชาชีพของนายทหารการเงิน  
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7.2.5 ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานเจตคติ ของนายทหารการเงิน ในเรื่อง ความคิดเชิงสรางสรรค 

เปนประโยชนชวยสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานขององคกร มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน กองทัพบก  

ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานโดยมีความคิดสรางสรรค และเปนประโยชน สามารถชวยสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินงานขององคกรใหมีคุณคาและมีความสําคัญ 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยมุงเนนศึกษาในอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม และเก็บขอมูลจากบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีที่     

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 40 บริษัท ดวยวิธีการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) สวนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา 1) การกํากับดูแลกิจการในมิตดิานความยุติธรรมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงาน

ที่ไมใชตัวเงินในมิติดานภาพลักษณองคกร 2) การกํากับดูแลกิจการในมิตดิานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับ

ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานความพึงพอใจของลูกคา 3) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความยุติธรรม 

และดานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานสวนแบงตลาด 

4) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน

ในมิติดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และ 5) การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความเปนอิสระมีผลกระทบเชิงบวกกับ

ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินในมิติดานอัตรากําไรสุทธิ  

 

คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ  ความสําเร็จในการดําเนินงาน  ผูบริหาร  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

Abstract 

 

This study aims to study the impact of corporate governance on company’s success in the 

technology sectors in Thailand by focusing on the technology industry business in Thailand. Quantitative 

analysis was applied to this study and the instrument used was questionnaire. Data were collected from 

40 companies in technology sectors registered in the Stock Exchange of Thailand using mean and standard 

deviation. Statistic used to test the hypothesis was Multiple Regression Analysis. 
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The study found that: 1) Corporate governance in the dimension of justice has a positive impact 

on the non-monetary success of corporate image; 2) Corporate governance in the dimension of social 

responsibility has a positive impact on the success of non-monetary operations in terms of customer 

satisfaction; 3) Corporate governance in the dimension of justice and social responsibility has a positive 

impact on the success of non-monetary operations in terms of market share; 4) Corporate governance in 

the dimension of social responsibility has a positive impact on the financial performance in terms of sales 

growth; and 5) Corporate governance in the dimension of independence has a positive impact on the 

financial performance in terms of net margin. 

 

Keywords: corporate governance, operational success, information and communication technology 

 

บทนํา 

 ในปจจุบนับรรษัทภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ไดเขามามีบทบาทชวยในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการ และสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสีย เพราะการกํากับดูแลกิจการเก่ียวของกับการจัด

ใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และ

ความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินลงทุน และเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี      

ในกรณีของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะเห็นความสําคัญของ CG ไดอยางชัดเจน เน่ืองจากประชาชน

จํานวนมากซ่ึงเปนผูถือหุนไมสามารถเขารวมบริหารจัดการบริษัทไดอยางใกลชิด จึงตองแตงตั้งบุคคลที่ไววางใจใหเปน

กรรมการเพื่อเขาไปควบคุมดูแลผูบริหารบริษัทอีกทอดหน่ึง การที่จะเกิดความม่ันใจและไววางใจกันเปนทอด ๆ เชนน้ีได        

ก็จะตองมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลาวคือ กรรมการตองทําหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางเต็มที่ 

ไมใชตําแหนงในการหาประโยชนหรือฉวยโอกาสจากบริษัท ดูแลผูบริหารและฝายจัดการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให

ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับเงินลงทุนที่ใสเขามาในบริษัท ในขณะเดียวกันก็ตองใหสิทธิผูถือหุนรับทราบขอมูลของ

บริษัท ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รวมถึงตรวจสอบการทํางานของกรรมการและผูบริหาร 

 การกํากับดูแลกิจการจึงถือเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจเจริญกาวหนาและสงผลใหองคกรไดรับความ

เชื่อถือจากสังคมโดยมุงเนน ความซ่ือสัตย (Honesty) ความโปรงใส (Transparency) ความนาเชื่อถือ (Accountability) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเปนอิสระ (Independence) ความยุติธรรม (Justice) และความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social Responsibility) ซ่ึงเปนขอบขายในการดําเนินการทางธุรกิจที่ตั้งอยูบนหลักการและความเชื่อเพื่อจะทําใหเกิดผล

ประ โยชนสวนตัว ในทาง เศรษฐกิจและสามารถบริหาร นําพาให ธุ ร กิจสามารถอยู ร อดและประสบผลสํา เ ร็ จ                        

(กรกนก ทิพรส และปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2548 : 194) 

 ความสําเร็จขององคกร (Organization Success) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงบรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนความสามารถขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซ่ึงความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกรขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไข ทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับองคกรและเปาหมาย ผูบริหารระดับสูง ผูนําการเปล่ียนแปลง องคกรหนวยเหนือ 

(สุนันทา เลาหนันท. 2550 : 24) ซ่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกรในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย ดานภาพลักษณองคกร 

(Corporate Image) ดานความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ดานสวนแบงตลาด (Market Share)         

ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) และดานอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปน 1 ในธุรกิจดาวรุงป 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียของรายได     

5 ป (2553-2558) ที่ประมาณ 19% เปนผลมาจากการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมของไทยใหมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น ประกอบกับการนําเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลมาใชเพิ่มศักยภาพการแขงขัน รองรับการใชงาน Cloud และ Big Data 

การทําธุรกรรมออนไลนเปนที่ยอมรับมากขึ้น การประมูลคล่ืนความถี่สําหรับการใหบริการ 4 G และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

นอกจากน้ีการสงเสริมจากทางภาครัฐใหนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการ พัฒนาของอุปกรณคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีการส่ือสาร ทําใหคาดการณวาธุรกิจจะมีทิศทางผลประกอบการในทางบวกมีการลงทุนในสินทรัพยอยางตอเน่ือง 

และยังสามารถรักษาอัตรากําไรสุทธิเฉล่ีย 5 ปไวที่ราว 4% ตอป  

 จากเหตุผลท่ีกลาวมา ผู ศึกษาจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงานของกลุมธุรกิจเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบตอความสําเร็จ

ในการดําเนินงานหรือไม อยางไร ผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายการกํากับด ูแล

กิจการท่ีดีเพ่ือใหธุรกิจน้ันประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน สามารถทําใหธุรกิจเปนท่ียอมรับ เปนท่ี นาเช่ือถือและ

ศรัทธาจากบุคคลท่ีเ ก่ียวของและทําใหองคกรหรือธุรกิจน้ันๆ สามารถดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนาและ

เจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยที่สงผลตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) 

 Jensen and Meckling (1976 : 15) ไดกลาววาทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เปนการศึกษาในรูปแบบที่

เครงครัดซ่ึงไดพรรณนาพฤติกรรมของคูสัญญา และความสัมพันธที่จะเปนจริงระหวางตัวการ (Principal) และตัวแทน 

(Agent) ภายใตสัญญาน้ัน 

 การประยุกตใชทฤษฎีตัวแทนเพื่อพรรณนาความสัมพันธอันจะเกิดขึ้นจริงระหวางตัวการกับตัวแทน กําหนดให

เจาของกิจการผูเปนเจาของสวนของทุนเปนตัวการ แลวกําหนดใหผูบริหารทําหนาที่เปนตัวแทน โดยเม่ือทําสัญญาจางแลว 

เจาของจะมอบอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดแกผูบริหารเพื่อการสรางมูลคาของกิจการใหอยูในระดับที่สูงที่สุด 

 ทฤษฎีตัวแทนตั้งเปนขอสมมติฐานวา ผูบริหารมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทางธรรมชาติพรอมกันสองลักษณะ 

ลักษณะแรก ผูบริหารเปนผูที่เห็นประโยชนสวนตนอยางยิ่ง (Self-Interest) และจะทํากิจใดๆ เพื่อทําใหผลประโยชนทั้งที่อยู

ในรูปของตัวเงินและมิไดอยูในรูปตัวเงิน ตกแกตนและพวกพองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สวนลักษณะที่สองเปนลักษณะของ 

ผูที่ฉวยโอกาสอยางยิ่ง (Opportunistic) โดยผูบริหารจะพยายามหาและสรางโอกาสใหตน สามารถตักตวงผลประโยชนโดย

การใชอํานาจที่ตนมีอยู ภายใตเงื่อนไขที่การกระทําน้ันเปนการกระทําที่ถูกตอง ในความหมายแคบคือ เปนการกระทําที่พิสูจน

ไมได หรือพิสูจนไดยากวาเปนการกระทําที่ผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกิจการ เปนการผิดสัญญา หรือเปนการผิดกฎหมาย 

 เจาของกิจการทราบพฤติกรรมทั้งสองลักษณะน้ีของผูบริหารเปนอยางดี และทราบตอไปดวยวา หากผูบริหารใช

อํานาจในการตักตวงผลประโยชนจากกิจการในจํานวนที่มากขึ้น ผลประโยชนซ่ึงตกแกตนยอมเหลือนอยลง แตเจาของอาจมี

ความจําเปนที่ยังคงตองจางผูบริหารน้ันอยู เพราะผูบริหารเปนบุคคลซ่ึงมีความสามารถเฉพาะตัวดานการบริหารจัดการกิจการ 

ซ่ึงผูลงทุนที่เปนเจาของกิจการไมมีความสามารถในลักษณะน้ัน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรในการวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ตลอดจนงานที่เก่ียวของสามารถกําหนดตัวแปรในการวิจัย 

ดังน้ี 

 ตัวแปรตน (X)  ประกอบดวย การกํากับดูแลกิจการทั้ง 7 ดาน 

 1.  ดานความซ่ือสัตย (Honesty) 

 2.  ดานความโปรงใส (Transparency) 

 3.  ดานความนาเชื่อถือ (Accountability) 

 4.  ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 5.  ดานความเปนอิสระ (Independence) 

 6.  ดานความยุติธรรม (Justice) 

 7.  ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

 ตัวแปรตาม (Y) คือ ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ประกอบดวย 

 1. ดานภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 

 2. ดานความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 

 3. ดานสวนแบงตลาด (Market Share) 

 ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย 

 1. ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 

 2. ดานอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 

              ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย “ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ 

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย” 

 

การกํากบัดูแลกิจการ 

 

1.  ดานความซ่ือสัตย 

2.  ดานความโปรงใส 

3.  ดานความนาเชื่อถือ 

4.  ดานความรับผิดชอบ 

5.  ดานความเปนอิสระ 

6.  ดานความยุติธรรม 

7.  ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ความสาํเร็จในการดําเนนิงาน 

ความสาํเร็จในการดําเนนิงานทีไ่มใชตัวเงนิ 

     1.  ดานภาพลักษณองคกร 

     2.  ดานความพึงพอใจของลูกคา 

     3.  ดานสวนแบงตลาด 

ความสาํเร็จในการดําเนนิงานที่เปนตัวเงิน 

     4.  ดานอัตราการเจริญเตบิโตของยอดขาย 

     5.  ดานอัตรากําไรสุทธ ิ
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 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และผูทําบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัดในกลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนรวมทั้งส้ิน 40 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ไดแก ผูบริหาร และผูทําบัญชีของของบริษัทมหาชนจํากัดในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีที่          

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนรวมทั้งส้ิน 40 คน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง

ได 5 %  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  

 

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงถูกพัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต และประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน และรายได

เฉล่ียตอเดือน 

 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลยี เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย 

ประเภทของธุรกิจของกิจการ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงานทั้งหมดในปจจุบัน เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 

และรายไดเฉล่ียตอปขององคกร 

 ตอนที่ 3 ความคิด เห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา              

ซ่ึงประกอบดวย ดานความซ่ือสัตย จํานวน 4 ขอ ดานความโปรงใส จํานวน 4 ขอ ดานความนาเชื่อถือ จํานวน 4 ขอ        

ดานความรับผิดชอบ จํานวน 4 ขอ ดานความเปนอิสระ จํานวน 4 ขอ ดานความยุติธรรม จํานวน 4 ขอ และดานความ

รับผิดชอบตอสังคม จํานวน 4 ขอ รวมทั้งส้ิน 28 ขอ    

 โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 ระดับคะแนน     การแปลความหมาย 

 ระดับคะแนน  5 หมายถึง  การเห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับคะแนน  4 หมายถึง  การเห็นดวยมาก 

 ระดับคะแนน  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 ระดับคะแนน  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 ระดับคะแนน  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน

ประมาณคา ซ่ึงประกอบดวย ดานภาพลักษณองคกร จํานวน 3 ขอ ดานความพึงพอใจของลูกคา จํานวน 3 ขอ และดานสวน

แบงตลาด จํานวน 3 ขอ รวมทั้งส้ิน 9 ขอ 

 โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 ระดับคะแนน     การแปลความหมาย 

 ระดับคะแนน  5 หมายถึง  การเห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับคะแนน  4 หมายถึง  การเห็นดวยมาก 

 ระดับคะแนน  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 ระดับคะแนน  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 ระดับคะแนน  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน

ประมาณคา ซ่ึงประกอบดวย ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย จํานวน 2 ขอ และดานอัตรากําไรสุทธิ จํานวน 2 ขอ 

รวมทั้งส้ิน 4 ขอ 

 โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 ระดับคะแนน     การแปลความหมาย 

 ระดับคะแนน  5 หมายถึง  การเห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับคะแนน  4 หมายถึง  การเห็นดวยมาก 

 ระดับคะแนน  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 ระดับคะแนน  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 ระดับคะแนน  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

 

 4. วิธีวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยน้ีใชการวิเคราะหทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผานโปรแกรม SPSS ที่สําคัญดังน้ี 

 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติวิเคราะหลักษณะขอมูลทั่วไปของประชากร

กลุมตัวอยาง และขอมูลทั่วไปของธุรกิจ ไดแก การวิเคราะหคาความความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)        

สถิติวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน และความสําเร็จในการ

ดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 2. การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชการวิเคราะหของเพียรสัน (Pearson 

Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม และระหวางตัวแปรตนดวยกัน 

 3. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทําการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 

 5. สมมติฐานในการวิจัย 

 1. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ดานภาพลักษณองคกรของ

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 2. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ดานความพึงพอใจของ

ลูกคาของบรษัิทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 3. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ดานสวนแบงตลาดของ

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 4. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ดานอัตราการเจริญเติบโต

ของยอดขาย ของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 5. การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน ดานอัตรากําไรสุทธิของ

บริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย 
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ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 40 คนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.50) 

อายุ มากกวา 40 ป (รอยละ 45.00) ระดับการศึกษาปริญญาโท (รอยละ 60.00) ตําแหนงงานในปจจุบันสวนใหญเปน

เจาของกิจการ (รอยละ 45.00) และผูจัดการ (รอยละ 45) ประสบการณการทํางาน มากกวา  10 ป           

(รอยละ 75.00) รายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 200,000 บาท (รอยละ 47.50) 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลย ีจํานวน 40 บริษัท สวนใหญเปนธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (รอยละ 75.00) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ มากกวา 15 ป (รอยละ 42.50) จํานวนพนักงานทั้งหมดใน

ปจจุบัน มากกวา 150 คน (รอยละ 42.50) เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1 – 100 ลานบาท (รอยละ 57.50) และรายไดเฉล่ียตอป

ขององคกร 1 -500 ลานบาท (รอยละ 62.50)      

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยอธิบายผลในรูปแบบ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

แปลคาความหมายระดับความคิดเห็น สรุปผลไดดังน้ี 

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา การกํากับดูแลกิจการในดานความนาเชื่อถือมีผลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยมากที่สุด ไปถึงนอยที่สุด 

เรียงตามลําดับดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

การกํากับดูแลกิจการ x̄  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 
อันดับ 

1. ดานความนาเชื่อถือ 4.48 0.42 มากที่สุด 1 

2. ดานความยุติธรรม 4.37 0.56 มากที่สุด 2 

3. ดานความรับผิดชอบ 4.36 0.52 มากที่สุด 3 

4. ดานความรับผิดชอบตอสังคม 4.36 0.47 มากที่สุด 4 

5. ดานความซ่ือสัตย 4.29 0.51 มากที่สุด 5 

6. ดานความโปรงใส 4.26 0.51 มากที่สุด 6 

7. ดานความเปนอิสระ 4.24 0.47 มากที่สุด 7 

โดยรวม 4.34 0.49 มากที่สุด  

 ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยอธิบายผลในรูปแบบ คาเฉล่ีย      

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลคาความหมายระดับความคิดเห็น สรุปผลไดดังน้ี 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ความสําเร็จในการดําเนินงาน x̄  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน     

1. ดานภาพลักษณองคกร 4.36 0.57 มากท่ีสุด 1 

2. ดานความพึงพอใจของลูกคา 4.36 0.46 มากท่ีสุด 2 

3. ดานสวนแบงตลาด 4.36 0.64 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 4.36 0.56 มากที่สุด  

ความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน     

1. ดานอัตรากําไรสุทธิ 2.34 1.08 นอย 1 

2. ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย 2.11 1.08 นอย 2 

โดยรวม 2.22 1.08 นอย  

 จากขอมูลในตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินของบริษัทใน     

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ทั้งดานภาพลักษณองคกร ดานความพึงพอใจของลูกคา และดานสวนแบงตลาด          

อยูในระดับมากที่สุด  และความคิดเห็นที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินของบริษัทในกลุมธุรกิจเทคโนโลยี

ในประเทศไทยน้ัน ดานอัตรากําไรสุทธิ อยูในระดับนอย และดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย อยูในระดับนอย เชนกัน 
 

 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะหของ เพียรสัน 

(Pearson Correlation) และการหาคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 จากการ วิ เคราะหหาค า สัมประ สิท ธ์ิสห สัมพันธ ร ะหว างตั วแปร  โดย ใช การ วิ เคราะห ของ เพี ย ร สั น                

(Pearson Correlation) พบวาตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางกัน และตัวแปรตนมีความสัมพันธ         

เชิงเสนตรงระหวางกันอยูในระดับต่ําและยอมรับได  
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน                 

ดานภาพลักษณองคกร 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความซื่อสัตย -0.422 -1.967 0.058 

2. ดานความโปรงใส  0.321  1.491 0.146 

3. ดานความนาเชื่อถือ -0.005 -0.141 0.889 

4. ดานความรับผิดชอบ  0.009  0.184 0.855 

5. ดานความเปนอิสระ -0.059 -1.554 0.130 

6. ดานความยุติธรรม  1.042  20.660  0.000* 

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม  0.027  0.515 0.610 

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.970, F = 148.710, Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน                 

ดานความพึงพอใจของลูกคา 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความซ่ือสัตย  0.341 1.011 0.320 

2. ดานความโปรงใส -0.316 -0.936 0.356 

3. ดานความนาเชื่อถือ -0.118 -1.947 0.060 

4. ดานความรับผิดชอบ -0.026 -0.352 0.727 

5. ดานความเปนอิสระ  0.007 0.120 0.905 

6. ดานความยุติธรรม  0.061 0.772 0.446 

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม  0.952 11.454  0.000* 

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.926, F = 57.505, Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน                 

ดานสวนแบงตลาด 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความซ่ือสัตย  0.154  0.788 0.436 

2. ดานความโปรงใส -0.152 -0.773 0.445 

3. ดานความนาเชื่อถือ  0.054  1.540 0.133 

4. ดานความรับผิดชอบ  0.056  1.296 0.204 

5. ดานความเปนอิสระ -0.033 -0.961 0.344 

6. ดานความยุติธรรม  1.008  21.881  0.000* 

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม -0.103 -2.124  0.041* 

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.975, F = 179.098, Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน                 

ดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความซ่ือสัตย -0.952 -0.991 0.329 

2. ดานความโปรงใส 1.021  1.059 0.297 

3. ดานความนาเชื่อถือ 0.299  1.731 0.093 

4. ดานความรับผิดชอบ 0.101  0.473 0.639 

5. ดานความเปนอิสระ -0.291 -1.724 0.094 

6. ดานความยุติธรรม -0.105 -0.467 0.644 

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม -0.539 -2.276   0.030* 

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.401, F = 3.065, Sig = 0.014 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน การกํากับดูแลกิจการมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน                 

ดานอัตรากําไรสุทธิ 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t-value Sig. 

1. ดานความซ่ือสัตย -0.071 -0.065 0.949 

2. ดานความโปรงใส -0.009 -0.008 0.994 

3. ดานความนาเชื่อถือ 0.081 0.414 0.681 

4. ดานความรับผิดชอบ 0.111 0.461 0.648 

5. ดานความเปนอิสระ -0.400 -2.092   0.044* 

6. ดานความยุติธรรม 0.126 0.494 0.625 

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม -0.340 -1.267 0.214 

หมายเหตุ: n = 40, R2 = 0.232, F = 1.384, Sig = 0.022 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินใน

มิติดานภาพลักษณองคกร ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบ็ญจวรรณ  ชาติจอหอ (2550) พบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีมี

ความสัมพันธและมีผลกระทบตอภาพลักษณองคกรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
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 หากผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถสรางภาพลักษณที่ดีให

เกิดขึ้นกับองคกร ซ่ึงภาพลักษณองคกรมีความสําคัญ สามารถทําใหหนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคล

ที่เก่ียวของและจะทําใหองคกรน้ันมีความ เจริญกาวหนาอยางม่ันคงในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงสูง ทั้งทางดานเทคโนโลยีและ

การแขงขันตอไป 

 2. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่

ไมใชตัวเงินในมิติดานความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรกนก ทิพรส และปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ 

(2548) พบวา หากผูประกอบธุรกิจใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่จะ

นําพาธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดโดยใชหลักการของบรรษัทภิบาล ซ่ึงเปนหลักในการสรางคุณคา นําพาสูความรุงเรือง และ

การเจริญเติบโตอยางม่ันคงขององคกรภาคเอกชนที่เนนเรื่องของความรับผิดชอบ  

 หากผูบริหารนําหลักบรรษัทภิบาลมาใชในการดําเนินธุรกิจจะเปนประโยชนตอการบริหารงานและสามารถนําพาให

ธุรกิจสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในตลาดที่มีการแขงขันได 

 3. การกํากับดูแลกิจการในดานความยุติธรรม และดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานที่ไมใชตัวเงินในมิติดานสวนแบงตลาด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สายทิพย  จะโนภาษ (2549) พบวา    

ในการทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมาภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเปนผลใหรายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ   

ที่เผยแพรโดยบริษัท สามารถแสดงภาพที่ถูกตองและครบถวนเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท          

 หากผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถพัฒนาองคกรใหไปสู

ความสําเร็จในอนาคตได 

 4. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปน

ตัวเงินในมิติดานอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรวรรณ  ศรีแกว (2552) พบวา        

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความสัมพันธและผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม  

 สรุปไดวา ควรมีการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกอใหเกิดทักษะ การมีประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

สามารถพัฒนาองคกร สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นอกจากน้ียังชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางแทจริงใหแกกลุมธุรกิจ SMEs หรือกลุมธุรกิจอ่ืน ที่สนใจนําไปใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคต ตอไป  

 5. การกํากับดูแลกิจการในมิติดานความเปนอิสระมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินงานที่เปนตัวเงินใน

มิติดานอัตรากําไรสุทธิ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิภพ วชังเงิน (2546) พบวา จริยธรรมกอใหเกิด ภาพลักษณที่ดี 

(Good Image) ซ่ึงภาพลักษณที่ดีมีผลตอตําแหนงทางการคาขององคกร (Positioning) และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมีตอ

สินคาและบริการและภาพลักษณทางการคาที่ดีมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา (Pricing) และความภักดีตอสินคาและบริการ

มีผล โดยตรงตอยอดขาย (Sales Volume) ซ่ึงราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงตอกําไร  

 สรุปไดวา จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาแหงรายไดและความร่ํารวย 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชงาน 

 1.  ผูบริหาร ควรใหความสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกดานสามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับ

องคกร ซ่ึงภาพลักษณองคกรมีความสําคัญ สามารถทําใหหนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เก่ียวของ

และจะทําใหองคกรน้ันมีความ เจริญกาวหนาอยางม่ันคงในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงสูง ทั้งทางดานเทคโนโลยีและการแขงขัน

ตอไป 
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 2.  ผูบริหาร ควรใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่จะนําพาธุรกิจ

ใหประสบความสําเร็จไดโดยใชหลักการของบรรษัทภิบาล ซ่ึงเปนหลักในการสรางคุณคา นําพาสูความรุงเรือง  และการ

เจริญเติบโตอยางม่ันคง ซ่ึงนําพาใหธุรกิจสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในตลาดที่มีการแขงขันได 

 3. ผูบริหาร ควรมุงเนนใหความสําคัญกับภาพลักษณองคกร ดานความเล่ือมใสและ ศรัทธา อาทิ การสรางการ

ยอมรับในคุณภาพของผลงานที่ลูกคาไดรับ การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ รวมไปถึงการรักษามาตรฐานในคุณภาพการบริการ 

เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและมีความทรงจําที่ดีตอองคกร อันนําไปสูความสําเร็จขององคกรตอไป 

 4. จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาแหงรายไดและความร่ํารวย เพราะจริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี (Good Image) 

ซ่ึงภาพลักษณทีด่ีมีผลตอตําแหนงทางการคาขององคกร (Positioning) และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมีตอสินคาและบริการ

และยังมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา (Pricing) และยังมีผลโดยตรงตอยอดขาย (Sales Volume) ซ่ึงราคาขายและยอดขาย

มีผลโดยตรงตอกําไร ดังน้ัน ผูบริหาร ควรมุงเนนใหความสําคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 1.  ควรทําการศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของกลุมธุรกิจประเภทอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจไฟฟา ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

 2.  ควรทําการศึกษาการสรางกลยุทธการกํากับดูแลกิจการที่มีตอภาพลักษณองคกรหรือการสรางกลยุทธการมี

ภาพลักษณที่ดีขององคกรที่มีตอความสําเร็จขององคกรในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหงานวิจัยมีความหลากหลายและเปนที่

นาสนใจตอไป 

 3. ควรทําการวิจัยวานอกเหนือจากปจจัยที่ไดวิจัยไปแลว มีปจจัยดานใดอีกบางที่สงผลตอปจจัยที่มีผลตอ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร หรือการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร เพื่อใหงานมีความนาสนใจขึ้น      

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันได 
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บทคัดยอ 

   

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยกระดับความนาเชื่อถือของ

คุณภาพการสอบบัญชี ของสํานักงานสอบบัญช ีเปนผลสะทอนใหเห็นวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ

ความถูกตองในสวนที่เปนสาระสําคัญ การรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชี แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ผลงานเปนที่นาเชื่อถือและสรางความม่ันใจใหกับ

ผูใชงบการเงิน ปฏิบัติงานอยางมีคณุธรรม เที่ยงธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความเปนอิสระ ตามมาตรฐานวิชาชีพ คํานึงถึง

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเปนแนวทางใหสํานักงานสอบบัญชี นําไปพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐาน 

สากล  

 

คําสําคัญ: คุณภาพการสอบบัญช ี การสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

Abstract 

 

This article is intended to offer a professional accountant. Raise the trust level of the quality         

of the Audit Office, as a result, reflecting that the auditor. Can the validation in respect to the subject 

matter hereof. The audit report and certificate accounts. Show the financial position and results of 

operations in accordance with generally accepted accounting principles effectively and efficiently. The 

works are trustworthy and build trust with users of financial statements. Operating ethically justified with 

honesty. An independent, professional standards, regardless of the professional development of self 

continued to guide the Audit Office. Improve the quality to international standards 

 

Keywords: audit quality, auditing, public account 
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1. บทนํา 

 

จากกรณีลมละลายของ Enron ในสหรัฐเอเมริกาเม่ือป 2543 และกรณีการตกแตงบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศตาง ๆ นานาประเทศ จึงใหความสําคัญกับคุณภาพรายงานทางการเงินมากขึ้น โดยมาตรการที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 

การจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการสอบบญัชีที่เขมงวดขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันและปองกันการเกิดขอผิดพลาดในอนาคต  

รวมทั้งในป 2545 Technical Committee ของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) 

ไดออกแถลงการณวาดวยเรื่อง “Principles for Auditor Oversight” เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับความเปนอิสระจากผูประกอบวิชาชีพของหนวยงานกํากับดูแลของประเทศสมาชิก IOSCO   

ธนาคารโลกเห็นวา ประเทศไทยควรมีหนวยงานที่เปนอิสระจากผูประกอบวิชาชีพในการทําหนาที่ตรวจสอบ การควบคุม

คุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี (Quality Assurance & Review)  ดังน้ัน เพื่อเปนการยกระดับความนาเชื่อถือของผูสอบ

บัญชีไทย อันจะสงผลใหเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนไทย และเปนการพัฒนาระบบการรายงาน

ทางการเงินของไทยไปสูมาตรฐานสากล  ในปลายป 2553 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  จึง

ไดปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลการสอบบัญชี โดยใหผูสอบบัญชีในตลาดทุนไทยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่มีระบบการ

ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังไดเขารวมเปนสมาชิกของ International Forum of 

Independent Audit Regulators (“IFIAR”) ตั้งแต กันยายน 2553 เพื่อใหระบบการกํากับดูแลผูสอบบัญชีของประเทศไทย

ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ และเปนชองทางในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ในการกํากับดูแลผูสอบบัญชีของ

หนวยงานอิสระของตางประเทศอีกดวย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดใหผูสอบ

บัญชีของกิจการในตลาดทุนตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในตลาด

ทุนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลผูสอบบัญชีสากล โดยเปนการกํากับดูแล ทั้งในดานคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีแตละรายและคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดดวย สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ  

 

เพื่อศึกษาความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชทีี่มีผลตอคุณภาพการสอบบัญชขีองสํานักงานสอบบัญช ี  

 

3. วิธีการศึกษา 

 

    สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (2557)  ระบุวาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา

ระหวางประเทศ (IES)  ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) อธิบายเรื่องระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง เนนเรื่องตอไปน้ี 

     3.1 การเลือกใชและการบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรูความสามารถเชิงเทคนิคดานตางๆ เพื่อบริหารและ

ดําเนินโครงการและงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

     3.2 การบูรณาการความรูความสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพเพื่อบริหารและดําเนินโครงการและงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

     3.3 การใชดุลยพินิจตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับคานิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ 

     3.4 การประเมิน การวิจัย และการแกไขปญหาที่ซับซอน ภายใตการควบคุมงานอยางมีขอบเขต 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 917 

     3.5 การคาดคะเนสถานการณ การขอคําปรึกษาอยางเหมาะสม และการพัฒนาแนวทางแกไขประเด็นและปญหาที่ซับซอน  

3.6 การนําเสนอและการอธิบายขอมูลที่เก่ียวของในเชิงโนมนาวใจใหกับผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมไดอยางสมํ่าเสมอ 

ผลการเรียนรูขั้นสูงจะเก่ียวของกับสถานการณในการทํางานที่มีลักษณะคลุมเครือ ซับซอน และไมแนนอน    

           

4. เนื้อหาบทความ 

    4.1 ประวัติความเปนมาของสํานักงานสอบบัญชี 

สําหรับวิวัฒนาการของสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยน้ันไดรับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวง

ศตวรรษที่ 20 ที่มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ของฝายบริหาร

ออกจากผูถือหุนอยางชัดเจน รวมทั้งผลกระทบจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง การเปล่ียนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ภาวะ

เศรษฐกิจที่เปล่ียนไป ซ่ึงปจจัยตางๆ ที่กลาวมาสงผลใหสํานักงานสอบบัญชี มีการขยายบทบาทความรับผิดชอบของผูสอบ

บัญชีและขอบเขตการทํางานของผูสอบบัญชี ซ่ึงแตเดิมจํากัดเฉพาะดานการตรวจสอบบัญชีเทาน้ัน ไดขยายถึงการใหบริการ

ดานอ่ืนๆ เฉพาะดาน เชน ดานภาษีอากร การใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาเก่ียวกับการบริหารสงผลใหสํานักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญไดขยายงานไปในระดับนานาชาติ การรวมตัวของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ สงผลใหมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้นของ

สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความสัมพันธกับสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญในตางประเทศ โดยเฉพาะ

ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา  ทางภาครัฐบาลไดมีนโยบายที่จะสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยเพื่อระดมทุนสู

ภาคการผลิตที่แทจริง ดวยการสนับสนุนใหบริษัทจํากัดเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนออก

ขายตอนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตุน้ี จากพระราชบัญญัติหลักทรัพย  และ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

จึงมีการกําหนดใหมีการใหความเห็นชอบตอผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ทั้งน้ีเพื่อเปนการกล่ันกรองของคุณสมบัติของผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินเพื่อใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือ 

ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลตอประชาชนเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ถูกตองตามที่ควร ซ่ึงเปนการให

ขอมูลที่เปนภาพของกิจการที่แทจริงตอนักลงทุน  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2547) นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทําบัญชีตอง

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) นิติบุคคลตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไข ดังน้ี 

นิติบุคคลที่ใหบริการการสอบบัญชี หรือการทําบัญชีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใชบังคับ 

ใหยื่นจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ คือ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2548 แต

หากใหบริการภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหยื่นขอจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 30 วัน หลังจากการ

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยแลวเสร็จ โดยสภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดคาจดทะเบียน

นิติบุคคลไว รายละ 2,000 บาท และตองยื่นขอตออายุทุก 3 ป นับจากวันจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยดําเนินการตอ

อายุภายใน 3 เดือนกอนใบทะเบียนหมดอายุ  

               นิติบุคคลน้ันตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามตามประเภท จํานวน หลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

               ในกรณีนิติบุคคลน้ันประกอบกิจการใหบริการสอบบัญชี บุคคลซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการใหบริการ

สอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งน้ี ในกรณีที่นิติบุคคลน้ันใหบริการการสอบบัญชีหรือการทําบัญชีอยูกอนวันที่ 23 

ตุลาคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่กฎหมายฉบับน้ีใชบังคับ นอกจากกําหนดใหจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชีแลว 

- นิติบุคคลน้ันตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามใหครบถวนภายในระยะเวลาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงตองไมเกินกวาสามป 
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            - กรณีที่เปนนิติบุคคลที่ใหบริการสอบบัญชี ก็ตองดําเนินการใหบุคคลซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการ

ใหบริการสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีภายในสามป นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับน้ัน ก็คือภายในวันที่ 22 ตุลาคม 

2550 น่ันเอง 

(2) ในกรณีผูสอบบัญชีตองรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม นิติบุคคลซ่ึงผูสอบบัญชีน้ันสังกัดอยู ตองรวมรับผิดดวยอยาง

ลูกหน้ีรวม และหากยังไมสามารถชําระคาเสียหายไดครบจํานวนใหหุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลน้ัน ตอง

รวมรับผิดจนครบจํานวนเวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําผิดที่ตองรับผิด 

      4.2 สํานักงานสอบบัญชี  

      หมายถึงบุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีใหเปนไปตาม

หลักการบัญชีและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งการบริการใหคําปรึกษาทางดานบัญชีภาษีอากรและบริการอ่ืนๆ 

      จากความหมายของการสอบบัญชีขางตน สามารถสรุปไดวาสํานักงานสอบบัญชี หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการหลักใน

การสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินและขยายขอบเขตของการบริการไปยังบริการพิสูจนความจริง (Attestation) 

บริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance) แกองคกรธุรกิจ 

       4.3 คุณภาพการสอบบัญชี  

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เปนกระบวนการเพิ่มระดับความเชื่อม่ันของผูใชงบการเงินที่มีตอ งบการเงิน การ

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเกิดขึ้นไดโดยการแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ีวางบการเงินไดจัดทําขึ้นในสาระสําคัญตามแมบท

การรายงานทางการเงินที่เก่ียวของหรือไม ในกรณีของแมบทเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปสวนใหญ ความเห็นดังกลาวจะเก่ียวของกับ

การระบุวา งบการเงินถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแมบทหรือไม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของทําใหผูสอบบัญชีสามารถ แสดงความเห็นดังกลาวได   สภาวิชาชีพในพระบรม

ราชูปถัมภ (2556) 

งบการเงินที่ตองไดรับการตรวจสอบ คืองบการเงินของกิจการ ที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารของกิจการ ภายใตการกํากับ

ดูแลของผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไมไดกําหนด ความรับผิดชอบของผูบริหารหรือผูมีหนาที่ในการ

กํากับดูแล และไมไดลบลางขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกลาว อยางไรก็ตาม การ

ตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีเปนการตรวจสอบบนหลักการที่วา ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับ ดูแล (ในกรณีที่

เหมาะสม) ไดรับทราบถึงความรับผิดชอบอันเปนพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงินไมไดปลด

เปล้ืองความรับผิดชอบของผูบริหารหรือผูมี หนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อเปนหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญช ี

 สภาวิชาชีพบัญชี (2557)  มาตรฐานการควบคุมภาพ ฉบับที่ 1 องคประกอบที่สําคัญคือ 

1. ความรับผิดชอบของผูนําตอคุณภาพภายในสํานักงานคือ สํานักงานตองจัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให   

ตระหนักวาคุณภาพเปนส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหนาสํานักงานสอบบัญชีเพื่อใหสํานักงานมีคุณภาพตามที่

กําหนด 

2. ขอกําหนดดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของ คือ การกําหนดใหสํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

3. การตอบรับงานสอบบัญชี สํานักงานตองมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการ

คงไวซ่ึงความสัมพันธกับลูกคาและงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

4. ทรัพยากรบุคคล สํานักงานตองออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อใหสํานักงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู  

ความสามารถ และยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ 

5. การปฏิบัติงาน กําหนดวิธีปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ 

6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเก่ียวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่กําหนดไว 

คุณภาพการสอบบัญชี ประยุกตจากแนวคิดลักษณะคุณภาพการสอบบัญชีประกอบดวย (อุษณา ภัทรมนตร,ี 2547 : 39-40) 
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1. ความถูกตอง (Accuracy) 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectiveness) 

3. ความชัดเจน (Clearness) 

4. ความกะทัดรัด (Conciseness) 

5. ความคิดสรางสรรค (Creation) 

6. ความสมบูรณ (Completion) 

7. ความทันกาล (Timeliness)  

        4.4 ความหมายของคุณภาพการสอบบัญช ี

คุณภาพการสอบบัญช ีเปนการประเมินคุณภาพของการรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงไวในรายงานทางการเงิน

เปนสาระสําคัญทางดานภาษีอากร  การรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีที่แสดงในงบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงานตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป ในลักษณะของขอมูลที่มีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน หรือ ขอมูลที่แสดง

ในรายงานทางการเงินจะตองเปนประโยชน มีคุณคาตอผูใชรายงานทางการเงิน เปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบ

การเงิน เปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการสรางความเชื่อม่ัน ความถูกตอง และครบถวนในสาระสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใช

งบการเงิน 

        4.5 ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต      

 ในปจจุบันทุกธุรกิจมีการแขงขันและยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หรือองคกรตางมีการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน ทั้งน้ีเพราะองคกรตางๆ เหลาน้ันตางแสวงหาความเปนเลิศทางธุรกิจ หรือแสวงหาความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ หรือการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ และหากวาองคกรหรือบุคคลตางๆ ที่ประสบความสําเร็จน้ัน จะตองประกอบดวย

ปจจัยสําคัญตางๆ มากมาย โดยหน่ึงในปจจัยสําคัญตางๆ เหลาน้ัน มีอยูปจจัยหน่ึงที่นํามาซ่ึงความสําเร็จของกิจการ หรือ

บุคคล ไดแก ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ซ่ึงมีผูใหความเห็นของความเปนมืออาชีพ ไวหลายแนวทาง ตัวอยางเชน 

องคกรหรือบุคคลจะตองตระหนักถึงตัวแบบของการเปล่ียนแปลงที่จะนํามาใช เพราะวามีหลายทางเลือก และเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในบริบทของการเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ กระบวนการนําการทํางานแบบมืออาชีพแนวใหมมาใช และกลไกของการใหผู คน

เขามามีสวนรวมใหมากพอจนเกิดความเปล่ียนแปลงเปนส่ิงที่ตองคิดใหรอบคอบ  (นันทวรรณ วงศไชย, 2552:17-18) 

1. ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual) 

2. ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional) 

3. ดานบุคคล (Personal) 

4. ดานทักษะสัมพันธและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication) 

5. ดานองคกร (Organizational) 

      4.6 ความหมายของความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญช ี

ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญช ีหมายถึง  มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความรู ความสามารถ ที่มีคุณภาพ มี

ความเปนอิสระในการดําเนินงาน ไมเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เปนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

อยางเครงครัด  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองใชความเปนมืออาชีพในการสอบบัญชีใหแกธุรกิจ เพื่อนํามาสูความแข็งแกรง 

ศักยภาพ ความอยูรอด และความสําเร็จมีการยึดถือการปฏิบัติงานที่เปนระบบ  ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีจะมีคุณคา

สูงขึ้นถามีการผสมผสานทักษะตางๆ เพื่อคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีอยางมืออาชีพ 

       4.7 วัตถุประสงคของความเปนมืออาชีพ 

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนที่ยอมรับขององคกร หรือบุคคลภายนอก โดยอาศัยการฝกฝน

และพัฒนาอยูตลอดจนเกิดความเชี่ยวชาญ หรือเปนมืออาชีพ ความเปนมืออาชีพมีความสําคัญมากในการปฏิบัติงาน ความ
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เปนมืออาชีพในตัวยอมสงผลดีตอตนเองและดานการงาน สังคมยอมรับในผลลัพธที่ออกมา ดังน้ันความสําคัญของการเปนมือ

อาชีพแบงออกไดเปน 12 ขอ ดังน้ี  (จําลักษณ  ขุนพล,2551) 

4.7.1 ไมลํ้าเสน การเปนมืออาชีพควรระวังการพูด กิริยา ทาทาง การเขียน และการลงมือทํางาน ไมวิจารณ

งาน ไมกาวกายงานของบุคคลอ่ืน 

4.7.2  ศึกษาเรียนรูไดดวยตัวเอง โดยทํางานแบบสรางสรรค คิดเปนระบบปองกันการเกิดปญหาใหม และ

ปองกันปญหาเดิมที่เกิดซํ้าซาก  ประเมินสถานการณ ศึกษาขอมูล มองความเปนไปได และหาแนวทางการทํางานใหม ๆ 

4.7.3 มีความรับผิดชอบ สามารถยอมรับและจัดการกับผลที่เกิดขึ้น ทั้งผลโดยตรงและผลกระทบทางออม ทั้ง

ความดีและความชอบ และความผิดพลาด ไมหลีกหนีปญหา หรือนําปญหาไปใหบุคคลอ่ืน 

4.7.4 มีการตัดสินใจไดดี ในการทํางานเม่ือเผชิญกับปญหา มีเวลาจํากัดไมสามารถหาขอมูลมาชวยได ความ

เปนมืออาชีพชวยใหมีความม่ันใจและตัดสินใจไดด ี

4.7.5 ใหเกียรติและยอมรับบุคคลอ่ืน เคารพกติกามารยาททางธุรกิจและสังคม นับถือตนเองมากเทากับนับถือ

บุคคลอ่ืน ตระหนักถึงความมนุษยมีศักดิ์ศรีและเกียรติเทากัน 

4.7.6 รักษาเกียรติ เม่ือเกิดความพายแพ สามารถยอมรับไดมีการวางตัวที่ดีรักษาเกียรติและความสงางาม  

บุคคลที่ไมมีความเปนมืออาชีพมักเผยใหเห็นบุคลิกอีกดานหน่ึง เม่ือบุคคลมีความเปนมืออาชีพเม่ือพายแพจะไมมีปฏิกิริยาทาง

ลบกับผูชนะ ไมโทษวาเปนความผิดของผูอ่ืน มีอารมณที่สงบน่ิง 

4.7.7 ยอมรับการเปล่ียนแปลง ความเปนมืออาชีพสามารถปรับตัวกับความเปล่ียนแปลงไดดียอมรับไดในเวลา

อันส้ัน บางกรณีอาจไมเห็นดวยแตไมตอตาน พยายามชี้แจงผลกระทบใหผูรับผิดชอบทราบ และหาแนวทางแกไข  

4.7.8 เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้น ยอมรับผิดและขอโทษ ไมขยายความผิดพลาดของบุคคลอ่ืนใหใหญขึ้น ไม

ปดบังหรือกลบเกล่ือนความผิดพลาดของตนเอง ยอมรับผิดและขอโทษ พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหผลงานดีขึ้น  

4.7.9 มีความยืดหยุนปรับตัวได ความยืดหยุนของผูมีความเปนมืออาชีพ คือความพรอมสําหรับการ

เปล่ียนแปลงในเหตุการณตางๆ มีทัศนคติเชิงบวก โดยนําการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นน้ันมาใชพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้น 

4.7.10 ไมหลงตัวเอง ใหเกียรติผูรวมงาน ไมใชการบริหารเสนหเพื่อใหผูอ่ืนมาชอบ โดยใชวิธีการทุมเทสราง

ผลงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

4.7.11 มนุษยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ การดําเนินธุรกิจมุงเนนการสรางผลกําไรในรูปของตัวเงิน มีการแขงขัน

สูง อาจมีการทํางานเพื่อผลประโยชนแอบแฝง แตความเปนมืออาชีพสามารถสรางความสมดุลระหวางงานกับผลประโยชนทาง

ธุรกิจไดแบบมีชัยชนะทั้ง 2 ฝาย 

4.7.12 การพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ความเปนมืออาชีพตระหนักถึงคุณคาการ

พัฒนาตนเอง โดยมีความเชื่อวามนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย  และชวยพัฒนาสังคม

ได 

จากความสําคัญของการเปนมืออาชีพ สามารถสรุปไดวา บุคคลคลที่มีความเปนมืออาชีพอาศัยปจจัยหลายๆ ดาน 

ประกอบกันเพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของตัวบุคคลน้ัน ซ่ึงเห็นไดจากผลงาน หรือชื่อเสียง ประกอบดวยความรับผิดชอบ ไม

ลํ้าเสน การตัดสินใจดวยความรอบคอบ เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และศักยภาพของบุคคลน้ันๆ ได 

 

5. สรุป 

สํานักงานสอบบัญช ีเปนหนวยงานที่ใหบริการหลักในการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา และการตรวจสอบงบ

การเงินซ่ึงเปนกิจกรรมเชิงกระบวนการในการยืนยันความมีอยูจริง ความถูกตองของงบการเงิน เปนงานที่เก่ียวของกับ

ผลประโยชนของสาธารณะ ซ่ึงหากสํานักงานสอบบัญชีมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตมืออาชีพ จะสงผลตอการปฏิบัติงานตาม
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มาตรฐาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสรางคุณภาพการสอบบัญชี ใหนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจาก

ผูใชงบการเงินตอไป 

โดยอางอิงผลการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคลองตอไปน้ี 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบวา ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีผลตอคุณภาพการสอบบัญช ี

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (นันทวรรณ  วงศไชย, 2552) ไดศึกษาความเปนมืออาชีพที่เปนปจจัยที่นํามาซ่ึงคุณภาพการสอบ

บัญชี โดยผลการวิจัยพบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนมืออาชีพ ในดานการเรียนรูอยางชาญ

ฉลาด ดานเทคนิคลากรปฏิบัติหนาที่ ดานบุคคล ดานสัมพันธและการติดตอส่ือสาร และดานองคกร ตอคุณภาพการสอบบัญชี 

อยูในระดับมาก รวมถึง (ณัฎฐธิดา จินมอญ และคณะ, 2559) ไดศึกษาความเปนมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีรับอนุญาต 

พบวา ความมือเปนมืออาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกและมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในดาน

การเรียนรูอยางชาญฉลาด ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ ดานความสัมพันธและการติดตอส่ือสาร และ (Anderson & 

Wright, 1988 : 250-269) ไดศึกษาผลกระทบของความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีที่มีประสบการณ พบวา การ

เปรียบเทียบผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณกับผูสอบบญัชีฝกหัด มีผลทําใหการประเมินความเส่ียงของงานสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีฝกหัดมีความแตกตางกัน 

ดังน้ัน ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจึงเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการสอบบัญชี ฉะน้ัน สํานัก

งานสอบบัญชี ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความชํานาญ ความเปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณที่เก่ียวของ 

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความเที่ยงธรรม และดํารงไวซ่ึงทัศนคติเก่ียวกับการสังเกตการณ และสงสัยเยี่ยง

ผูประกอบการวิชาชีพ รวมถึงขอกําหนดเก่ียวกับความเปนอิสระอันสงผลใหการสอบบัญชีมีคุณภาพ 

 

6.ขอเสนอแนะ 

    ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ อยางตอเน่ือง ไมเพียงแตเขารับการอบรม

ความรูทางบัญชีและการสอบบัญชีแตผูสอบบัญชีรับอนุญาต ควรเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยี การใชภาษาอังกฤษ การคิด

แบบบูรณาการ และการประยุกต เพื่อสงผลตอการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณภาพการสอบบัญชี เปนที่ยอมรับสู

มาตรฐานสากล    
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กรณศีึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง 

The Quality of Service Affecting the Satisfaction of Domestic Passengers  

A Case Study: Thai Departure Passengers at Don Mueang International Airport 

 

กฤษณ วิทวัสสําราญกลุ1  และณัดดา ทิพยจันทา2 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
1krit.wit@kbu.ac.th and 2nadda.tip@kbu.ac.th 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสาร

ภายในประเทศ ที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของ

ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยใชกลุมตัวอยางผูโดยสารขาออกชาวไทยที่ใชบริการอาคาร

ผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมืองโดยใชคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 385 คนและสํารอง 15 คน 

รวมเปน 400 คน โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อม่ันที่ 0.95 และวิเคราะหขอมูลโดยการใช ความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) ใช One-Way ANOVA ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ใชวิธี Fisher’s least significant difference (LSD) ในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคู และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

อยางงายของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)  

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 20 - 30 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001–

50,000 บาท ผลการศึกษาโดยรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในดานการ

ตอบสนอง รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ ดานความม่ันใจ ดานความเอาใจใส และดานส่ิงที่สัมผัสได ตามลําดับ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: คุณภาพบริการ  ความพึงพอใจ  ทาอากาศยานดอนเมือง  ผูโดยสาร 

 

Abstract 

 

The research aimed to investigate the personal factors and the quality of service affecting the 

satisfaction of domestic passengers using the service at Don Mueang International Airport and to study 

the relationship between the quality of service and the satisfaction of domestic passengers using the 

service at Don Mueang International Airport by applying 400 sampled from Taro Yamane’s formula of 
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385 samples with 15 reserves, totally 400 sampled Thai domestic passengers using the service at the 

departure terminal of Don Mueang International Airport. The questionnaire instrument with the reliability 

of 0.95 was used and analyzed by frequency, percentage, average and standard deviation, T test, one-

way analysis of variance, Fisher's least significant difference (LSD) for pairwise comparison, and a simple 

correlation coefficient of Pearson (Pearson's product-moment correlation coefficient). 

The study showed that most of the respondents were female, ranged in age between 20-30 years 

of undergraduate education, married /living together, and government / enterprise employees. The average 

income per month was 25,001-50,000 baht. From the study of the quality of service that affected the 

satisfaction of domestic passengers using the service at Don Mueang International Airport, it was found 

that the comments were at a high level, followed by reliability, assurance, attentiveness, and tangible 

things, respectively. The hypothesis testing found that passengers with difference in age, education, 

occupation and monthly income had significantly different satisfaction at the statistical level of 0.05 by 

having positive relationship with satisfaction. The correlation with satisfaction was statistically significant 

at the 0.05 level. 

 

Keywords: service quality, satisfaction, Don Mueang airport, passengers 

 

1. บทนํา  
 

การขนสงทางอากาศในปจจุบันมีความเจริญเติบโต กาวหนาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากการที่ประเทศไทยมีการเปดเขต

การคาเสรี (Free Trade Area) สงผลใหเกิดการขยายฐานการบินของสายการบินตนทุนต่ํา ประกอบกับในปจจุบันอุปสงคการ

เดินทางทางอากาศมีเพิ่มมากขึ้น ผูโดยสารที่มีรายไดระดับปานกลางเลือกใชเสนทางการขนสงทางอากาศเพิ่มขึ ้นเชนกัน 

เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สายการบินตนทุนต่ําโดยสวนมากจะเปดใหบริการในเสนทางบิน

ภายในประเทศ เกิดการแขงขันดานราคา บัตรโดยสารมีราคาถูก จึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูโดยสารเพิ่มมาก

ขึ้น ทําใหปริมาณการคมนาคมขนสงทางอากาศในปจจุบันเพิ่มขึ้นตามลําดับเชนกัน กอใหเกิดผลดีตออุตสาหกรรมการบินและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลมีการเตรียมความพรอมในการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต ดวยนโยบายที่มีความ

ประสงคใหทาอากาศยานดอนเมืองเปนทาอากาศยานสําหรับสายการบินตนทุนต่ําของภูมิภาค 

ดวยนโยบายของภาครัฐที่มีความประสงคใหทาอากาศยานดอนเมือง เปนทาอากาศยานสําหรับสายการบินตนทุนต่ํา

ของภูมิภาค จึงเปนสาเหตุหลักทําใหตองมีการกลับมาเปดใหบริการอีกในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปจจุบันทาอากาศยาน

ดอนเมืองมีสายการบินใหบริการแบบประจําทั้งหมด 19 สายการบิน โดยเปนสายการบินตนทุนต่ํา จํานวน 15 สายการบิน 

ทั้งน้ีสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 18.5 ลานคนตอป จากเดิม 9 ลานคนตอป (ผูโดยสารระหวางประเทศ 8 ลานคนตอปและ

ผูโดยสารภายในประเทศ 10.5 ลานคนตอป) รวม 30 ลานคนตอป (รายงานประจําปบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน), 2558: 136)  

การขนสงทางอากาศเม่ือมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ทําใหทาอากาศยานตางๆ ตองมีกลยุทธ ในการบริหารจัดการ 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในดานตางๆ ของทาอากาศยาน ทั้งดานส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การนําระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในทาอากาศยาน เพื่อใหระบบการทํางานมีความทันสมัย รวดเร็ว ทันตอการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง (ไชยยศ ไชยม่ันคง และมยุขพันธุ ไชย

ม่ันคง, 2552) 
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งานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ 

กรณีศึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งน้ีผูโดยสารขาออกชาวไทยจะสามารถใหขอมูล และสะทอน

ขอเท็จจริงไดดีกวาผูโดยสารขาเขา เน่ืองจากไดผานขั้นตอนกระบวนการของผูโดยสาร ตั้งแตกระบวนการแรกจนถึง

กระบวนการสุดทาย จึงสามารถใหขอมูลไดตามความเปนจริง ทําใหทราบถึงขอบกพรองที่ตองแกไขและเสริมสรางคุณภาพการ

ใหบริการ ณ อาคารผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานดอนเมือง ใหเปนไปตามขอกําหนดของภาครัฐและสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล  

 

1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพบริการของผูโดยสารภายในประเทศที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง  

1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศที่ใชบริการ ทา 

อากาศยานดอนเมือง  

 

1.2 สมมติฐานของการศึกษา 

     1.2.1 ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมืองที่มี เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  

รายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีผลตอความพึงพอใจ แตกตางกัน 

     1.2.2 ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศ 

ยานดอนเมือง 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่

ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ ไดแก ดานส่ิงที่สัมผัสได (อาคาร ส่ิงอํานวยความ

สะดวก และบุคลากร) ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความม่ันใจ และดานการเอาใจใสเทาน้ัน 

ขอบเขตประชากรการศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะผูโดยสารภายในประเทศ เปนผูโดยสารขาออกชาวไทย ที่ใชบริการ 

ทาอากาศยานดอนเมือง  

 

1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1.4.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศเก่ียวกับคุณภาพการบริการของทาอากาศยาน    

 ดอนเมือง 

1.4.2 สามารถนําผลของการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลและดานคุณภาพการบริการ มาเปนขอมูลในการใหบริการ 

 ดานตางๆ ใหตรงกับผูใชบรกิาร เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

1.4.3 ผลของการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารดานการใหบริการเพื่อเสริมสรางคุณภาพการ 

 บริการ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริการของทาอากาศยานดอนเมือง 
 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Person (อางถึงใน ธัญญารัตน บุญตอ, 2552: 41) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคาคือ การที่สินคาหรือบริการ

สามารถเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาได ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเม่ือน้ันการซ้ือหรือการใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น
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และบอยครั้งขึ้น โดยจะบอกไปยังบุคคลใกลชิดตอไป ดังน้ันความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนการ

ตัดสินใจของลูกคาที่มีตอการนําเสนอคุณคาทางการตลาด และทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือน้ันจะเก่ียวของกับรูปแบบของสินคาที่

นําเสนอออกมาและ เชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังของลูกคา โดยลูกคาแตละรายอาจมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน 

(Kotler & Armstrong, 2014) ไดกลาววา ถารูปแบบที่นําเสนอสินคาหรือบริการมีความคาดหวังวา ลูกคาจะไมพอใจ แตถา

เพิ่มความคาดหวังเขาไป ลูกคาจะพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามความคาดหวังยังขึน้อยูกับประสบการณการซ้ือในอดีตของ

ลูกคา ความคิดเห็นของเพื่อนและผูเก่ียวของ รวมทั้งขอมูลของนักการตลาดและคูแขงขันที่นําเสนอหรือสัญญาไว นักการตลาด

จะตองระมัดระวังในเรื่องระดับความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

 เสาวนีย อารมณสุข (2550) ไดกลาววา ความพึงพอใจในบริการ หมายความถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึก

ในทางบวกของบุคคล อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูส่ิงที่ไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปนการใชบริการหรือการ

ใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูส่ิงที่คาดหวังเก่ียวกับบริการน้ัน ซ่ึงจะเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการและความ

พึงพอใจในงานของผูใหบริการระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความพึงพอใจ

ที่ตรงกับความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกยินดีมีความสุขของผูใชบริการ เม่ือไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มี

อยู ระดับที่ 2 ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกปลาบปล้ืมใจหรือประทับใจของผูใชบริการ เม่ือไดรับ

การบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู  

 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของลูกคาน้ันนอกจากจะเก่ียวของกับสินคาและบริการแลว ความคาดหวังและ

ความรูสึกก็สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพการบริการ   

 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ไดพัฒนาและสรางเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ 

เรียกวา SERVQUAL (Service Quality) ซ่ึงสามารถนําไปวิเคราะหความสัมพันธโดย สรุปมิติการประเมินคุณภาพจาก 10 

ดาน ไดแก คุณภาพการบริการ ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความมีมารยาท ความนา

ศรัทธา ความปลอดภัย การเขาถึงบริการ การส่ือสาร ความเขาใจ เหลือเพียง 5 ดาน ดังตอไปน้ี 

1. ส่ิงที่สัมผัสได (Tangibles) คือ การบริการที่นําเสนอในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ และสามารถสัมผัสได ซ่ึงไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร และการใชสัญลักษณ หรือเอกสารที่ใชสําหรับการ

ติดตอส่ือสาร 

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสามารถในการใหบริการ น้ันตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการ

ที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอในทุกครั้งของบริการ ที่จะทําใหผูรับบริการรูสึกวา การบริการที่

ไดรับมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ผูใหบริการมีความพรอม และเต็มใจที่จะใหบริการโดยสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย และไดรับความสะดวก 

4. การใหความม่ันใจ (Assurance) คือ ผูใหบริการมีทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการ และตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ รวมทั้งการเอาใจใส มีกิริยาทาทาง และมารยาทที่ดี รวมทั้งสามารถทําให

ผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความม่ันใจในการรับบริการได 

5. การเอาใจใส (Empathy) คือ ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใสผูรับบริการ ตามความตองการที่ 

แตกตางกันของผูรับบริการ 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รณกร เฉลิมแสนยากร (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการของแผนกบริการทาอากาศยาน 

อาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมืองผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอแผนก

บริการทาอากาศยานอาคารผูโดยสารในประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง มีความพึงพอใจอยูระดับ ปานกลางถึงมากในดาน

กิจกรรมการบริการคือ มนุษยสัมพันธการใหบริการ การใหบริการดวยความเสมอภาคการใหบริการที่มีคุณภาพ และความเต็ม

ใจและจริงใจใหบริการ ซ่ึงผลกระทบตอคุณภาพการบริการโดยเฉพาะคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของพนักงานที่มีความ

จําเปนในการใหบริการสอดคลองกับหลักทฤษฎีของคุณภาพของการบริการ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 

ซ่ึงกลาวเก่ียวกับหลักการใหบริการที่จะประสบผลสําเร็จ และคุณสมบัติของบุคลากรดานการบริการ 

MK Ching (2014) ไดศึกษาเรื่องการรับรูของผูโดยสารในการใหบริการที่สนามบิน และความพึงพอใจของคุณภาพ

การบริการ  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูที่คาดหวังการบริการและคุณภาพความพึงพอใจของผูโดยสาร

ของสนามบินนานาชาติฮองกง (HKIA) ในขณะที่การรับรูคุณภาพโดยรวมจะสงผลกระทบตอจํานวนผูเดินทางในอนาคตไปยัง

ฮองกง หลังจากการพิจารณารายการของปจจัยที่สงผลกระทบตอสนามบิน เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการสํารวจจากความพึง

พอใจของผูโดยสารที่ไดดําเนินการที่ทางเขาหลักและออกของสนามบินนานาชาติฮองกงบนพื้นฐานของขอมูลที่เก็บรวบรวม

เปนคะแนนความพึงพอใจของผูโดยสารที่ถูกรวบรวมสะทอนใหเห็นถึงผูใชบริการ รับรูระดับความพึงพอใจของสนามบิน

นานาชาติฮองกง นอกเหนือจากการระบุปจจัยที่สําคัญที่สุดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการที่สนามบิน ยังพบวาวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญในการจัดอันดบัโดยปจจัยสําคัญที่แตกตางกันทางดานประชากรศาสตร 

 

2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสาร

ขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทา

อากาศยานดอนเมือง 
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3.1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูโดยสารขาออกชาวไทยที่ใชบริการ อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 

ทาอากาศยานดอนเมือง ไดมาจากการกําหนดของขนาดกลุมตัวอยางตามเกณฑของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% จากประชากรทั้งหมดและสํารอง 15 ชุดแลวจึงสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเลือกเก็บ

ขอมูลจากผูใชบริการที่เต็มใจ และยินดีใหขอมูลไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยใชหลักการคํานวณของ Yamane 

(ธานินทร ศิลปจาร ุ2557: 47) 

 

3.2 วิธีการสุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้ง น้ี ใชการเลือกกลุมตัวอยาง แบบแผนการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-

probability Sampling) โดยใชวีการสุมดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 Purposive sampling เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง หรือแบบใชวิจารณญาณ โดยเลือกเก็บขอมูล

จากผูโดยสารขาออกชาวไทย ที่รอขึ้นเครื่อง ซ่ึงผานกระบวนการตรวจบัตรโดยสารและผานการตรวจคนเรียบรอยแลว 

ขั้นตอนที่ 2 Accidental sampling เปนการสุมตัวอยางแบบการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ เน่ืองจากมีผูโดยสารมา

ใชบริการตลอดเวลา และไมสามารถกําหนดเวลาลวงหนาไดวาจะมีผูโดยสารคนใดมาใชบริการกอนหรือหลัง เพื่อความสะดวก

ในการเก็บขอมูล จึงเลือกเก็บจากผูโดยสารขาออก ที่รอขึ้นเครื่อง บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง เน่ืองจากกลุมตัวอยางมี

ความพรอมและสามารถจะใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไดครบตามจํานวนที่ตองการ 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีสวนประกอบ 3 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารภายในประเทศ จํานวน 6 ขอ โดยเปน

คําถามแบบใหเลือกตอบแบบเลือกตอบคําตอบ (Check list) และเติมขอความ ประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

สวนที่ 2 เปนการถามเก่ียวกับปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศ

ยานดอนเมือง ไดแก ส่ิงที่สัมผัสได (Tangibles), ความนาเชื่อถือ (Reliability), การตอบสนอง (Responsiveness), ความ

ม่ันใจ (Assurance), การเอาใจใส (Empathy) จํานวน 40 ขอ โดยลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนที่ 2 น้ี เปนเกณฑใน

การใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคริท (Likert) มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นดวย

อยางยิ่ง 5 คะแนนและไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน โดยมีชวงความกวางระดับละ 0.8 [=(5-1)/5] 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอน

เมือง มีลักษณะคําตอบแบบลิเคิรท (Likert) รวม 5 ขอ เปนการใหคาคะแนนตามระดับความพึงพอใจ 1 คะแนน ไปจนถึง 5 

คะแนน โดยที่ 5 หมายถึง พึงพอใจอยางมากและ 1 หมายถึง ไมพึงพอใจอยางมาก 

 

3.4 ความเที่ยงตรงและเช่ือถือไดของเคร่ืองมือ  

  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงทดลองแจก (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 

40 คน และไดคาความเชื่อม่ันรวมที่ 0.95 โดยที่คะแนนความเชื่อม่ันในแตละดานสูงกวา 0.85 ทั้ง 5 ดาน  

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

         1) ใชการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
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         2) คาเฉล่ีย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชการวิเคราะหและอธิบายถึงคุณภาพ

การบริการ และความพึงพอใจ 

         3) T-Test เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ซ่ึงจําแนกตัวแปรอิสระ คือ เพศ  

         4) One-Way ANOVA (F-Test) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศซ่ึงจําแนกตัวแปรอิสระ

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

แลว จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูตอไป โดยใชวิธี Fisher’s least significant difference (LSD)  

         5) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อ

ศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ ที่ใชบริการ ทาอากาศยานดอนเมือง 
 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 208 คน คิดเปนรอย

ละ 52.00 มีอายุ 20 - 30 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ  38.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 219 คน คิดเปน

รอยละ  54.75 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 มีรายไดประจําตอเดือน  25,001 – 50,000 บาท จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50 

4.2 คุณภาพการบริการที่มีผลกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสารขาออกชาวไทย ทา 

ความพึงพอใจโดยรวมของการใชบริการของผูโดยสารภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสาร   ขาออกชาวไทย ทา

อากาศยานดอนเมือง ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

กลุมตัวอยาง เรียงลําดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความพึงพอใจเก่ียวกับความเอาใจใส ความมีนํ้าใจโดยรวม (Empathy) 

ของการใหบริการ คาเฉล่ียเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ความพึงพอใจเก่ียวกับการตอบสนองโดยรวม (Responsiveness) ของ

การใหบริการ และความพึงพอใจเก่ียวกับการใหความม่ันใจกับลูกคาโดยรวม (Assurance) ของการใหบริการ คาเฉล่ียเทากับ 

4.01 เทากัน ความพึงพอใจเก่ียวกับส่ิงที่สัมผัสไดโดยรวม (Tangibles) ของการใหบริการ คาเฉล่ียเทากับ 3.94 และความพึง

พอใจเก่ียวกับความนาเชื่อถือโดยรวม (Reliability) ของการใหบริการ คาเฉล่ียเทากับ 3.93 ตามลําดับ 

 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 

สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานคุณภาพการบริการ ไดแก ดานส่ิงที่สัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ 

ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเอาใจใส มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ 

กรณีศึกษา ผูโดยสารขาออกชาวไทย ทาอากาศยานดอนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณภาพบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ 

ปจจัยสวนบุคคล (t-test, f-test)   

1. เพศ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. อายุ มีนัยสําคัญทางสถิติ 
3. ระดับการศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติ 
4. สถานภาพ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณภาพบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ 

5. อาชีพ มีนัยสําคัญทางสถิติ 
6. รายไดประจําตอเดือน มีนัยสําคัญทางสถิติ 

คุณภาพการบริการ (Correlation)   

1. ส่ิงที่สัมผัสได  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
2. ความนาเชื่อถือ  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
3. การตอบสนอง  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
4. ความไววางใจ  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
5. การเอาใจใส  มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

4.4 การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)  

ปจจัยดานคุณภาพการ

บริการ 

ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ 

คาความสัมพันธ (r) Sig. ทิศทางและระดับความสัมพันธ 

ส่ิงที่สัมผัสได  0.611* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ความนาเชื่อถือ  0.295* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับต่ํา 

การตอบสนอง  0.521* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ความไววางใจ  0.509* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

การเอาใจใส  0.536* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ภาพรวม 0.631* 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

5. อภิปรายผล  

จากการศึกษาครั้งน้ี พบวา ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดประจําตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจ

ในคุณภาพบริการจากปจจัย 5 ดานเพราะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตปจจัยดานเพศและสถานภาพไมไดสงผลตอความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการจากปจจัย 5 ดานเพราะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมพันธอยางงายของ

เพียรสันพบวาปจจัยคุณภาพบริการดานส่ิงที่สัมผัสได การตอบสนอง ความไววางใจ และการเอาใจใสมีความสัมพันธในระดับ

ปานกลางโดยพิจารณาจากคาความสัมพันธ (r) คือมีคาระหวาง 0.50 - 0.70 และความนาเชื่อถือมีทิศทางเดียวกันแตมี

ความสัมพันธในระดับต่ําเน่ืองจากคาความสัมพันธ (r) มีคานอยกวาระดับ 0.50  
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ผูใชบริการยังมีความคิดเห็นวาดานส่ิงที่สัมผัสไดเก่ียวกับอาคารที่จอดรถมีไมเพียงพอตอการใหบริการ จึงควร

ดําเนินการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในการใหบริการจอดรถ เชน พื้นที่ของเอกชน และมีรถคอยบริการระหวางที่จอดรถกับอาคาร

ผูโดยสารขาออก เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกแกผูโดยสารมากยิ่งขึ้น   

2. การใหบริการของเจาหนาที่จะทําใหผูใชบริการมีความนาเชื่อถือน้ัน ควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีจิตสํานึกที่ดี 

มีจรรยาบรรณ รักการบริการ ฝกอบรมเจาหนาที่ใหสามารถอธิบายใหผูโดยสารเขาใจถึงการตรวจคนกระเปาสัมภาระและ

ของเหลวสําหรับนําขึ้นเครื่องบิน จะทําใหผูโดยสารรับรูไดและเกิดความเชื่อถือในการทํางานของเจาหนาที ่

3. กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ควรเพิ่มการทํางานใหมีความคลองตัวและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เปนการ

ตอบสนองโดยควรมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาปรับใชในการดําเนินงาน ณ จุดตรวจคนกระเปาสัมภาระและของเหลว  

6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานบริการ ของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนํา

ผลที่ไดมาชวยปรับปรงุคุณภาพการบริการใหดีขึ้น 

2. ควรศึกษาถึงศักยภาพการใหบริการดานอ่ืนๆ ของทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อใหมีการบริการที่แปลกใหม 

ทันสมัยมากขึ้น เปนการสงเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริการ 
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล

จากผูทําบัญชใีนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคา n = 317 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา 

คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยใชสถิติตาง ๆ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม ทักษะของผูจัดทํา

บัญชี ทั้ง 7 ดานรวมกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05  

โดยมีอํานาจการพยากรณ (ŷ = 45.80 %) ซ่ึงขอสนเทศน้ีสามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

คุณภาพรายงานทางการเงินของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

คําสําคัญ: ทักษะผูจัดทําบัญช ี คุณภาพรายงานทางการเงิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

Abstract 
 

This study aims to examine factors affecting quality of financial reporting using Government Fiscal 

Management Information System (GFMIS) of the accountants under the Ministry of Agricultural and Cooperatives. 

Data were collected from 317 accountants under the Ministry of Agricultural and Cooperatives. Instrument 

used in data collection was a questionnaire. Data was analyzed by statistics including frequency, percentage, 

mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results of 

the study showed that the overall 7 skills of the accountants together was significantly correlated with 

the quality of financial report at the significant level of 0.05 with the predictive power of 45.80%. This 

information can be used to improve the performance of the quality of financial reporting by accountants 

under the Ministry of Agriculture and Cooperatives to be more effective. 
 

Keywords: accounting skills, quality of financial reporting, Ministry of Agriculture and Cooperatives 
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1.บทนํา 

ปจจุบันผูจัดทําบัญชีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภายในองคกรเปนอยางมาก เน่ืองจากตองเปนผูที่สามารถ

ใหขอมูลแกผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน หรือเพื่อใชในการตัดสินใจดําเนินธุรกรรมตางๆ อีกทั้งปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป

ระบบราชการไทยเพื่อปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ  โดยไดจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ขึ้น เพื่อใหมีความโปรงใส รวดเร็ว 

คลองตัว ตอบสนองความตองการของสังคม ตลอดจนผูจัดทําบัญชีก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตนเองใหมีความรู

ดานการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน  พรอมทั้งนําเสนอขอมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพแกผูที่เก่ียวของ เพื่อที่จะ

สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ 

จากความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อนําผลการวิจัย

ที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูจัดทําบัญช ี

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา  

เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา  

 สมมติฐานขอที่ 1 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินของผูทํา

บัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สมมติฐานขอที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดานความ

เก่ียวของในการตัดสินใจ 

สมมติฐานขอที่ 3 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดานความ

เชื่อถือได 

สมมติฐานขอที่ 4 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดาน

ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได 

สมมติฐานขอที่ 5 ทักษะการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในดาน

ความสามารถเขาใจได 

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ศศิธร ภูสีฤทธ์ิ (2556) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ทักษะในการทํางานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของผูทํา

บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูทําบัญชีตองมุงเนนฝกฝนทักษะ เพื่อใหเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญในงานที่

ตนเองรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคขององคกร 

 วิไลวรรณ  ศรีหาตา (2551) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการเรียนรูกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประสิทธิภาพการ

เรียนรูโดยรวมและเปนรายดาน และมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม ทั้งในดานคุณภาพผลงาน  

ดานปริมาณผลงาน ดานความตรงตอเวลาในการทํางาน 
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 ดุษณี  สิกพันธ (2559) ทําศึกษาทักษะในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชี

ในกรุงเทพมหานคร พบวา ทักษะในการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญช ีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินในทุกดาน  

ยกเวนดานความสามารถพิสูจนยืนยันได ดังน้ันควรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในดานตางๆ  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ณัฐวุฒิ  ตันติเศรษฐ (2558) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลในการ

ตัดสินใจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ความเปนมืออาชีพของพนักงานบัญชีและ

ความสามารถของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพงบการเงิน โดยรวมและคุณภาพของงบ

การเงินรายดาน  

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา 

5.1 ประชากร (Population) ผูจัดทําบัญชีที่มีรายชื่อในหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จํานวน 16 หนวยงาน 

(คงอยู) ป 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 1,519 คน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560)  

5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16 หนวยงาน 

จํานวน 1,519 คน ที่ไดจากการคํานวณขนาดตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 317 คน 

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูจัดทําบญัชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน  6 ขอ ประกอบดวย 

ดานเพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน โดยเปนคําถามแบบใหเลือกเพียง

คําตอบเดียว 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทีมีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 

อิเลคทรอนิกส (GFMIS) จํานวน 7 ดาน ประกอบดวย ดานการปฏิบัติ งาน ดานความรูความสามารถทางบัญชี  

ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพทางบัญชี ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีตั้งแตระดับนอยที่สุด ระดับนอย ระดับ

ปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด 

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

ดานความเชื่อถือได  ดานความสามารถในการเปรียบเทียบได  ดานความสามารถเขาใจได ซ่ึงขอคําถามเปนแบบมาตรสวน

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีตั้งแตระดับนอยที่สุด ระดับนอย ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด 

5.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีเปนการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดคาดัชนี

ความสอดคลอง เทากับ 0.67 – 1.00  

การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ

ผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ 

0.715 – 0.847 และคาอํานาจจําแนกรายขอ เทากับ  0.612-0.878 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา .70 ขึ้นไป และคาอํานาจจําแนก

รายขอ (Corrected Item Total Correlation) ตั้งแต 0.3 แสดงวา เครื่องมือมีความเที่ยง (Hair, Black, Babin, Anderson, 

& Tatham, 2006) 

5.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใชใน

การวิเคราะห คือ จํานวน และรอยละ การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ สถิติที่ใชในการทดสอบ คือ การวิเคราะห

สหสัมพันธพหุคูณ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติอนุมานที่ใชในการทดสอบ  คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

6. ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีดังตอไปน้ี 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 317 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.25 มีอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 

41.96 สถานภาพสมรส  คิดเปนรอยละ 50.00  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.00 ประสบการณทํางานดาน

บัญชี 3-6 ป คิดเปนรอยละ 32.00 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,00 บาท คิดเปนรอยละ 54.00 

ทักษะของผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถทางการบัญชี

ในระดับมาก ( X = 3.98 และ S.D = 0.83) โดยมีความรูดานการปฏิบัติงานในสวนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การบริหารและการจัดการสํานักงานสูงที่สุด ( X = 4.24 และ S.D = 0.77) และรองลงมาคือ การวางแผนและจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.98  และ S.D = 0.74) 

 ความรูความสามารถทางดานบัญชี โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถทางการบัญชีใน

ระดับมาก ( X = 4.16 และ S.D = 0.77) โดยมีความรูเก่ียวกับวิชาชีพพื้นฐานทางบัญชีที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (เชน ระบบ

ราชการ การจัดเก็บภาษี รายงานทางการเงิน) สูงที่สุด ( X = 4.33 และ S.D = 0.71) และรองลงมาคือ มีการใหความสําคัญ

กับแหลงที่มาของขอมูล เพื่อสรางความเชื่อถือของรายงานทางการเงินผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเลคทรอนิกส  ( X = 4.31และ S.D = 0.75) 

 ดานจรรยาบรรณ  วิชาชีพทางบัญชี โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับจรรยาบรรณ วิชาชีพ

ทางบัญชีในระดับมาก ( X = 4.30 และ S.D = 0.69)โดยมีความสําคัญกับการรักษาชื่อเสียง ความซ่ือสัตยและรับผิดชอบใน

หนาที่ ( X = 4.45 และ S.D = 0.65) และรองลงมาคือ ยึดหลักความถูกตอง เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ  

เพื่อนําไปสูความเชื่อถือไดของขอมูลทางการบัญชี ( X = 4.36 และ S.D = 0.71) 

 ดานการเรียนรู โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูดานการเรียนรูในระดับมาก ( X = 4.26 และ  

S.D = 0.68) โดยมีการเรียนรูมุงเนนในการแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานการบัญชีและระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส โดยกาติดตามขอมูลขาวสารจากกรมบัญชีกลางอยูเสมอ สูงที่สุด ( X = 4.34 และ 

S.D =  0.64) และรองลงมาคือใหความสําคัญกับการเขารับการฝกอบรมความรูความเขาใจสมัยใหมทางการบัญชีและระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  

( X = 4.32 และ S.D = 0.60) 

 ความสามารถทางดานการส่ือสาร โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถทางการส่ือสารใน

ระดับมาก ( X = 3.85 และ S.D = 0.71) โดยมีความรูความสามารถส่ือสารขอมูลในรูปแบบการพูดคุยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สูงที่สุด ( X = 3.95 และ S.D = 0.72) และรองลงมาคือ สามารถส่ือสารขอมูลในรูปแบบการรายงานหรือขอความไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ( X = 3.94 และ S.D = 0.65) 

  ความสามารถดานการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถดานการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนในระดับมาก ( X = 3.84 และ S.D = 0.85) โดยมีความรูความสามารถในการใหความสําคัญการทํางานเปนทีม  

สูงที่สุด ( X = 3.93 และ S.D = 0.88) รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดเปนอยางดี ซ่ึงมีระดับคาเฉล่ียเทากัน ( X = 3.93 และ S.D = 0.81) 

 ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ( X = 4.30 และ S.D = 0.68) โดยมีความรูความสามารถในการตระหนักถึงการ

เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมอยูเสมอ เพื่อสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางการบัญชีและระบบ
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บริหารการเงินการคลังภาครัฐผานระบบอิเลคทรอนิกส  สูงที่สุด ( X = 4.53 และ S.D = 0.65) และรองลงมาคือ มุงเนนการ

ทําความเขาใจในคุณลักษระเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานของคอมพิวเตอรเพื่อใช

ไประโยชนไดอยางคุมคามากที่สุด ( X = 4.44 และ S.D = 0.64) 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุดไดแก ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน  

ดานความรูความสามารถเก่ียวกับบัญชี  ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานการเรียนรู ดานการส่ือสารดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และมีอํานาจพยากรณ (ŷ = 45%) 

เม่ือพิจารณารายตัวแปรอิสระ พบวาทักษะผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ดานความรูความสามารถเก่ียวกับบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.322) รองลงมา ไดแก  

ดานการเรียนรู (Beta = 0.211) ดานการปฏิบัติงาน (Beta = 0.125) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = 0.119)  

ด านการ ส่ือสาร  ( Beta=0 .1 01 )  ด านการทํ างานร วม กับ ผู อ่ืน  ( Beta=0.095)  และด านจรรยาบร รณ วิชาชี พ  

(Beta = 0.090) ตามลําดับ สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการเรียนรู ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน

ดานความรูความสามารถเก่ียวกับบัญช ี

การทดสอบสมมติฐานที่  2 เ ม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด ไดแก ทักษะผู จัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน   

ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ  ดานการเรียนรู ดานการส่ือสารดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

อํานาจพยากรณ (ŷ = 35%) 

 เม่ือพิจารณารายตัวแปรอิสระ พบวาทักษะผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ดานความเก่ียวของในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.280) รองลงมา ไดแก  

ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี (Beta = 0.258) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = 0.148) ดานการเรียนรู  

(Beta = 0.117) ตามลําดับ สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี  ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการเรียนรู มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเก่ียวของในการตัดสินใจ 

การทดสอบสมมติฐานที่ 3 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด ไดแก ทักษะผู จัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน  

ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับดับ .05 และมี

อํานาจพยากรณ (ŷ = 20%) 

 เม่ือพิจารณารายตัวแปรอิสระ พบวาทักษะผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ดานความเชื่อถือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.413) รองลงมาไดแก ดานการเรียนรู (Beta = 

0.271) ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Beta = 0.120) ตามลําดับ สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการเรียนรู ดานการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเชื่อถือได 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด ไดแก ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน  

ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการส่ือสารดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

อํานาจพยากรณ (ŷ =20 %) 

 เม่ือพิจารณารายตัวแปรอิสระ พบวา ทักษะผูจัดทําบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ดานความสามารถในการเปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด (Beta = 0.223) รองลงมา ไดแก 

ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ (Beta = 0.211) ดานการเรียนรู (Beta = 0.195) และดานการส่ือสาร (Beta = 0.139) ตามลําดับ 
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สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร  มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพ

รายงานทางการเงินดานความรูความสามารถทางดานบัญช ี

การทดสอบสมมติฐานที่  5 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งชุด ไดแก ทักษะผู จัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน  

ดานความรูความสามารถทางดานบัญช ีดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน   

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพยากรณคุณภาพรายงานทางการเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

อํานาจพยากรณ (ŷ =20 %) 

 เม่ือพิจารณารายตัวแปรอิสระ พบวาทักษะผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ดานความสามารถเขาใจได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มากที่สุด (Beta = 0.181) และ ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ 

(Beta = 0.145) สรุปวาทักษะผูจัดทําบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงิน

ดานความสามารถเขาใจได  
 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

7.1 อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนําผลงานวิจัยจากนักวิจัยทานอ่ืนๆ มาประกอบการอภิปรายรายผล

การศึกษาจากสมมติฐานทั้ง 5 ขอ เพื่อใหผลงานวิจัยมีคุณคาสรางประโยชนใหมากยิ่งขึ้น โดยผูศึกษาขออภิปรายผลการศึกษา

ไดดังตอไปน้ี 

 1. ทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

บัญชี  ดานการเรียนรู  ดานการส่ือสาร  ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกับ

คุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูจัดทําบัญชี ตองมีสวนผสมของทักษะดานตาง ๆ เปนส่ิงที่แสดงถึงสมรรถนะและ 

ขีดความสามารถ บงชี้ถึงศักยภาพที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีคุณภาพได ดังน้ันการ

ปฏิบัติงาน ความรูความสามารถทางดานบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี  การเรียนรู การส่ือสาร การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 2. ทักษะผูจัดทําบัญชี ดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

บัญชี ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกับ

คุณภาพรายงานทางการเงินของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดานความเก่ียวของในการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถคาดคะเนผลลัพธการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่อง

อ่ืนๆ ที่ผูใชรายงานทางการเงินสนใจ นอกจากน้ียังชวยในการพยากรณและยืนยันขอมูลทางการเงินที่มีความสัมพันธกัน 

สามารถเปรียบเทียบขอมูลตางๆสําหรับปปจจุบันจากขอมูลของปกอนๆ ไดดวย  

 3. ทักษะของผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

บัญชี ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงาน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเชื่อถือได  

 ความนาเชื่อถือได เปนขอมูลที่ผูใชรายงานทางการเงินสามารถเชื่อไดวาขอมูลน้ัน เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

ขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือควรแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได  โดยปราศจากความผิดพลาดและมีสาระสําคัญ 

ปราศจากความลําเอียงซ่ึงทําใหผูใชขอมูลรายงานทางการเงินตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี 

ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน  ดานความสามารถในการเปรียบเทียบกันได  

 การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกันหรือเปรียบเทียบงบการเงินของหนวยงานตางๆ การ

เปรียบเทียบกันไดทําใหผูใชขอมูลสามารถประเมินฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงฐานะ

ทางการเงินและสามารถคาดคะเนแนวโนมของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เปรียบเทียบได การใช

วิธีการบัญชีที่สมํ่าเสมอจากงวดหน่ึงไปยังงวดหน่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกผูใชงบการเงินโดยทําใหสามารถวิเคราะหและ

เขาใจขอมูลทางการบัญชีที่เปรียบเทียบกันได 

 5. ทักษะผูจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถทางดานบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี 

ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินดานความสามารถเขาใจได   

ขอมูลทางการบัญชี ที่ผูใชงบการเงินตองสามารถเขาใจในขอมูลที่นําเสนอ โดยผูใชขอมูลทางการบัญชีตองมีความรู

ความเขาใจในธุรกิจและเหตุการณทางเศรษฐกิจ โดยงบการเงินจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชที่มีความรูพื้นฐาน

อยางเพียงพอ มีความพยายามและความตัง้ใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล ถึงแมวาขอมูลจะมีความซับซอน 
 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเลคทรอนิกส (GFMIS) ของผูจัดทําบัญชีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลตอดานการทํางาน ดานทรัพยากรมนุษย 

ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนส่ิงที่จะพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

ดังน้ันสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณควรใหความสําคัญและปฏิบัติดังน้ี 

 1.ผูจัดทําบัญชีควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานในทาง

เดียวกัน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

 2.ผูบังคับบัญชา ควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผูทําบัญชีใหสามารถปฏิบัติงานดานการ

จัดทําบัญชใีหมีประสิทธิภาพ เพราะปจจุบันความเส่ียงเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการทํางาน ผูจัดทําบัญชีจึงจําเปนตองมีทักษะใน

การปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วและลดขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

 3. ควรสงเสริมใหผูจัดทําบัญชีคํานึงถึงความสําคัญของคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติหนาที่

เก่ียวของโดยตรง ไมวาจะเปนในสวนของขอมูลทางบัญชี หรือขั้นตอนการจัดทํา เพื่อประโยชนในการนําไปใชตัดสินใจ 
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะผูทําบัญชีในหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2559 

เทาน้ัน การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในหนวยงานสังกัดอ่ืน ๆ เชน ผูจัดทําบัญชีในหนวยงานองคกรอิสระ หนวยงาน

ภาคเอกชน เปนตน 

 2. การศึกษาในครั้งน้ีไดทําการศึกษาทักษะผูจัดทําบัญชีเฉพาะทางดานการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ

เก่ียวกับบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานการเรียนรู ดานการส่ือสาร ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน และดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทาน้ัน ไมไดทําการศึกษาถึงทักษะอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพรายงานทางการเงิน การศึกษาครั้งตอไป

ควรศึกษาทักษะดานอ่ืน ๆ ที่อาจมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินเชน ทักษะการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง 

เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง และมีการแขงขันที่สูงขึ้น รานอาหารแตละราน

ใชทรัพยากรในดานวัตถุดิบที่แตกตางกันตามความหลากหลายของรายการอาหาร ซ่ึงรานอาหารพยายามควบคุมระดับปริมาณ

วัตถุดิบใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา หรือพยายามวางแผนการใชทรัพยากรใหเพียงพอ ถึงแมจะวางแผนที่ดีอยางไร

ก็ยังไมสามารถจัดการใหเทากับปริมาณความตองการของลูกคาได โดยมักเผ่ือใหเหลือดีกวาขาด แนวทางหน่ึงที่ชวยลดวัตถุดิบ

ที่เหลือทิ้งน้ีไดคือ การนําเสนอการสงเสริมการขายในการลดราคาในบางรายการอาหารเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับลูกคาในการส่ัง

รายการอาหารที่ประกอบดวยวัตถุดิบที่กําลังหมดอายุมากขึ้น แตการตัดสินใจวาจะตองเลือกทํารายการอาหารใด และจํานวน

เทาไหรเปนการตัดสินใจที่ไมงาย และตองใชหลายขอมูลประกอบการตัดสินใจ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวคิดการ

ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหาร เพื่อใหรานอาหารมีแนวทางในการ

วิเคราะหขอมูล และเลือกทําการสงเสริมการขายไดเหมาะสมกับคุณลักษณะของรานอาหารและลูกคาที่จะเขามาได โดยระบบ

ที่นําเสนอสามารถเก็บขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ เรยีกดูสถานะวัตถุดิบในระบบ และเสนอแนะตัวเลือกการทําการสงเสริม

การขายพรอมคาคาดหวังผลกําไร ขาดทุน และตนทุนที่สูญเปลาของแตละทางเลือกได   

 

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ธุรกิจรานอาหาร  วัตถุดิบที่เนาเสียได 

 

Abstract 

 

A restaurant business is a growing business and highly competitive. Each restaurant uses different raw 

materials based on a variety of menu. Most restaurants try to control their stock level to match with customer 

demands or plan for having sufficient raw materials. Although having a good plan, it is not possible to 

plan the amount of raw materials as equal as customer demands. In addition, they usually have over 

supply. One way to reduce these perishable raw materials is to provide discount promotion to motivate 

customers to order the menu that uses those raw materials. However, deciding what menu will be could 

and how much is not easy and requires a lot of information. An objective of this research is to develop 

the conceptual design of decision support system for managing perishable raw materials in restaurants 
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which is a tool for the restaurant to analyze data and choose the promotion suitable for the characteristics 

of restaurants and customers. The designed system can collect the information needed to make the 

decision, check raw materials status and suggest an appropriate promotion with the expected value of 

revenue, profit and cost of each option.  

 

Keywords: decision support system, restaurant, perishable raw materials 

 

1. บทนํา  
 

ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ืองและมีการแขงขันที่สูงขึ้น จากกองขอมูลธุรกิจ

พบวาขอมูล ณ 31 มีนาคม 2560 มีธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารที่ดําเนินกิจการอยูทั่วประเทศจํานวน 11,945 ราย [1] 

เน่ืองจากมีผูประกอบการรายใหมทยอยเขามาในตลาด เจาของธุรกิจตางเรงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารดาน

ตาง ๆ ทั้งในเรื่องของการบริการรานทั่วไป การเงิน ตนทุน รวมไปถึงการจัดซ้ือวัตถุดิบใหมีความเหมาะสม  

จากการสังเกตในเบื้องตนรานอาหารแตละรานมีการใชทรัพยากรในดานวัตถุดิบที่แตกตางกันตามความหลากหลาย

ของรายการอาหาร ซ่ึงรานอาหารจะพยายามควบคุมระดับปริมาณวัตถุดิบใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา หรือ

พยายามคาดการณวาจะมีลูกคาเทาไหรแลวจึงส่ังวัตถุดิบตามน้ัน แตในความเปนจริงเปนการยากที่จะซ้ือมาใหพอดีกับปริมาณ

ที่ลูกคาตองการ ประกอบกับรานอาหารสวนใหญมักส่ังวัตถุดิบมาโดยคิดวาวัตถุดิบเหลือดีกวาของขาด สงผลใหมักมีวัตถุดิบที่

มากเกินความจําเปนและวัตถุดิบน้ันจะกลายเปนของเสียและถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน 

แนวทางหน่ึงที่ชวยลดวัตถุดิบที่เหลือทิ้งน้ีไดคือ การนําเสนอการสงเสริมการขายโดยการลดราคาในบางรายการ

อาหารเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับลูกคาในการส่ังรายการอาหารที่ประกอบดวยวัตถุดิบที่กําลังจะหมดอายุมากขึ้น [2] แตการที่จะ

ตัดสินใจวาจะตองเลือกทํารายการอาหารใด และจํานวนเทาไหรเปนการตัดสินใจที่ไมงาย และตองใชขอมูลหลายอยางในการ

ประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไมดีทําใหรานอาหารเสียโอกาสที่จะขายอาหารในราคาปกติหรือเกิดวัตถุดิบเหลือทิ้งมากก็

ได โดยแนวคิดในการพิจารณาขอมูลที่เก่ียวของและกลไกการตัดสินใจซ่ึงเปนสวนสําคัญที่มีผลตอกําไรของรานมีไดหลายวิธี 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดใน

รานอาหาร เพื่อใหรานอาหารมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูล และเลือกการสงเสริมการขายไดเหมาะสมกับคุณลักษณะของ

รานอาหารและลูกคาที่จะเขามาได โดยระบบที่นําเสนอสามารถเก็บขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ เรียกดูสถานะวัตถุดิบใน

ระบบ และเสนอแนะตัวเลือกการสงเสริมการขายวาควรจะลดราคาอาหารเมนูใด และจํานวนเทาไหรในแตละวัน พรอมระบุคา

คาดหวังผลกําไร ขาดทุน ตนทุนที่สูญเปลาของแตละทางเลือกได เพื่อใหผูใชงานมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกทําการ

สงเสริมการขาย  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหาร 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

งานวิจัยน้ีเก่ียวของกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบการจัดการรานอาหาร ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับ 2 ประเด็นน้ี โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังน้ี 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) คือระบบสารสนเทศที่สามารถใหขอมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจกับผูใช โดยที่ระบบจะรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจ เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินปญหาแบบก่ึง

โครงสรางและไมมีโครงสราง โดยปกติระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึง

สามารถพบเห็นไดในหลายอุตสาหกรรม เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ (วิไลฉัตร วรารักษสัจจะ, 

2551) [6] ซ่ึงจะมีการตัดสินใจในเรื่องโปรโมชั่นที่ใหผลตอบแทนสูงสุดจากกลุมตัวอยางผูใชบริการเพื่อเปนการนําโปรโมชั่นออก

สูตลาด และระบบสนับสนุนการวิเคราะหการชําระคาบําบัดนํ้าเสีย (ศุภมิตร ยุวัฒนะ, 2548) [7] ซ่ึงพัฒนาเครื่องมือมาเพื่อ

ศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาในการยอมรับที่จะชําระคาบําบัดนํ้าเสีย เพื่อสรางระบบชวยในการตัดสินใจ

เลือกกลุมเปาหมายในการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงสถานภาพของลูกคาแตละกลุมในอนาคต  

ระบบการบริหารงานรานอาหาร คือระบบที่เก่ียวของกับกิจกรรมตางๆภายในรานอาหาร ซ่ึงแบงออกเปนงานสวน

หนาและสวนหลัง งานสวนหนาประกอบดวย การแนะนํารายการอาหาร การรับคําส่ังอาหาร การบริการ การคิดราคาและการ

รับชําระเงิน และงานสวนหลัง ประกอบดวย การกําหนดรายการอาหาร การจัดซ้ือ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจาย 

การผลิต และการคํานวณตนทุน โดยมีงานวิจัยหลายงานไดทําการศึกษาและพัฒนาในรูปแบบที่ตางกันไป เชน การพัฒนา

ระบบการจัดการรานอาหาร (ปวริศร  เหลือทองคํา, 2553) [4] โดยระบบจะชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึก แกไข ลบ 

และเรียกใชขอมูล รวมถึงการจัดทํารายงานที่ชวยในการดําเนินกิจการรานอาหาร เพื่อใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลตางๆ ที่

เก่ียวของกับกระบวนการจองโตะอาหาร ส่ังอาหาร และออกใบเสร็จ และนอกจากน้ียังมีบางงานวิจัยพัฒนาระบบการจัดการ

ฐานขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสมกับภัตตาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพื่อชวยจัดการงานภายในภัตตาคารใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (วิโรจน เพชรเดนลาภ, 2550) [5] 

งานวิจัยฉบับน้ีสนใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับธุรกิจรานอาหารในมุมที่เปนการพิจารณาของที่อาจจะเหลือทิ้ง 

ซ่ึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวารานอาหารควรใหความสําคัญ เพราะเปนการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบที่เสียไป

โดยตรง 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในสวนของวิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพการดําเนินงานทั่วไปกิจกรรมภายในรานอาหารที่

ศึกษา ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับระบบการบริหารงานรานอาหาร [4] [5] จากการศึกษาทําใหเห็นถึงประเด็นที่ควรให

ความสําคัญในการบริหารงานรานอาหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการพิจารณาการใชวัตถุดิบที่เนาเสียได โดยนําเสนอเปน

การสงเสริมการขาย เพราะจากการศึกษาพบวากิจกรรมภายในรานอาหารยังไมมีการพิจารณาในสวนน้ี ผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะ

เสนอเปนแนวทางการพัฒนาระบบที่เก่ียวของกับการใชวัตถุดิบที่เนาเสียไดและสามารถเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงาน

รานอาหารทีเ่ปนอยูในปจจุบัน โดยผูวิจัยจะออกแบบหลักการแนวคิดการดําเนินงานของระบบแบงออกเปน 3 สวนคือ ขอมูล

นําเขา (Input data) กระบวนการ (Process) และ การแสดงผล (Output) รวมไปถึงการเชื่อมโยงจากระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจไปยังระบบการทํางานเดิม จากน้ันออกแบบรายละเอียดระบบทั้ง 3 สวน ประกอบไปดวยขอมูลที่ตองจัดเก็บเพื่อใชใน

การวิเคราะหและประเมินทางเลือกในการทําการสงเสริมการขาย และสรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ จากขั้นตอนการ

ดําเนินงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนซ่ึงผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียดของระบบที่พัฒนาในหัวขอตอไป 

 

5. หลักการและแนวคดิ 
 

แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการวัตถุดิบที่เนาเสียไดในรานอาหารถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใน

การตัดสินใจเลือกทําการสงเสริมการขายจากการนําขอมูลมาวิเคราะห และนําเสนอเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการ
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สงเสริมการขายใหแกเจาของธุรกิจรานอาหารวาในแตละวันควรจะทํารายการอาหารอะไรบางและจํานวนเทาไหร เพื่อดึงดูดให

ลูกคาหันมาส่ังรายการอาหารที่ใชวัตถุดิบที่ใกลจะหมดอายุมากขึ้น โดยในงานวิจัยน้ีกําหนดใหราคาอาหารที่ถูกลดลงและความ

นาจะเปนที่ลูกคาจะมาซ้ือมากขึ้นมาจากการประมาณการโดยผูประกอบการ โครงสรางแนวคิดของระบบ แสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบโครงสรางแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบโครงสรางแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การดําเนินการของระบบเริ่มจากการเก็บ

ขอมูลตาง ๆ โดยนําขอมูลมาประมวลผลเพื่อพิจารณาทางเลือกในการทําการสงเสริมการขาย โดยแตละทางเลือกจะทําการ

เปรียบเทียบในมุมรายได ตนทุน และกําไรที่คาดหวังเม่ือมีการสงเสริมการขาย เพื่อใหไดขอมูลไปประกอบการตัดสินใจ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี สวนที่หน่ึง ขอมูลนําเขา (Input data) ประกอบดวยขอมูล

ของปริมาณของวัตถุดิบ รายการอาหาร และความนาจะเปนเม่ือมีการสงเสริมการขาย สวนที่สอง กระบวนการ (Process) 

ประกอบดวยการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือทิ้ง การเก็บขอมูลความนาจะเปนการเกิดเหตุการณตาง ๆ  และการคํานวณคา

คาดหวัง (Expected Value) ของรายได ตนทุน กําไรของแตละทางเลือก และสวนที่สาม การแสดงผล (Output) เพื่อเปน

ขอมูลสรุปใหกับผูประกอบการเห็นวาควรทําการสงเสริมการขายอยางไร 

แนวคิดความเชื่อมโยงของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบการจัดการรานอาหารทั่วไป  

 ระบบที่พัฒนาเปนระบบที่ใชในรานอาหารซ่ึงโดยสวนใหญรานอาหารมักจะมีระบบการบริหารจัดการภายใน

รานอาหารอยูแลว แนวคิดสวนน้ีจะอธิบายการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบที่พัฒนากับระบบของรานอาหารวาจะมีขอมูลอะไร

เชื่อมโยงกันบาง และเชื่อมโยงกันอยางไร ภาพการเชื่อมโยงของระบบสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบภายในรานอาหารทั่วไปและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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จากภาพที่ 2 กิจกรรมหลักภายในรานอาหารประกอบไปดวยการจองโตะ การส่ังอาหาร การเสิรฟอาหาร การปรุง

อาหาร การชําระเงิน และการจัดซ้ือวัตถุดิบ จากกิจกรรมภายในรานอาหารระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ออกแบบจะรับขอมูล

วัตถุดิบที่มีมาวิเคราะหแลวทําการประเมินการสงเสริมการขาย จากน้ันสงขอมูลกลับเปนขอมูลนโยบายการสงเสริมการขาย 

นอกจากน้ีเม่ือมีขอมูลวัตถุดิบที่เปล่ียนแปลงไประบบจะทําการคํานวณและสงผลขอมูลกลับไปใหม เพื่อเปนผลลัพธการกําหนด

นโยบายการสงเสริมการขายเพื่อนําเสนอเจาของธุรกิจ 

 

6. รายละเอียดของระบบ 
 

6.1. ขอมูลนําเขา (Input data) ประกอบดวยขอมูลของปริมาณของวัตถุดิบ รายการอาหาร และความนาจะเปน

เม่ือมีการสงเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 6.2. กระบวนการ (Process) ประกอบดวยการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือทิ้ง การเก็บขอมูลความนาจะเปนการเกิด

เหตุการณตาง ๆ และการคํานวณคาคาดหวัง (Expected Value) โดยเริ่มจากการรับขอมูลวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่

เหลือ จากน้ันผูประกอบการจะกําหนดคาความนาจะเปนเหตุการณเม่ือมีการสงเสริม จากน้ันคํานวณหาคาคาดหวังของ

ผลตอบแทนที่ไดรับของแตละทางเลือกที่เปนไปได และนําเสนอทางเลือกที่มีคาคาดหวังรวมสูงสุด  

  6.2.1. การเก็บขอมูลความนาจะเปนของพฤติกรรมของลูกคาเม่ือทําการสงเสริมการขาย เปนการเก็บ

ขอมูลความนาจะเปนที่ลูกคาจะส่ังรายการอาหารที่เปล่ียนไปจากการสงเสริมการขาย ซ่ึงความนาจะเปนไดมาจากการ

พิจารณาของผูที่มีประสบการณของทางรานอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 2 

  6.2.2. การประเมินทางเลือกการสงเสริมการขาย จะมาจากการคํานวณรายไดจากการขาย ตนทุนของ

วัตถุดิบ และกําไรออกมาเปนคาคาดหวัง (Expected Value) แลวเลือกการสงเสริมการขายที่ใหคาคาดหวัง (Expected 

Value) ของผลกําไรสูงที่สุด ตัวอยางการคํานวณแสดงไดดังน้ี กําหนดใหปจจุบันในครัวมีวัตถุดิบ (ปลา) จํานวน 7 ตัว (ทุกตัว

กําลังจะเนาเสียในวันน้ี) รายการอาหารกอนทําการสงเสริมการขายมีราคาเทากับ 500 บาท ราคาทําการสงเสริมการขาย

เทากับ 450 บาท และราคาตนทุนวัตถุดิบเทากับ 300 บาท รานอาหารตองตัดสินใจวาจะทําการสงเสริมการขายก่ีตัวซ่ึงเปนได

ตั้งแต 1 ตัวถึง 7 ตัว โดยแตละทางเลือกจะใหคาคาดหวังของผลกําไรที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

6.2.3. สรุปผลลัพธการสงเสริมการขาย เปนการนําคาคาดหวังแตละเหตุการณมาเปรียบเทียบ โดยขอมูล 

สําหรับการเปรียบเทียบมาจากการคํานวณคาคาดหวังของผลกําไรในหัวขอกอนหนา ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดวัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูลและการอัพเดทขอมูลที่เก่ียวของ 

ขอมูลจัดเก็บ วัตถุประสงค การเก็บและอัพเดทขอมูล 

1. ปริมาณวัตถุดิบ ประกอบไปดวยชนิดของวัตถุดิบ และจํานวนของ

วัตถุดิบที่มีอยูภายครัว  

- การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลรายการวัตถุดิบ

ในรานและปริมาณวัตถุดิบ 

- การอัพเดทขอมูล : ปรับปริมาณวัตถุดิบที่มี

เหลืออยูใหเทากับที่มีอยูจริงเม่ือมีการรับเขา 

หรือใชไป 

2. รายการอาหาร ประกอบไปดวยชื่อรายการอาหาร วัตถุดิบที่ ใช 

จํานวนวัตถุดิบที่ใช ราคา และตนทุนของวัตถุดิบที่

ใช  

- การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลรายการอาหาร 

สูตรอาหาร ราคา และตนทุน 

- การอัพเดทขอมูล : ปรับปรุงขอมูลเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงสูตรอาหาร หรือเพิ่มลดเมนู

รายการอาหาร 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 945 

ขอมูลจัดเก็บ วัตถุประสงค การเก็บและอัพเดทขอมูล 

3. ความนาจะเปน

เ ม่ื อ จั ด ร า ย ก า ร

สงเสริมการขาย 

จัดเก็บขอมูลของความนาจะเปนของเหตุการณเม่ือ

มีการสงเสริมการขาย โดยการสอบถามจากเจาของ

ธุรกิจ 

- การเก็บขอมูล : เก็บขอมูลคาความนาจะ

เปนและราคาที่ลดลงจากผูประกอบการ 

- การอัพเดทขอมูล : ปรับปรุงขอมูลเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงมูลคาความนาจะเปนและราคาที่

ลดลง 

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดความนาจะเปนที่เปล่ียนแปลงไปของความตองการของลูกคาเม่ือทําการสงเสริมการขาย 

สถานะลูกคา 
ความนาจะเปนของลูกคา 

เม่ือไมทําการสงเสริมการขาย เม่ือทําการสงเสริมการขาย 

0 0.29 0.14 

1 0.14 0.14 

2 0.29 0.29 

3 0.14 0.14 

4 0.14 0.14 

5 0 0.07 

6 0 0.07 

7 0 0 

 

 ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางความนาจะเปนของรายการอาหารหน่ึงที่มีการเปล่ียนแปลงความตองการของลูกคาจาก

การสงเสริมการขาย เชน สถานะลูกคาเดิมเม่ือไมทําการสงเสริมการขายแลวจะไมมีคนส่ังเลย (ลูกคา 0 คน) มีความนาจะ

เปนอยูที่ 0.29 และเม่ือมีการสงเสริมการขายสถานะลูกคามีการเปล่ียนแปลงของคาความนาจะเปนลดลงเหลือ 0.14 เปนตน 

   

ตารางที่ 3 ตัวอยางรายละเอียดการคํานวณคาคาดหวัง 

จํานวนทําการ

สงเสริมการขาย 

จํานวน

ลูกคาที่คาด

วาจะส่ัง 

Prob. รายไดจากการขาย ตนทุน กําไร 
 คาคาดหวังของ

กําไร 

1 

0 0.14 0 2100 -2100 

-892.857 

1 0.14 450 2100 -1650 

2 0.29 950 2100 -1150 

3 0.14 1450 2100 -650 

4 0.14 1950 2100 -150 

5 0.07 2450 2100 350 

6 0.07 2950 2100 850 

7 0 3450 2100 1350 
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 ตารางที่ 3 แสดงการคํานวณรายไดจากการขาย ตนทุนของวัตถุดิบ และกําไร เม่ือมีการสงเสริมการขายปลาจํานวน 

1 ตัว โดยจะขอยกตัวอยางการคํานวณตัวเลขในตารางสําหรับคอลัมนที่มีลูกคาที่คาดวาจะส่ัง 2 คน  

  - รายไดจากการขาย = ราคาขาย x จํานวนที่ส่ัง = (450x1) + 500 = 950 บาท 

  - ตนทุน   = ราคาตนทุนตอหนวย x ปริมาณวัตถุดิบ = 300 x 7 = 2100 บาท 

  - กําไร   = ราคาขายได – ตนทุน = 950 – 2100 = -1150 บาท 

 เม่ือทําครบทุกโอกาสที่เปนไปไดของการเขามาของลูกคา สามารถคํานวณคาคาดหวังของการสงเสริมการขายปลา 1 

ตัว ไดดังน้ี 

  - คาคาดหวังของกําไร = (-2100x0.14) + (-1650x0.14) + (-1150x0.29) + (-650x0.14)  

      + (-150x0.14) + (350x0.07) + (850x0.07) + (1350x0)  

     = -892.857 บาท 

 ดังน้ันเม่ือมีการสงเสริมการขายจํานวนเทากับ 1 ตัว จะทําใหรานอาหารมีคาคาดหวังของกําไรเทากับ -892.857 

บาท โดยในขั้นตอนการคํานวณคาคาดหวังกําไรน้ีจะทําสําหรับทุกรูปแบบการสงเสริมการขายคือตั้งแตทํา 0 ตัวไปจนถึง 7 ตัว 
 

ตารางที่ 4 รายละเอียดเปรียบเทียบคาคาดหวัง แตละการสงเสริมการขาย 

Expected Value 
จํานวนที่ทําการสงเสริมการขาย 

0 1 2 3 4 5 6 7 

รายไดจากการขาย 0 450 950 1450 1950 2450 2950 3450 

กําไร -1242.86 -892.857 -928.571 -950 -964.286 -971.429 -975 -975 

  

 ตารางที่ 4 แสดงผลรวมของการเปรียบเทียบคาคาดหวังของการสงเสริมการขายแตละรูปแบบซ่ึงผลการทําดีที่สุดคือ 

การสงเสริมการขายปลา 1 ตัว เพราะใหคาคาดหวังของกําไรสูงสุด 

 5.3. การแสดงผล (Output) เปนการแสดงรายงานสรุปขอเสนอแนะการสงเสริมการขาย รายละเอียดแสดงไดดัง

ภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 รายงานสรุปขอเสนอแนะการสงเสริมการขาย 
  

ภาพที่ 4 แสดงรายงานสรุปขอเสนอแนะการทําการสงเสริมการขายและผลลัพธของคาคาดหวังของกําไร โดยใน

ตัวอยางแสดงใหเห็นวาควรทําการสงเสริมการขายปลา 1 ตัว ซ่ึงทําใหคาคาดหวังของกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 350 บาท เม่ือ

เปรียบเทียบกับกรณีไมทําการสงเสริมการขาย 
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7. สรุปผลลัพธการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับรานอาหาร ใหมีขอมูลนําเสนอเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายการสงเสริมการขายโดยการลดราคา โดยระบบที่พัฒนาสามารถคํานวณและวิเคราะหขอมูล 

ตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย ชวยลดการทิ้งวัตถุดิบโดยเปลาประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา  

สําหรับขอเสนอแนะพบวา เน่ืองจากระบบสนับสนุนที่พัฒนายังไมมีการพิจารณาชวงเวลาการสงเสริมการขาย และ

ความสัมพันธรวมระหวางวัตถุดิบและรายการอาหาร เชน หน่ึงรายการอาหารใชหลายวัตถุดิบที่เนาเสีย หรือหน่ึงวัตถุดิบที่เนา

เสียทําไดหลายรายการอาหาร สงผลใหการนําวิธีคํานวณในงานวิจัยน้ีไปใชตองพิจารณาแยกเปนรายวัตถุดิบหรือเปนรายการ

อาหารไป ผูที่สนใจสามารถนําแนวคิดที่ไดนําเสนอไปพัฒนาตอยอดในมุมดังกลาวได 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปใน

ประเทศไทย ซ่ึงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เพื่อนําขอมูลเบื้องตน

มาวิเคราะหเพื่อหาสภาพแวดลอมของงานวิจัย โดยการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค แลวนํามาพัฒนาเปน

กรอบแนวคิด ผลการวิจัยพบวา ในอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปมีจุดแข็งในดานหวงโซอุปทาน มีทักษะดานการพัฒนา

ฝมือแรงงานที่มีศักยภาพ ทั้งดานการผลิตและดานการออกแบบ มีประสบการณดานการผลิตมายาวนานเปนที่ยอมรับของลูกคา 

รวมถึงมีความรวมมือกันอยางตอเน่ืองในภาคอุตสาหกรรม ดานนโยบายของหนวยงานภาครัฐไดวางยุทธศาสตรเพื่อยกระดับ

การผลิตในรูปแบบของตนเอง สรางความเขมแข็งในการเปดตลาดอาเซียนเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคดานการกีดกันทางการคา  

แตมีจุดออนในดานการขาดแคลนแรงงาน ตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศอ่ืน ๆ ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และ          

ขาดการพึ่งพากันอยางสมบูรณในภาคธุรกิจ ในดานอุปสรรคสําคัญที่พบในหวงเวลาน้ีการกีดกันทางการคาจากตลาดภายนอก 

ซ่ึงสงผลกระทบดานการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปโดยตรง 

 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอม  การบริหารจัดการ  อุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูป 
 

Abstract 
 

This research aims to study environment management industry, garment exporter in Thailand. 

The information used in this study is the study of the documentary research. To provide preliminary 

information for analysis of the research environment. By analyzing the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats and to develop a conceptual framework. The research found that In the garment export industry, 

there are strengths in the supply chain. Skillful skills development skills. Both in production and design. 

Experienced in production has long been accepted by customers. There is continued cooperation in the 

industry. There is continued cooperation in the industry. The government's policy has set a strategy to raise 

production in its own way. Strengthen the opening of ASEAN markets to avoid barriers to trade barriers. 
But there are weaknesses in the areas of labor shortage. Production costs are higher than other countries. 

Must be technology from abroad. And lack of complete interdependence in the corporate sector. The main 

obstacle in this time of trade sanctions from the external market. Which impact directly on the garment. 
 

Keywords: environment, management, garment export industry 
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บทนํา  

จากการขยายตัวของออกสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญพบวา ธุรกิจสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เครื่องนุงหมการสงออกส่ิงทอทั้งป 2559 มีมูลคาการสงออก 4,199.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.54 โดยผาผืน

สงออก คิดเปนมูลคา 1,265.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.26 และมูลคาการสงออกเครื่องนุงหม 2,441.83 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 9.06 การสงออกส่ิงทอและเครื่องนุงหมไปยังตลาดหลักป 2559 ประเทศไทยสงออกลดลงตามคําส่ังซ้ือที่

ลดลงของประเทศคูคาหลักในสวนของ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญ่ีปุน ลดลงรอยละ 9.82 5.31 และ 2.51 ตามลําดับ 

โดยส่ิงทอสงออกไดลดลงในตลาดญ่ีปุน จีน และอินโดนีเซีย ลดลงรอยละ 0.93 5.74 และ 7.11 ตามลําดับ ในสวนของการ

รับคําส่ังซ้ือสินคาเครื่องนุงหมจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ลดลงรอยละ 11.00 และ 7.58 ตามลําดับ (สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2560) โดยการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปป 2559 ลดลงทั้งกลุมเส้ือผาถักและเส้ือผาทอ แมวาความตองการใช

เส้ือผาสีดําในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยสวนหน่ึงเปนการนําสินคาในสตอกออกมาจําหนายรวมทั้งบางสวนมีการนําเส้ือผาเกา

มายอมสีใหม ประกอบกับมีการนําเขาเส้ือผาสําเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ และฮองกงเพิ่มมากขึ้น 

(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) รวมถึงการปรับตัวลดลงในกลุมสินคาตนนํ้า ไดแก มูลคาการสงออกเสนดาย 890.83 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 7.60 และมูลคาการสงออกเสนใย 606.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.17 ในขณะที่

นโยบายภาครัฐสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจแฟชั่น และสงเสริมสถาบันแฟชั่นระดับโลกมาตั้งสาขาและเปดสอน

ระดับปริญญาในประเทศไทย โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดตั้ง Thailand Industry Design Center: TIDC 

เพื่อเปนศูนยพัฒนาการออกแบบเผยแพรความรู รวมถึงเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานดานการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

แฟชั่นตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย รวมถึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับ

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของคลัสเตอร ของ BOI ซ่ึงจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงหวงโซการผลิตตั้งแตตน

นํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อเปนทิศทางในการสงเสริมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) 

ในป 2559 ภาครัฐมุงหวังในการยกระดับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องแตงกายไทยสูการแขงขันเพื่อตอยอดไปสูอุตสาหกรรม

ในอนาคตผานการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพ ดังแสดงในภาพที่ 1 (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 

2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แนวโนมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในเชิงนโยบายคลัสเตอร ของภาครัฐ 

ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 2559 
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อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทย จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญและครอบคลุมอุตสาหกรรมยอยหลาย

อุตสาหกรรม หากพิจารณาตามหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมสามารถแบงออกเปน 3 อุตสาหกรรม

หลักที่สําคัญ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมตนนํ้า กลุมอุตสาหกรรมกลางนํ้า และกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า โดยอุตสาหกรรมเส้ือผา

สําเร็จรูปและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมขั้นปลายนํ้า ที่มีกลุมอุตสาหกรรมขั้นกลางนํ้า คือ อุตสาหกรรมฟอกยอมเปน

อุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบกอนนํามาผลิตเปนเส้ือผาสําเร็จรูป (สายพิณ ภูรุง, 2559) แนวโนมอุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเครื่องนุงหมไทย ป 2560 โดยภาพรวมการผลิต การจําหนายในประเทศของกลุมเสนใยส่ิงทอ คาดวาจะขยายตัวไดจาก

ความตองการของตลาดในอาเซียนยังมีความตองการนําเขาจากไทย ซ่ึงสวนใหญไมมีส่ิงทอตนนํ้า สําหรับกลุมเครื่องนุงหม 

โดยเฉพาะเส้ือผาชุดดํา ยังมีความตองการของผูบริโภคในเกือบทุกภาคสวน ซ่ึงในหลายองคการยังไวอาลัยอยางตอเน่ือง และ

หลายโรงงานตองการเรงการผลิตเพื่อใหทันตามความตองการของลูกคา ในภาพรวมการสงออกส่ิงทอและเครื่องนุงหม คาดวา

จะขยายตัวไดไมมากนัก เน่ืองจากในชวงปที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจในตลาดคูคาหลักๆ ยังชะลอตัวตอเน่ือง ( สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) เม่ือพิจารณาขอมูลจากมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมของไทย ในชวงเวลาเดียวกันเม่ือเดือน

มีนาคม ป 2560 มูลคาการสงออกของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 ในสินคาแตละประเภทเครื่องนุงหม มีการหด

ตัวอยางเห็นไดชัด ในการสงออกสูประเทศคูคาหลักประกอบไปดวย สหรัฐอเมริกา มูลคาการคาลดลงรอยละ 12.82 สหภาพ

ยุโรป(27) มูลคาการคาลดลงรอยละ 4.29 ประเทศจีน มูลคาการคาลดลงรอยละ 14.50 ฮองกง มูลคาการคาลดลงรอยละ 

11.77 จากขอมูล ทําใหเห็นถึงมูลคาการคาที่มีการลดลงในตลาดหลักของประเทศไทย และเม่ือศึกษาถึงประเทศคู คาที่ทาง

ประเทศไทยไดทําการสงออกจะพบวา 5 ลําดับกลุมประเทศที่ประเทศไทยไดทําการสงออกเครื่องนุงหมไทยประกอบดวย 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU 27) ญ่ีปุน กลุมประเทศอาเซียน และ จีนรวมกับฮองกง ตามลําดับ (กระทรวงพาณิชย, 2560) 

โดยสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประเทศไทยมีสัดสวนในการนําเขาสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย ในป 2558 เทียบจากประเทศผู

สงออกมายังสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 15 หรือสัดสวนรอยละ 1.12 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

หนาลดลงรอยละ 0.94 และ ในป 2559 มูลคาอยูที่ 1,062.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 12.37  และเม่ือนําขอมูลการ

นําเขาสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมของสหรัฐอเมริกาจากประเทศในกลุมอาเซียน ประเทศไทยมีการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา

ลดลง อยูในลําดับที่ 4 โดยมีประเทศเวียดนามอินโดนีเซีย และ กัมพูชา อยูในลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ (สํานักงาน

พาณิชยในตางประเทศ ประจําสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, 2560) ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย

เติบโตขึ้นมาจากการเปนผูรับจางผลิต (OEM) ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยไมไดเปรียบคาแรงถูกอีกตอไป แนวทางพัฒนา

อุตสาหกรรมในกาวตอไป ควรจะเนนสูการสรางนวัตกรรมสงทอ เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกยุคใหม คือ การนอยไดมาก 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (ชาญชัย สิริเกษมเลิศ, 2560)  

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นถึงสภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยได

อยางชัดเจน การยกระดับความสามารถใหกับอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเปน

เรื่องที่ตองใชการผลักดันจากหลายภาคสวน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาดานสภาพแวดลอมการบริหารจัดการที่สามารถสงเสริมและ

พัฒนาใหอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปจากส่ือตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 951 

รายงานการวิจัยและส่ือตางๆ ที่มีความเก่ียวของ รวมทั้งเอกสารจากหนวยงาน สมาคมตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของ อาทิ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม เปนตน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนจากน้ันผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาสังเคราะหรวมกับกรอบการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพื่อเปนกรอบในการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 

ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคในประเด็นของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

เก่ียวกับการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทย โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัย

ภายในที่เปนจุดออน จุดแข็ง และปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารจัดการ 

ผลการวิเคราะหพบวาเม่ือพจิารณาถึง แนวโนมการสงออกกลุมเส้ือผาสําเร็จรูปมีแนวโนมหดตัวอยางตอเน่ือง คาดวา

ไมเกินรอยละ 2.0 จากป 2559 ที่หดตัวถึงรอยละ 8.0 โดยมีสาเหตุหลักจากการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื ่อนบาน 

โดยเฉพาะการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ผูประกอบการรายใหญไปเพิ่มการสงออกจากฐานการผลิตในเวียดนามและกัมพูชา

เพื่อใหรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) อยางไรก็ตามการสงออกไปยังตลาดญ่ีปุน จีน รวมถึงฮองกง คาดวาจะขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากปจจัยคาแรงในการผลิตเส้ือผาเครื่องแตงกายของจีนแถบเมืองชายฝง เชน เซ่ียงไฮ กวางเจา เส่ินเจ้ิน นานกิง เริ่มมี

คาจางที่สูงกวาผลิตในไทย 2 เทา จึงคาดวาการส่ังซ้ือสินคาที่เปนจํานวนมาก (Mass Product) จะมีการนําเขาจากไทยและ

เวียดนามเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีสําหรับภาพรวมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในปที่ผานมา ภาคการผลิตและการสงออกหดตัวลง

ในหลายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะกลุมเส้ือผาสําเร็จรูปที่ยังคงหดตัว เน่ืองจากผูผลิตบางสวนไดยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

เพื่อนบาน รวมทั้งคําส่ังซ้ือของประเทศคูคาหลักลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับเวียดนามลดการนําเขาผาผืน

และเสนดายลง เน่ืองจากจีนและไตหวันมีการลงทุนในอุตสาหกรรมกลางนํ้าในเวียดนาม (วัชรากร รวมรักษ, 2560) ตลาด

สงออกส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป 5 อันดับแรกของไทย ไดแก 1) สหรัฐอเมริกา 2) ญ่ีปุน 3) จีน 4) เวียดนาม และ5) อินโดนิ

เซีย โดยการสงออกส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูปไปยังคูคาหลักของไทยในป 2559 หดตัวลงเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการสงออก

ไปยังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงสูงสุดที่รอยละ 10.30 สวนหน่ึงเปนผลมาจากผูประกอบการรายใหญไปเพิ่มการสงออกจากฐาน

การผลิตในเวียดนามและกัมพูชา รองลงมาเปนอินโดนิเซียลดลงรอยละ 6.88 ในขณะที่การสงออกไปยังจีนยังขยายตัวไดดีที่

รอยละ 4.22 (กระทรวงพาณิชย, 2560) จากมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมทั้งส้ิน 2,441.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 

9.06 โดยเส้ือผาถักและเส้ือผาทอ ลดลงรอยละ 7.58 และ 12.06 ตามลําดับ แนวโนมการสงออกส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยป 

2560 คาดวายังคงหดตัว เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักอยูระหวางการฟนตัว และการปรับตัวของประเทศที่เคยเปน

ผูนําเขาหันมาเปนผูผลิตเอง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2560) จากแนวโนมและทิศทางของอุตสาหกรรมส งออก

เส้ือผาสําเร็จรูปของประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตน ประเทศไทยยังคงตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก

เพราะยังคงมีความตองการสินคาจากประเทศไทยจากประเทศคูคาอยางตอเน่ือง สําหรับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยพบวา 

จุดแข็งของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทย มีหลายประการ อาทิ ประเทศไทยมีความเขมแข็งใน

หวงโซอุปทานครบวงจร ตั้งแต อุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า มีประสบการณยาวนานกวา 40 ป ตลอดจน

อุตสาหกรรมสนับสนุนและสถาบันตางๆ ใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ดานทักษะการพัฒนาฝมือ

แรงงานมีศักยภาพและมีคุณภาพสูงเม่ือเปรียบเทียบกับแรงงานประเทศอ่ืน สามารถทํางานประณีตและงานชางไดดี มีความ

พรอมในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน จากประสบการณในการทําธุรกิจมานาน รูความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถใช

สิทธิประโยชนของประเทศเพื่อนบานที่เปนประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องการกีดกันทางการคาในการสงออกไปยุโรปและอเมริกา 

คุณภาพของสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยเปนที่ยอมรับในมาตรฐาน แมจะไมไดอยูในระดับพรีเม่ียมแตภาพลักษณคุณภาพ

สินคาดีกวาสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม และประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน รวมถึงสินคากลุมหัตกรรมส่ิงทอไทยยังเปนที่
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ตองการของตลาดโลก ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียเปนประตูทางเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมระดับโลก โดยเฉพาะสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกในดานการลงทุน เชน ระบบไฟฟา 

การคมนาคมขนสง และการโทรคมนาคม (การดี เลียวไพโรจน และภูมิพร ธรรมสถิตเดช, 2555) และมีความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑและมาตรฐานตางๆ เชน ISO มาตรฐานแรงงาน เปนตน รวมทั้งประเด็นในเรื่องแรงงานและ

ส่ิงแวดลอมไทยมีความรู และความเขาใจมากกวาประเทศเพื่อนบาน (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2554) เม่ือพิจารณา

ดานศักยภาพประเทศไทยมีอุตสาหกรรมส่ิงทอครบวงจรและเปนผูผลิตตนนํ้าใหกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว พมา และ

เวียดนาม) มีหองปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพสินคาที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน มีแรงงานที่มีทักษะฝมือดี (สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2555) ในดานการออกแบบนักออกแบบไทยมีศักยภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากลและมีการ

สงเสริมพัฒนานักออกแบบรุนใหมอยางตอเน่ือง ทั้งในดานของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการ

อบรมระยะส้ัน รวมทั้งการสรางความเชื่อมโยงกับสถาบันออกแบบจากตางประเทศ รวมถึงมีการสรางความรวมมือระหวาง

กลุมผูประกอบการในลักษณะของคลัสเตอร รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทําใหสามารถชวยกันพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยาง

ครบวงจร เชน การตั้งสมาคมอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห สมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 2557) 

จุดออนของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยในการแขงขันในระดับโลกพบวา ขาดแคลนวัตถุดิบ

ตนนํ้า โดยเฉพาะเสนใยธรรมชาติและใยสังเคราะห เน่ืองจากพื้นที่การผลิตเสนใยธรรมชาติจําพวกฝาย ไหม มีจํากัดสงผลให

เกิดความตองการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ขาดแคลนแรงงานระดับลางและแรงงานทักษะ ซ่ึงปญหาการขาดแคลน

แรงงานไทยเปนปญหาที่กระทบในทุกอุตสาหกรรม ปจจุบันมีแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมเหลืออยูเพียง 7-8 

แสนราย หลังจากกลุมการเมนท ซ่ึงตองแรงงานจํานวนมากเลือกยายฐานการผลิตไป CLMV (กัมพูชา ลาว พมา และ

เวียดนาม) กันหมด ขณะที่แรงงานฝมือในอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับหัวหนางาน ฝายเทคนิค วิศวกรคุมเครื่องจักรไปจนถึง

ระดับผูจัดการ ขาดแคลนทุกตําแหนง และมีความตองการอีกเปนหม่ืนอัตรา (กรมการจัดหางาน, 2558) ตนทุนการผลิตสูงกวา

ประเทศอ่ืนๆ ดวยโครงสรางตนทุนคาแรง ตนทุนดานโลจิสติกส ตนทุนดานการนําเขาวัตถุดิบตนนํ้า (กรกนก จรัสหิรัญปรีดา, 

2553) การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศในดานเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตตองนําเขาเปนสวนใหญ 

ไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรเปนของตนเอง การลงทุนดานเทคโนโลยีแตละครั้งจึงมีตนทุนสูง ประกอบกับ

เครื่องจักรที่ใชผลิตในอุตสาหกรรมมีอายุการใชงานมานานกวา 10 ป ทําใหขาดประสิทธิภาพ ขาดความชํานาญการทํา

การตลาดเชิงรุกจากลักษณะการดําเนินธุรกิจในอดีตของผูประกอบการสวนใหญพึงพาการติดตอส่ังซ้ือจากลูกคา ทําให

ผูประกอบการรายยอยขาดประสบการณการออกตลาด ในขณะที่อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยจะมีการผลิตครบ

วงจรแตยังไมสามารถพึ่งพากันไดอยางสมบูรณและตอเน่ืองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผูผลิตผาไมสามารถผลิตผาตามความ

ตองการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมได (สุกัญญา อินทโชติ, 2548) 

เม่ือพิจารณาถึงโอกาสของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยพบวา ดานยุทธศาสตรกระทรวง

อุตสาหกรรม ป 2560-2564 ใหความสําคัญในงานวิจัยและพัฒนา โดยนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิตอล เพื่อ

เพิ่มผลิตภาพและมาตรฐานใหภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนหนวยงานหลัง

ในการพัฒนาและใหความสําคัญกับการพัฒนาส่ิงทอคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกอุปทานส่ิงทอในประเทศไทย (สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2560) กระทรวงอุตสาหกรรมมนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการออกแบบและสราง

มูลคาเพิ่มอุตสหกรรมไทยใหสูงขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยมีแนว

ทางการดําเนินงานตั้งแตการกําหนดทิศทางดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาบุคลากร การเสริมสรางทักษะ

ผูประกอบการและนักออกแบบใหสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต การจัดตั้งศูนย

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) ทําหนาที่สนับสนุนและผลักดันใหมีการ

สงเสริมพัฒนางานออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
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สนับสนุนใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงบริการออกแบบและการทํางานรวมกับเหลานักออกแบ (Co-Design Working) 

เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ ยกระดับการผลิตจากการรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ไปสูการผลิต

ในรูปแบบของตนเอง (Original Design Manufacturer: ODM) ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ

อุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน (อุตตม สาวนายน, 2560) การสงออกไปยังตลาดเพื่อนบานอาเซียนมีโอกาสสูงขึ้น เน่ืองจากตลาด

เครื่องนุงหมในประเทศเพื่อนบานมีการขยายตัวโดยเฉพาะเวียดนาม ทวาในประเทศ CLMV ยังมีการลงทุนโรงงานตนนํ้าใน

กลุมส่ิงทอนอย จึงทําใหตองนําเขาจากประเทศไทย (ชลธิชา ภัทรสิริวรกุล, 2559)  

อยางไรก็ดีสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยพบวา การทํางาน

ของภาครัฐขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน มีการกําหนดนโยบายที่มีความขัดแยงกันเองและทําใหหลายหนวยงาน

ทํางานซํ้าซอน การสนับสนุนผูประกอบการรายยอยขาดความตอเน่ือง และสงผลกระทบตอผูประกอบการ การกําหนด

นโยบายของภาครัฐขาดพื้นฐานความเขาใจและความตองการของชุมชนแตละพื้นที่อยางแทจริง ทําใหนโยบายและกิจกรรมที่

กําหนดไมไดแกปญหาที่ตนเหตุ มีการกีดกันทางการคาจากตลาดภายนอกขอตกลง เชน ความตกลงหุนสวนภาคพื้นแปซิฟก 

(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดเปนสมาชิก TPP ซ่ึงเม่ือ

ขอตกลงทางการคาน้ีมีผลบังคับใช ประเทศไทยจะเสียโอกาสในการขยายตลาดสินคาสงออกไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและ

อาจเสียสวนแบงตลาดไปใหมาเลเซียและเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามอาจจะเปนฐานการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหมของ

ประเทศสมาชิก TPP ซ่ึงส่ิงทอและเครื่องนุงหมเปนหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบอยางหนัก (ศิรินารถ ใจม่ัน, 

2559) ในสวนของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป GSP สหภาพยุโรปไดปรับเปล่ียนกฎเกณฑการใหสิทธิพิเศษ

ทางศุลกากรใหมซ่ึงประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ทําใหตองเสียภาษีการสงออกในอัตราปกติซ่ึงสูง

กวากลุมประเทศในอาเซียน เชน เวียดนาม อินโดนิเซีย และฟลิปปนส ในดานคานิยมในการบริโภคสินคาไทยภายในประเทศ

ยังอยูในระดับต่ํา  

จากผลการศึกษาขอมูลที่ไดกลาวมา แสดงใหเห็นไดวาอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทย มี

สภาพแวดลอมที่เปนพลังบวกทางอุตสาหกรรม คือ จุดแข็งและโอกาสที่สามารถกาวไปสูการแขงขันได ในดานที่ตองพัฒนา คือ 

จุดออนที่ตองปรับปรุงพัฒนาและแกไขอยางตอเน่ือง และปรับทิศทางของการดําเนินอุตสาหกรรมใหสามารถผานอุปสรรคไป

อยางยั่งยนื โดยสรุปสภาพกรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis ดังภาพที่ 2  

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1 . ความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน 

2. แรงงานมีศักยภาพดานทักษะและคุณภาพสูง 

3 .มีความพรอมในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

4. คุณภาพของสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทยเปนที่

ยอมรับและมีมาตรฐาน และมีประสบการณมายาวนาน 

5. ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเปนศูนยกลางในภูมิภาค

เอเซีย 

6. นักออกแบบไทยมีศักยภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล

และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

จุดออน (Weaknesses) 

1 . ขาดแคลนวัตถุดิบตนนํ้า 

2. ขาดแคลนแรงงานในระดับลางและแรงงานระดับ

ทักษะ 

3. ตนทุนการผลิตสูงโดยกวาประเทศเพื่อนบาน

เฉพาะตนทุนคาแรงงาน 

4 .การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต ดานเครื่องจักร จาก

ตางประเทศเปนสวนใหญ 

5. ขาดความชํานาญในการตลาดเชิงรุก 
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โอกาส (Opportunities) 

1 . การสนับสนุนจากภาครัฐ ในการกําหนดยุทธศาสตรให

ความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา 

2. นโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการออกแบบและ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม 

3. การสงออกไปยังตลาดเพื่อนบานอาเซียนมีโอกาสสูงขึ้น 

4 .การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรส่ิงทอและ

เครื่องนุงหม รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดการผลิตที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

5. สนับสนุนการยกระดับการเปนผูรับจางผลิตไปสูการ

ผลิตในรูปแบบของตนเอง 

อุปสรรค (Threats) 

1 . การทํางานของภาครัฐขาดการประสานงาน 

2. การกําหนดนโยบายของภาครัฐขาดพื้นฐานความ

เขาใจและความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

3. การกีดกันทางการคา ประเทศไทยยังไมไดเปน

สมาชิก TPP สงผลการเสียโอกาสในการขยายตลาด 

และการถูกตัดสิทธ์ิทางการคา GSP จากประเทศคูคา 

4 .แนวโนมความตองการในสินคาส่ิงทอและ

เครื่องนุงหมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

  

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทย SWOT Analysis 

ที่มา: ผูเขียน 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน พบวาสภาพแวดลอมการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูป

ในประเทศไทย ปจจุบันมีความเขมแข็งในหวงโซอุปทาน มีปจจัยภายในดานทักษะการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีศักยภาพมีความ

ประณีต มีประสบการณในการทํางานดานเส้ือผาสําเร็จรูปมาอยางยาวนานเปนที่ยอมรับของลูกคา มีทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการ

เปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชีย ระบบสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกในดานการลงทุน มีความรูในดานกฎเกณฑและ

มาตรฐานตางๆ เปนอยางดี มีศักยภาพดานการออกแบบผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความรวมมือกันใน

ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง ตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง มีการ

ทํางานอยางเปนระบบ ลดปญหาดานตนทุนโลจิสติกส สอดคลองกับโอกาสในการดําเนินอุตสาหกรรมในปจจุบันที่มีการ

วางแผนยุทธศาสตรใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม 

สงเสริมและสนับสนุนการออกแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม มีแนวทางการดําเนินการ

เพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถยกระดับจากการรับจางผลิตไปสูการผลิตในรูปแบบของตนเอง โดยสรางความเขมแข็งในการ

เปดตลาดอาเซียนเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคดานการกีดกันทางการคา ดังน้ันจึงกลาวไดวาในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งไดอยางยั่งยืนจะเปนตองรักษาและพัฒนาศักยภาพดาน

คุณภาพของสินคา คุณภาพของแรงงานฝมือ ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกันทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสรางนวัตกรรม

ใหกับตัวสินคาเพื่อการกาวไปสูการผลิตในรูปแบบของตนเอง สอดคลองกับ ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (2560) อธิบายวาแนวทาง

พัฒนาอุตสาหกรรมในกาวตอไป ควรเนนสูการสรางนวัตกรรมส่ิงทอ เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่นในโลกยุคใหม การผลิตนอย

ไดมาก ใหสอดคลองกับตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศ

ไทย ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนอยางตอเน่ืองในการสนับสนุนการพัฒนาดานฝมือแรงงาน การกระจายบุคลากรที่มีความรู

เขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางทั่วถึง โดยสมาคมตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปเทียบ

กับคูแขงขันอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

3. ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยในภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวของเพื่อใหทราบถึงความเชื่อมโยง

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมทั้งระบบ ไดแก อุตสาหกรรมตนนํ้า และอุตสาหกรรมกลางนํ้า   
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการดําเนินชีวิต มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ อาจเพราะ 

ผูบริโภคไมไดสนใจสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 2) ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งในดานของความรูสึกปลอดภัยของอาหารสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐานในปจจุบัน รวมไปถึง

การที่ผูบริโภคสวนใหญมักจะเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแทนอาหารปรุงสด 3) การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบรโิภคในกรุงเทพ ซ่ึงผูบริโภคมีความคิดเห็นวาอาหารสําเร็จรปูแชแขง็ชวยใหการดําเนินชีวิตสะดวก 

สบายขึ้นได สรุปวาปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 

ณ ระดับนัยสําคัญที่สถิติ 0.05 มีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมสงผลตอการตัดสินซ้ือ  

 

คําสําคัญ: อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง  การดําเนินชีวิต  ทัศนคติ  การตัดสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

 

This research has the objectives for study cultivate on marketing mix, attitude, and life style which 

affects consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok.  This research is survey research by using 

questionnaire as equipment for data collection. By multiple Regression Analysis. The results found that 

1) The factor of marketing mix does not affect to  consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok, 

because the consumers do not interested in marketing mix for decision making to purchase frozen food. 

2)  Attitude affects to the consumers’ buying decision of frozen food in Bangkok. In the part of knowledge 

and the feeling about safety food which meet the standard including current consumers’ behaviors that 

prefer frozen food more than raw materials. 3)  Lifestyle affects to consumers’ buying decision of frozen 

food in Bangkok, both in terms of activity and interest, the opinions that frozen food can help their lifestyle 
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more comfortable.  In conclusion, the factors on attitude and lifestyle affect to consumers’ buying decision 

of frozen food in Bangkok, At significant level, the statistic was 0.05 in other way the marketing mix does 

not affect. 

 

Keywords: frozen food, lifestyle, attitude, buying decision  

 

1. บทนํา  

 

การดําเนินขีวิตของคนรุนใหมโดยเฉพาะในสังคมเมืองซ่ึงมีขอจํากัดดานเวลาจึงตองการความรวดเร็วและ

สะดวกสบายเปนหลัก กลุมคนรุนใหมนิยมอาศัยอยูในคอนโดหรือหอพักใกลยานกลางเมือง ซ่ึงที่พักอาศัยประเภทน้ีไมเหมาะ

กับการปรุงอาหาร หรือแมแตกลุมผูบริโภคที่อาศัยอยูคนเดียว ก็ไมคอยจะปรุงอาหารรับประทานเองที่บานมากนัก ปจจัย

เหลาน้ีจึงสงผลใหอาหารพรอมรับประทานเปนที่นิยมมากขึ้นและมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ผลงานวิจัยดานการตลาด

จากประเทศอังกฤษ (2015) ไดเผยวาแนวโนมของอุตสาหกรรมอาหารในปตอไปจะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สังคมไทยเองก็มี

ความตองการอาหารพรอมรับประทานที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน จากขอมูลลาสุดในป 2013 พบวา มูลคาตลาด ผลิตภัณฑ

พรอมรับประทานในไทยอยูที่ราว 5.3 พันลานบาท และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในปจจุบันน้ีประชาชนใน

กรุงเทพมีการดําเนินชีวิตที่เรงรีบ เนนใชเวลาไปกับการทํางานเปนสวนใหญ หรืออาศัยอยูในแหลงที่หาอาหารทานคอนขางยาก 

หรือแมกระทั่งเหน่ือยลาจากการทํางาน ปจจัยตางเหลาน้ีจึงสงผลใหการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปมาแชแข็ง และรับประทาน

โดยวิธีการอุนใหรอนโดยไมโครเวฟเปนทางเลือกที่ดีกวา เพราะฉะน้ันในปจจุบันจะเห็นวาพนักงานหรือนักศึกษาที่อาศัยอยูคน

เดียวจะมีอาหารสําเร็จรูปสํารองไวในตูเย็นเปนสวนมาก แลวอะไรเปนปจจัยใหผูบริโภคเหลาน้ันตัดสินเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูป

เหลาน้ันคือ 1. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได 

ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม 2. ทัศนคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึงความรู 

ความเขาใจ ความรูสึกของบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณหรือส่ิงแวดลอมอันมีแนวโนมที่จะใหบุคคล

แสดงปฏิกิริยา และกระทําตอส่ิงน้ัน ๆ 3. การดําเนินชีวิต (Lifestye) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลเขาไป

มีสวนเก่ียวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑและบริการหลังการใช 

เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากไดใหไดรับความพอใจ 

จากเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ การศึกษาครั้งน้ีจึงไดคนควาในหัวขอ สวนประสมทางการตลาด 

ทัศนคติ การดําเนินชีวิต ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ การวางแผนทางการตลาด 

และความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในปจจุบัน รวมไปถึงนําไปใชในการปรับปรุง 

และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น ทั้งน้ีการดําเนินการทุก

อยางจะตองมีความเหมาะสมกับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด และการขยายธุรกิจประเภทน้ี 

 

2. วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 

3. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีตอที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 

4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 959 

 5. เพื่อศึกษาการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดําเนินชีวิตมีตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ 

 

3. สมมติฐาน 

 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ 

2. ปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ 

3. ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestye) มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่

แนนอนจึงคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยสูตรของ Cochran,    )1977 (  ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาความคลาด

เคล่ือนที่ระดับรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน โดยเลือกสุมตัวอยางโดย 

ขั้นที่ 1 วิธีสุมอยางงาย(Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อสุมเขตการปกครองเปนกลุม

ตัวอยางจํานวนรอยละ 10 จากเขตการปกครองในกรุงเทพมหาทั้งหมด 50 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตสุทธิสาร เขตสะพาน

ควาย เขตหวยขวาง และเขตวังทองหลาง 

 ขั้นที่ 2 การเลือกแบบโควตา(Quota Sampling) คํานวณจากขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400   คน โดยเลือก

ตัวอยางประชากรในเขตลาดพราว เขตหวยขวาง เขตสุทธิสาร เขตสะพานควาย และเขตวังทองหลาง เขตละ  80 คน 

 ขั้นที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปรานสะดวกซ้ือ เชน เซเวนอีเลฟเวน โลตัส ซีพี

เฟรชมารท เน่ืองจากเปนสถานที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

ขั้นที่ 4 การสุมตัวอยางตามความสะดวกConvenience Sampling)  โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการดําเนิน

ชีวิตมีผลตอการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 5 สวน คือ (1) ปจจัยดานสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม (2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (3) ปจจัยดานทัศนคติ (4) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (5) 

ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือ 

1. ผูวิจัยทําการศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวของตามตัวแปรตางๆ  

2. ผูวิจัยทําการสรางขอคําถามตางๆ โดยแบงออกเปนขอคําถามที่เก่ียวของกับตัวแปร 5 ตัวแปร  

3. ผูวิจัยทําการนําขอคําถามที่สรางขึ้นไปเสนอและปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและแกไข 

4. ผูวิจัยทําการนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากคําเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง 

5. ผูวิจัยทําการนําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอยางจํานวน 40 รายเพื่อหาคาความเชื่อม่ันหากปจจัยดานใดมีคา

ความเชื่อม่ันมากกวา 0.70 แสดงวาแบบสอบถามขอน้ันสามารถนําไปใชเก็บรวมรวบขอมูลได (Cronbach , 1974) 

6. ผูวิจัยทําการนําคําถามที่มีคาความเชื่อม่ันผานเกณฑเสนอตอที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจดูและอนุมัต ิ

 7. แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

 8. นําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมาใสขอมูลในโปรแกรม IBM SPSS Statistics และประมวลผล 
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5. ผลการวิจัย 

 

กลุมตัวอยางเปนเพศชายจํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59 และเปนเพศหญิง 164 คน คิดเปนรอยละ 41 

ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุ 20-30 ปมากที่สุด มีจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป มี

จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ตอมาคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9 และนอยที่สุดคือ ชวงอายุ 

51-60 ป มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ3.5 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงที่สุดมีจํานวน 

331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามากกวาปริญญาตรีมีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 แลวต่ํา

ที่สุดคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีรายไดสวนใหญมีรายได

ตอเดือนอยูที่ 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาคือมีรายได 20,001-30,000 บาท มี

จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ตอมาคือมีรายได 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตอมาคือมี

รายได ต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตอมาคือมีรายได 40,001-50,000 บาท มีจํานวน 25 คน 

คิดเปนรอยละ 6.3 และนอยที่สุดคือมีรายไดมากกวา 50,000 บาทมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง

มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด มีจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 92 คน 

คิดเปนรอยละ 23 ตอมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอนละ 12.3 ตอมาคือ แมบาน/พอบาน 

มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และนอยที่สุดคือ อาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ 

ในสวนของปจจัยตางๆพบวา ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.816 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานราคามีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.051 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.904 ตอมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.764 และดานสงเสริมการขายมีเฉล่ียต่ําสุด

เทากับ 3.593 ตามลําดับ ในภาพรวมระดับทัศนคติที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.836 และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ปจจัยดานความรูสึกมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.941 รองลงมา คือ ปจจัยดาน

ความรูความเขาใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.865 และปจจัยดานพฤติกรรมมีคาเฉล่ียนอยสุดเทากับ 3.698 ตามลําดับ ในภาพรวม

การดําเนินชีวิตที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.688 และเม่ือพิจารณาราย

ขอพบวา ดานกิจกรรมมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.844 รองลงมา คอื ดานความคิดเห็นเทากับ 3.584 และดานความสนใจต่ําสุด

เทากับ 3.484 ตามลําดับ ในภาพรวมการตัดสินใจซ้ือที่มีผลตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.762 และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.217 รองลงมา คือ 

ดานการรับรูปปญหา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.852 ตอมา คือ ดานการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.615 ตอมา คือ ดาน

พฤติกรรมหลังการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.586 และการแสวงหาขอมูลมีคานอยสุดเทากับ 3.479 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปร b Beta t Sig 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานทัศนคติ 

ปจจัยดานการดําเนินชีวิต  

-.044 

.325 

.459 

-.033 

.286 

.544 

-.923 

6.793 

13.283 

.356 

.000 

.000 

R2 = .536, F = 152.341, sig = .000, มีนัยสําคัญที่ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือพิจารณาพบวา ปจจัยดานการดําเนินชีวิต สงผล

ตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมากที่สุด (β=.544) รองลงมาคือ ปจจัยดานทัศนคติสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพเทากับ (β=.286) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไม

สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมากที่สุด โดยเม่ือพิจารณาจากการพยากรณตัวแปลทั้ง 

3 ตัวแปร จะเห็นวามีผลตอการตัดสินใจมากกวาครึ่ง (R2=.536) หรือปจจัยทั้งหมด คือปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัย

การดําเนินชีวิต และปจจัยดานทัศนคติ มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ คิดเปนรอยละ 

53.6 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง

สําเร็จรูปในกรุงเทพ 

ไมสอดคลอง 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปใน

กรุงเทพ 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแช

แข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ 

สอดคลอง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา ผลจากการศึกษาตามสมมติฐานทั้ง 3 ขอ คือ (1) สวน

ประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ (2) ปจจัยดานทัศนคติ  มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ ทุกดาน (3) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง

สําเร็จรูปในกรุงเทพ สรุปไดวา มีเพียง 2  สมมติฐานที่สอดคลองที่ไดกําหนดไว คือ ปจจัยดาน ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพ และปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูป

ในกรุงเทพ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปในกรุงเทพไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

 

จากกลุมตัวอยาง 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 236 คน คิดเปนรอนละ 59 มีอายุเฉล่ีย 20-30 ป จํานวน 

271 คน คิดเปนรอยละ 67.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 มีรายไดเฉล่ีย 10 ,0001-

20,000 บาท จํานวน 177 คน คิดเปนรอนละ 43.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 

53.3 

การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคอาหารที่มีตอการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ ผูวิจับพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดอยูในระดับมาก (Mean=3.816)  ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คือ ความสะดวก

ในการรับประทาน งายตอการเก็บหรือพกพาเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารโดยปจจัยที่สงผลมากที่สุด คือ ดาน
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ราคา (Mean=4.051) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (Mean=3.904)  ดานชองทางการจัดจําหนาย (Mean=3.764)   และ

สุดทายดานสงเสริมการขาย (Mean=3.593) 

การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ ผู วิจัย

พบวา ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Mean 

=3.837) ทัศนคติของกลุมเปาหมายที่เปนผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยางมาก เพราะ ผูบริโภคมีความเขาใจวาอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งเปนอาหารที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน คือ รับประทานไดโดยสะดวกและสามารถทดแทนอาหารปรุงสด

ได ซ่ึงโดยรวมแลวผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูปทําใหการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันของผูบริโภคสะดวกสบายขึ้น 

การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช

แข็งในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปมีระดับความ

คิดเห็นในระดับมาก (Mean=3.688) การดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายในปจจุบันสวนใหญจะมีชีวิตที่คอนขางเรงรีบ หรือตอง

ทําอะไรอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการรับประทานอาหาร เพราะประชากรในกรุงเทพมีจํานวนมาก ตองแยงกันกินแยงกันใช 

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงถือเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่มีชีวิตเรงรีบ เพราะสามารถซ้ือมาเก็บไวที่บานได ไมตองไปแยง

กันซ้ืออาหารสดทุกๆ วัน และยังสามารถรับประทานตอนไหนก็ได เพราะมีเสบียงเตรียมไวแลว 

การสรุปผลตามวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา 

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (Mean = 3.762) ผูบริโภคสวนมาก

กอนจะตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสําเร็จรูปจะหาขอมูล ทั้งในดานคุณภาพ ราคา โภชนาการอาหาร มีความสด สะอาด ไดรับ

มาตรฐานอย.หรือไม เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจซ้ือ จากน้ันจึงจะตัดสินใจซ้ือใหเหมาะสมกับกับตนเอง หากสินคาที่

บริโภคทําใหเกิดความพอใจก็จะมีการบอกตอ หรือบริโภคซํ้า จนกระทั่งภักดีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งยี่หอน้ันๆ 

การสรุปผลตามสมมติฐานของการวิจัย คือ (1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ (2) ปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งผูบริโภคใน

กรุงเทพ (3) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งผูบริโภคในกรุงเทพ ผล

การศึกษาจากการใชสถิติ Multiple Regression พบวา มีเพียงสมมติฐานปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานการดําเนินชีวิตที่

สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งผูบริโภคในกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

7. อภิปรายผล 

 

การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งใน

กรุงเทพ ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะ ผูบริโภคไมไดสนใจสวนประสมทางการตลาดทั้งในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ หรือ

ดานสงเสริมการขาย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ทั้งในสวนของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

แตละยี่หอแตละแบรนดมีความใกลเคียงกัน สามารถทดแทนกันได ราคาของผลิตภัณฑก็ใกลเคียงกัน อีกทั้งสถานที่จัดจําหนาย

ในกรุงเทพสวนใหญมักจะวางขายในเซเวนอีเลฟเวนเปนหลัก จึงทําใหสามารถหาซ้ือไดงายและมีราคาเทากันในทุกๆ ที่ซ่ึง

ผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองตามทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดของ คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลาน้ีให

สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่ง

ทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับ 
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งานวิจัยของ วรณรณ ชัยชนะกุล )2557 (ที่ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบราคากับความคุมคา ถาไดรับความคุมต่ํากวาราคา 

ผูบริโภคจะตัดสินใจไมซ้ือ สถานที่จัดจําหนายไมมีความสําคัญอันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑอาหารเสริมสามารถส่ังซ้ือได

หลากหลายชองรวมไปถึงการสง Ems มาที่พักได รวมไปถึงการสงเสริมการตลาดที่ในปจจุบันผูบริโภคมุงเนนที่ประโยชนของ

ผลิตภัณฑมากกวามากกวาการจัดโปรโมชั่น และการลดราคา 

การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคใน

กรุงเทพ ผูวิจัยพบวา ทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งในดานของ ความรู

ความเขาใจที่มีตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งวามีผลในแงบวกเขาใจถึงขอดีของอาหารสําเร็จรูป ความรูสึกปลอดภัยของอาหาร

สําเร็จรูปที่ไดมาตรฐานในปจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแข็งในปจจุบันที่ผูบริโภคสวน

ใหญมักจะเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแทนอาหารปรุงสดซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับทฤษฏีดานทัศนคติของ           

รุงนภา (2536) ไดกลาวไววาความรู ความเขาใจ ของบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณที่จะทําใหบุคคล

แสดงปฏิกิริยา และกระทําตอส่ิงน้ัน ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ ซ่ึงในปจจุบันผูบริโภคในปจจุบันเริ่มมี ความเขาใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑอาหาร และทําใหเกิดยอมรับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซ่ึงในปจจุบันผูบริโภคในกรุงเทพเริ่มมีทัศนคติในแงบวกตอ

อาหารสําเร็จรูป คือ มองวาอาหารสําเร็จรูปเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่มีเวลานอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ

ศักดิ์ วรวิทยานนท (2557) ที่ทําการศ ึกษา เรื่องทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน 

ผลการวิจัยพบวา  ทัศนคติตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน น่ันแสดงให เห็นวา

ทัศนคติของผูบริโภคกอนการตัดสินใจซ้ือ และหลังการตัดสินใจซ้ือ มีความตางกัน อันเน่ืองมาจากธุรกิจการซ้ือขายแบบ

ออนไลนน้ัน ผูซ้ือจะไมเห็นสินคาจริงกอนการส่ังซ้ือ จึงเกิดความไมแนนอนในการตัดสินใจเกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังน้ัน ควรสราง

ทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการจําเปนตองสรางทัศนคติที่ดีใหกับผูซ้ือในเรื่องสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการ

ยอมรับ 

 การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตที่มีตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ

ผูบริโภคในกรุงเทพ ผูวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ทั้งใน

ดานของกิจกรรมที่มักจะบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งอยูเสมอๆ ความสนใจในนวัตกรรมดานอาหารที่ชวยอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินชีวิตได รวมไปถึงมีความเห็นคิดวาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งชวยใหการดําเนินชีวิตสะดวกสบายขึ้นได ซ่ึงการ

วิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับทฤษฏีการดเนินชีวิตของ Mowen and Minor.(1998:220)ไดกลาววา การดําเนินชีวิตหรือบุคคลมีชีวิต

อยูไดอยางไร โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยในปจจุบันผูบริโภคมักมีพฤติกรรมไป

ในทิศทางเดียวกับคานิยม และพัฒนาจนเปนการบริโภคเฉพาะตัวซ่ึงจากการศึกษาผูบริโภคก็สรุปไดวา ผูบริโภคตองการความ

สะดวก ประหยัดเวลา งายตอการพกพา และรับประทานไดงาย อาหารสําเร็จรูปจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต

ในปจจุบัน เพียงนําไปอุนโดยไมโครเวฟก็สามารถรับประทานไดทันที สามารถซ้ือมาเก็บตุนไวที่บานได เหมาะสําหรับคนทาน

อาหารไมเปนเวลา หรือทํางานดึก และคนปรุงอาหารไมเปน สอดคลองกับ กมลวรรณ วนิชพันธุ และการันต พุกชัยวานิชย

(2556) ท  ี่พบวา การดําเนินชีวิตมีผลตอการตัดสินซ้ือผลิตภัณฑ คือ เลือกบริโภคสินคาที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน จากแต

กอนจะรับประทานที่ราน ปจจุบันมีการซ้ือไปร  ับประทานที่ทํางาน ที่พัก หรือระหวางเดินทางมากขึ้น เพราะตองแขงกับเวลา 

โดยอาหารสําเร็จรูปแชแข็งหาซ้ือไดงาย ทั้งในเซเวนอีเลฟเวน โลตัส แฟมิล่ีมารท โดยหลังจากซ้ือจะมีบริการอุนใหพรอม

รับประทานไดทานไดทันที 

 การอภิปรายผลตามสมมติฐาน คือ เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพ ผูวิจัย

พบวา ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124–125) ไดกลาววา การตัดสินใจซ้ือเปนการกระทําที่ชวยในการจัดหาใหไดมาซ่ึง

สินคาที่จะมาตอบสนองความตองการสวนตน โดยการตัดสินใจซ้ือมีจุดเริ่มตนมาจาก ส่ิงกระตุนทําใหเกิดความตองการ และผล

ที่ตามมา คือ ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาเพื่อมาตอบสนองตอความตองการของตน โดยกอนจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม 
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ผูบริโภคจะมีโมเดลกระบวนการกอนตัดสินใจซ้ือ คือ รับรูและตระหนักปญหา หาขอมูลผลิตภัณฑ ประเมินทางเลือก ตัดสินใจ

ซ้ือ และพฤติกรรมหลังการบริโภค สรุปวาการตัดสินใจซ้ือเปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการใด 

โดยมีปจจัย คือ ขอมูลเก่ียวกับตัวสินคา สังคมและกลุมทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาสทั้งน้ีก็เพื่อใหการเลือก

ซ้ือสินคาสามารถสรางความพึงพอใจ และสามารถแกปญหาไดดีที่สุด รวมไปถึงใชเปนขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจซ้ือใน

อนาคตตอไปสอดคลองกับ ชัยสิทธ์ิ เอกพงศไพศาล )2555 (และสุภางค หงสสุวรรณ   )2555  (ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ

ในหลายๆ ด านคือ ดานราคาของสินคา ปริมาณของสินคา ความสะดวกในการซ้ือ การพิจารณาถึงความหลากหลาย เชน เมนูมี

ใหเลือกหลากหลาย ซ่ึงถาหากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจอยางมากก็จะเกิดเปนความภักดี และบริโภคแตสินคายี่หอเดิมเปน

ประจํา รวมไปถึงบอกตอและแนะนําใหคนรูจักบริโภคอีกดวย 
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กับคุณภาพของผลิตภณัฑ 
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บทคัดยอ  

 

โปสเตอรเปนส่ือส่ิงพิมพใชสําหรับโฆษณาประชาสัมพันธที่ถูกนํามาใชในงานประเพณีแขงขันเรือยาวหลายสนาม 

เพราะเปนส่ือที่อานงาย มีสีสันสวยงาม สามารถเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสแลวโพสต สงตอบนส่ือสังคมออนไลนไดทันที 

โดยเฉพาะภาพประกอบที่สามารถส่ือความหมายไดโดยที่ผูชมภาพไมตองเขาใจไวยากรณที่กํากับความหมาย การเลือกใช

ภาพประกอบที่นาสนใจ ดึงดูดใจ มีมุมมองที่แปลกใหมจะทําใหโปสเตอรสะดุดตาผูชมและหยุดอานรายละเอียดขอมูลบนโปสเตอร 

บทความน้ีผูเขียนนําเสนอวิธีการประชาสัมพันธผานโปสเตอร วิเคราะหภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ

ประเพณีการแขงขันเรือยาว และนําเสนอ 8 แนวทางการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวบนโปสเตอร 

ประกอบดวย ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี ภาพการแขงขันเรือ ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม ภาพการรวมตัวของเรือ ภาพถาย

มุมสูงของสนาม ภาพถายมุมต่ําของสนาม ภาพถายการเคล่ือนไหว ภาพถายระยะใกล เพื่อใหผูที่สนใจและผูผลิตโปสเตอรสามารถ

นําไปปรับประยุกตกับการสรางสรรคโปสเตอรใหนาสนใจ แปลกใหม และดึงดูดใจผูชม  

 

คําสําคัญ: ภาพประกอบบนโปสเตอร  การสรางสรรคภาพเพื่อการประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธประเพณีการแขงเรือยาว  

 

Abstract 

 

Poster is a printed media for public relations that could be used in many Long boat racing courses. 

Because it is easy to read, noticeable, cheap and can also keep in file format, we are able to post and 

share the same poster on social media immediately. The illustration on poster explains the meaning by 

itself without the need of words. Therefore, choosing eye-catching picture may help people to pay attention 

to the poster. 

This article includes public relations methods via poster, the analysis of illustration on Long boat 

racing tradition poster, and presented 8 format illustrations on Long boat racing tradition poster for those 

interested in poster making. This article will present you knowledge and present creative idea on how to 

make your poster attractive and inventive. 

 

Keywords: illustration on poster, creating picture for public relations, long boat racing public relations  
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1. บทนํา  

หลังจากที่ผูเขียนถูกแชร (Share) ขอมูลเรื่องเรือยาวจากเพื่อนพองนองพี่ในแวดวงเรือยาวในลักษณะของโปสเตอร

ประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวของสนามตางๆ ที่มีการแขงขันมากกวา 400 สนามตอปผานส่ือสังคมออนไลน 

(Social network) ประเภทเฟสบุค (Facebook) และแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ตลอดระยะเวลาปสองปมาน้ี ทําใหผูเขียน

กลับมาพิจารณาทบทวนวาปจจุบันเทคโนโลยีไดอํานวยความสะดวกใหผูใชเปนอยางมาก และเปนเรื่องงายมากหากจะส่ือสาร

กับใครสักคนวาพรุงน้ี อาทิตยหนา เดือนน้ีมีประเพณีการแขงขันเรือยาวที่ไหนบาง เพียงแคคลิก (Click) ที่โปสเตอร (Poster) 

แลวกดสงตอไปยังเพื่อนคนอ่ืนๆ เพียงเทาน้ีก็สามารถบอกรายละเอียดของประเพณีไดทั้งหมดโดยที่ผูสงไมต องกดพิมพให

เสียเวลา ส่ือสังคมออนไลนจึงเปนชองทาง (Channel) การประชาสัมพันธที่รวดเร็วและเปนเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความ

สะดวกในการส่ือสาร  

หากยอนกลับไปถึงตนกําเนิดของโปสเตอรน้ัน ตองยอนกลับไปตั้งแตการเกิดขึ้นของโปสเตอรในราวคริสตศักราช 

1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศส หลังจากน้ันโปสเตอรก็เริ่มเปนที่รูจักและไดรับการเผยแพรไปทั่วทวีปยุโรป โดยศิลปนคนสําคัญที่

ริเริ่มสรางความนิยมใหโปสเตอรคือ อองรี เดอ ทูลูส โลเทรค และ จูลส เชเรท (Jules Cheret) ที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดา

แหงการโฆษณาดวยโปสเตอร โปสเตอรเริ่มเฟองฟูในคริสตศักราช 1960-1970 ทั้งดานศิลปะการออกแบบ ดานความคิด

สรางสรรค ตลอดจนเทคนิควิธีการผลิต จนกระทั่งปจจุบันโปสเตอรยังคงมีบทบาทสําคัญอยางมากในวงการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ   

จากขอมูลดังกลาว ผูเขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของงานสร างสรรคโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ ในบทความน้ี

ผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการถายภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาว ในลักษณะ

ของการส่ือความหมายของภาพถายและวิธีการถายภาพ เพื่อใหผูที่สนใจและผูผลิตโปสเตอรสามารถนํารูปแบบของภาพที่

หลากหลายไปปรับประยุกตกับการสรางสรรคโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธประเพณีใหนาสนใจ แปลกใหม ดึงดูดใจ และ

ส่ือสารรายละเอียดและเรื่องราวของประเพณีผาน “ภาษาภาพ” (Visual language) ไดครบถวน 

 

2. การประชาสัมพันธผานโปสเตอร 

โปสเตอร (Poster) หมายถึง แผนภาพขนาดใหญที่พิมพบนกระดาษออกแบบเพื่อใชติดแขวนบนผนังหรือกําแพง 

โปสเตอรอาจจะเปนภาพพิมพและภาพเขียน หรืออาจจะเปนอยางใดอยางหน่ึง วัตถุประสงคของโปสเตอรเพื่อบอกกลาวหรือ

ใหคําแนะนําเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเพื่อเชิญชวนกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น หรือเพื่อโนมนาวใจ

กลุมเปาหมายใหเห็นคลอยตาม หรือเพื่อปลุกเราใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรือเพื่อย้ําเตือน

กลุมเปาหมายใหระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเพื่อสรางความจดจําใหเกิดขึ้นหรือเพื่อใหความรูในสาระอันเปนประโยชนแก

กลุมเปาหมายไดใชเปนแนวปฏิบัติ  

ลักษณะของโปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงเรือยาวน้ัน เปนโปสเตอรเพื่อเผยแพรขาวสารกิจกรรมของ

ประเพณี เพื่อใหประชาชนทราบถึงขอมูลการจัดประเพณีการแขงขันเรือยาว ประกอบดวย วันเวลาที่จัดการแขงขัน สถานที่

จัดการแขงขัน กิจกรรมภายในประเพณี เปนตน โปสเตอรประกอบดวยองคประกอบหลักๆ คือ 1) พาดหัว (Headline) เปนส่ิง

ที่สําคัญของโปสเตอร เพราะชวยดึงดูดความสนใจของผูชมใหติดตามดูขอความอ่ืนๆ 2) พาดหัวรอง (Sub headline) ทํา

หนาที่ในการเชื่อมโยงพาดหัวไปยังเน้ือเรื่อง 3) ขอความ (Body copy) เปนเน้ือหารายละเอียดของขอมูล 4) ภาพประกอบ 

(Illustration) ชวยสรางความสนใจและจดจําใหแกผูชม และ 5) สวนลงทาย (Ending) ชื่อหรือสัญลักษณขององคการผู

เผยแพร (Identification)  

 

ภาพประกอบ (Illustration) เปนส่ิงสําคัญตอการใชโปสเตอรเพื่อการส่ือสารในงานประชาสัมพันธ Messaris (1991: 

54) ใหความเห็นวา หากมองในมุมของการใชภาพเพื่อการส่ือสารน้ัน ภาพจะส่ือความหมายออกมาในรูปแบบของภาษา ที่
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เรียกวา “ภาษาภาพ” (Visual language) ที่แตกตางไปจากภาษาลายลักษณอักษร (Verbal language) ในลักษณะของ

ขอตกลงรวม และความสัมพันธของแตละองคประกอบที่เขามาควบคุมการส่ือความหมาย กลาวคือ ภาษาลายลักษณอักษรจะ

ถูกควบคุมโดยกฎของไวยากรณอยางเครงครัด การส่ือความหมายออกมาจะอยูภายใตการกํากับของภาษา แตกตางจากการ

ตีความภาษาภาพที่เปนไปไดยากที่จะกอใหเกิดการตีความที่เหมือนกันทุกประการ แมวาการตีความจะอยูภายใตกรอบการ

ควบคุมทางขนบธรรมเนียมและขอตกลงรวมกันอันเปนที่รับรูในสังคม  

 

3. ภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาว 

 ภาพประกอบบนโปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวโดยสวนใหญเปนภาพถายกีฬาและการ

เคล่ือนไหว มี 2 รูปแบบ คือ 1) ภาพถายหยุดการเคล่ือนไหว (Stop action) เปนภาพที่ใชความเร็วชัตเตอรสูง (Fast shutter 

speed) เพื่อหยุดการเคล่ือนไหวของภาพน้ัน ภาพในลักษณะน้ีจะสงผลตอความรูสึกหยุดเวลา การอยูน่ิง เสมือนวาชวงเวลา

น้ันถูกหยุดน่ิงไมมีการเคล่ือนไหว อีกประเภทหน่ึง (Apoch Tophy, 2560: 2) คือ 2) ภาพถายการเคล่ือนไหว (Movement) 

เปนภาพที่ใชความเร็วชัตเตอรต่ํา (Slow shutter speed) เพื่อใหภาพดูเสมือนมีการเคล่ือนไหว ภาพในลักษณะน้ีจะสงผลให

ผูชมมีอารมณรวมเสมือนวาภาพกําลังเคล่ือนไหว  

โปสเตอรที่นํามาวิเคราะหผูเขียนไดเจาะจงไปที่โปสเตอรการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวที่ปรากฏอยู

บนส่ือสังคมออนไลน ดวยเหตุวาส่ือสังคมออนไลนเปนชองทางการส่ือสารทีแ่พรกระจายขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว ประกอบดวย

โปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงเรือยาวภาคใต 2 สนาม ภาคกลาง 1 สนาม ภาคเหนือ 1 สนาม ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สนาม และภาคตะวันออก 1 สนาม รวม 6 สนาม เรียงตามป ดังน้ี 1) การแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง

ชิงถวยพระราชทาน ณ คลองหัววัง-พนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร พ.ศ.2558 2) งานแขงเรือยาวประเพณีพัทยา ประจําป พ.ศ.

2558 3) การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ประจําป พ.ศ.2557 4) งานประเพณีแขงเรือยาวชิง

ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ แมนํ้านาน หนาวัดทาหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ประจําป 

พ.ศ.2556 5) งานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานชิงถวยพระราชทาน ประจําป พ.ศ.2555 6) การแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว 

จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555  

 
ภาพที่ 1 โปสเตอรประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาว 

 

3.1 การส่ือความหมายของภาพประกอบ 

การส่ือความหมายของภาพประกอบในโปสเตอรน้ันผูเขียนไดนําหลักการของ David Perlmutter (Lester, 2014: 

129) เปนแนวทางในการวิเคราะหในคุณลักษณะ 8 ประการของภาพ เพื่อเปดเผยรหัสความหมายของภาพ ประกอบดวย 1) 

การผลิตภาพ (Production) ภาพที่ปรากฏบนโปสเตอรทั้งหมดเปนภาพถายประเพณีการแขงขันเรือยาวในลักษณะของ

ภาพถายกีฬาและการเคล่ือนไหว (Action) มีองคประกอบหลัก คือ ลําเรือ ฝพายเรือ บรรยากาศการแขงเรือ และ

องคประกอบอ่ืนๆ ของการแขงขัน เชน เรือสวยงาม ธง/หวาย เปนตน 2) การระบุเน้ือหาของภาพ (Content identification) 

องคประกอบสําคัญของภาพ คือ ลําเรือและฝพายเรือที่กําลังพายแขงขัน โดยจุดเดนของภาพ คือ การแสดงออกซ่ึงความ

สนุกสนาน และการแสดงถึงเอกลักษณของประเพณีซ่ึงแตละประเพณีน้ันตางมีเอกลักษณที่แตกตางกัน เชน การแขงขันเรือ
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ยาวขึ้นโขนชิงธงมีเอกลักษณของการใชธง/หวายเปนเครื่องมือตัดสินชัยชนะ และงานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานมีเอกลักษณ

ความสวยงามของลําเรือที่หัวเรือที่แกะสลักเปนรูปพญานาค เปนตน 3) หนาที่ของภาพ (Functional) ภาพเหลาน้ีส่ือความ

หมายถึงความสนุกสนานของประเพณี เอกลักษณของประเพณี บรรยากาศของประเพณี 4) การแสดงออกทางอารมณ 

(Expressional) ภาพถายบนโปสเตอรแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สะทอนถึงวิถีชีวิตและภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษที่สืบทอดตอกันมา 5) การอุปมาอุปมัย (Figurative) แมวาภาพถายเหลาน้ีเปนเพียงภาพที่ใชเพื่อประชาสัมพันธ

ประเพณีเปนหลัก แตส่ิงที่ภาพส่ือความหมายเพิ่มเติม คือ แสดงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน การแขงขันเรือยาว

ประเพณีจังหวัดสงขลาเปนเรือเพรียว การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดชุมพรเปนเรือโขน การแขงขันเรือยาวประเพณี

จังหวัดนานเปนเรือหัวพญานาค เปนตน 6) ความถูกตองเปนจริง (Rhetorical-moral) ภาพถายเหลาน้ีสะทอนถึงเรื่องราวที่

เกิดขึ้นในประเพณีผานมุมมองของชางภาพที่ตองการถายทอดส่ิงที่ปรากฏอยูตรงหนาใหผูอ่ืนไดรับรูและอยากเขามาสัมผัส 7) 

การแสดงออกเชิงสังคม (Social or period) หมายถึง ภาพถายเหลาน้ีสะทอนสังคมดานวิถีชีวิต ภูมิประเทศ วัฒนธรรมชุมชน 

และการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับภาพในอดีต เชน งานประเพณีแขงเรือจังหวัดนานยังคงอนุรักษหัวเรือ

ที่แกะสลักเปนรูปพญานาคไว เปนตน 8) การเปรียบเทียบ (Comparative) หมายถึง ภาพถายเหลาน้ีสะทอนถึงการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม สะทอนใหเห็นเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ยังคงไดรับการสืบทอดได เปล่ียนแปลง หรือสูญหายไป 

การวิเคราะหการส่ือความหมายของภาพเปนการเปดเผยรหัสความหมายของภาพซ่ึงแตละภาพตางส่ือความหมายที่

แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในความแตกตางของความหมายแตละภาพน้ันไดสะทอนเอกลักษณของประเพณีที่เจาภาพในการ

จัดงานประเพณีน้ันตองการส่ือสารใหผูชมเกิดความรูสึกอยางไรตอประเพณี ซ่ึงความรูสึกที่ตองการถายทอดน้ันอาจแตกตาง

กันไปตามการรับรูของแตละบุคคลขึ้นอยูกับภูมิหลังทางความรูที่มีตอบริบทชุมชนและประเพณี แตภาพเหลาน้ีก็ไดทําหนาเปน

ส่ือกลางประชาสัมพันธถายทอดเรื่องราวของประเพณีที่บางครั้งถอยคําไมอาจบรรยายไดทั้งหมดเพื่อประโยชนคือใหผูชม

โปสเตอรไดเขามาเปนสวนหน่ึงในงานประเพณี  
 

 3.2 รูปแบบของภาพประกอบ 

เม่ือวิเคราะหการส่ือความหมายของภาพประกอบที่ทําหนาที่ในดานตางๆ แลว กอนผูเขียนจะนําเสนอรูปแบบการ

สรางสรรคภาพประกอบบนโปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาว ผูเขียนไดสรุปรูปแบบของภาพประกอบที่ปรากฏบน

โปสเตอรประเพณีการแขงขันเรือยาวที่นํามาวิเคราะหทั้งหมด ดังน้ี 
 

      3.2.1 ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี (Identity) เปนภาพที่แสดงออกถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของ

ประเพณี บงชี้ถึงลักษณะเฉพาะของชุมชน สังคม เชน การแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของจังหวัดชุมพร มีอัตลักษณที่แตกตาง

จากประเพณีการแขงขันเรือสนามอ่ืน คือ ใชธงเปนเครื่องมือในการตัดสินชัยชนะเน่ืองจากในสมัยกอนยังไมมีเทคโนโลยีที่

สามารถตัดสินชัยชนะได ฉะน้ันจึงมีภาพจังหวะลีลาของการขึ้นโขนชิงธงเปนไฮไลต (Highlight) สําคัญของประเพณี 

เชนเดียวกับการประเพณีแขงเรือยาวหนาวัดทาหลวง จ.พิจิตร ซ่ึงเปนสนามการแขงขันเดียวที่มีกระบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารคจําลอง จึงนําภาพน้ีขึ้นมาประชาสัมพันธ สวนการประเพณีแขงเรือจังหวัดนานน้ันไดเนนประชาสัมพันธอัตลักษณของ

เรือยาวหัวพญานาคซ่ึงเปนหน่ึงเดียวในประเทศไทย 
 

      3.2.2 ภาพการแขงขันเรือ (Competition) เปนภาพที่นิยมใชนํามาประกอบบนโปสเตอรมากที่สุด เน่ืองจาก

สามารถส่ือความหมายถึงประเพณีการแขงขันเรือยาวไดชัดเจน ทั้งลําเรือยาว ฝพายเรือ และทวงทาของการพาย ลักษณะของ

ภาพที่นิยมใชเปนจังหวะที่ฝพายกําลังยกใบพายขึ้นอยางพรอมเพรียงกัน ระดับของมุมกลอง (Camera angle) เปนมุมระดับ

สายตาเสมือนหน่ึงวาผูชมภาพกําลังชมการแขงขันในสนามแขงเรือ วิธีการเลือกภาพสังเกตไดวาเรือยาวที่อยูในภาพประกอบ

น้ันจะเปนเรือลําที่มีชื่อเสียงโดดเดน เปนที่รูจัก หรือมีความเก่ียวของสัมพันธกับประเพณีอยางใดอยางหน่ึง เชน งานประเพณี

แขงเรือยาวที่พัทยา และการแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ น้ันใชภาพประกอบเปนเรือที่ใชฝพายทหารเรือจาก
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กองทัพเรือ ซ่ึงเปนที่รูจักของชาวเรือยาวและผูชมในดานของความสามัคคี ระเบียบวินัย และความสามารถ เมื ่อนํามา

ประชาสัมพันธจะมีสวนชวยดึงดูดใหผูชมเขามาชมการแขงขันไดเพิ่มขึ้น 
 

      3.2.3 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม (Landscape) เปนภาพแสดงบรรยากาศและความสวยงามของสนาม 

โดยเฉพาะสนามที่มีเอกลักษณและจุดเดน เชน สะพาน ภูเขา วัด ทานํ้า แมนํ้า เขื่อน บานเรือน ธรรมชาติรอบสนาม เปนตน 

เชน การแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ณ คลองหัววัง-พนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร ใชภาพของแมนํ้าเปนภาพพื้นของโปสเตอร

เน่ืองจาก คลองหัววัง-พนังตัก เปนแกมลิงที่เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มี

วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัยดังขอความบนโปสเตอรที่วา “ดวยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันน้ีสุข

รมเย็น” และการแขงเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ ที่ภาพประกอบเผยใหเห็นชายแดนฝงลาวอันเปนการเชื่อม

สัมพันธไมตรีที่ดีระหวางชาวไทยและชาวลาวผานประเพณีการแขงเรือ 
 

       3.2.4 ภาพการรวมตัวของเรือ (Gather) เปนภาพที่ถายในพิธีเปดหรือพิธีปดของการแขงขันซ่ึงหลายสนาม

มักใหเรือยาวทุกลําพายมารวมตัวกันที่กองอํานวยการเพื่อเปนเกียรติในพิธีเปดซ่ึงมีการอัญเชิญถวยพระราชทานและพิธีปดที่มี

การรับถวยพระราชทาน ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพแรกที่เกิดขึ้นกอนและหลังการแขงเรือส่ือความหมายถึงความสามัคคี

ของชาวเรือและความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย อีกประการหน่ึง คือ ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพที่ปรากฏเรือหลายลํา

ในภาพเดียวกัน นํามาซ่ึงความปติดีใจของลําเรือและฝพายเรือที่อยูในภาพ เชน การแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ใช

ภาพการรวมตัวของเรือเปนภาพประกอบบนโปสเตอร นอจากภาพดังกลาวแสดงถึงความสามัคคีของชาวเรือแลว ยังแสดง

ถึงอัตลักษณของลําเรือ คือ เรือเพรียวขนาด 5-8 ฝพาย 

นอกจากภาพประกอบบนโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธที่ผูเขียนไดแบงประเภทไวแลว ยังมีภาพประกอบอีกหลาย

รูปแบบที่สามารถนําไปประชาสัมพันธบนโปสเตอร ซ่ึงผูเขียนจะนําเสนอประเภทของภาพประกอบและการส่ือความหมายของ

ภาพประกอบน้ันในหัวขอถัดไป 

 

4. แนวทางการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวบนโปสเตอร 

4.1 ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี (Identity) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงการเนนอัตลักษณของประเพณีที่เปนหน่ึงเดียว มีความโดดเดนกวาสนามอ่ืนๆ เพื่อให

ผูชมภาพสนใจและอยากเขามาชมการแขงขัน วิธีการถายภาพเลือก “จุดเดน” ของประเพณีเพื่อสรางเปน “จุดขาย” แลวเนน

จุดเดนใหชัดเจนโดยใชเลนสถายไกล (Tele lens) จัดองคประกอบภาพใหเห็นอัตลักษณของประเพณีอยางชัดเจนในมุมระดับ

สายตาเสมือนประหน่ึงวาผูชมกําลังชมการแขงเรอืดวยตาตนเอง   

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงอัตลักษณของประเพณี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 

4.2 ภาพการแขงขันเรือ (Competition) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงประเพณีการแขงเรือยาวไดอยางชัดเจน เปนมุมภาพที่ผูชมเห็นและสามารถรับรู

เรื่องราวในภาพไดทันทีเน่ืองจากเปนมุมที่มองที่มองเห็นไดดวยตาของผูชม วิธีการถายภาพเลือกถายลําเรือที่มีชื่อเสียงเปนที่
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รูจักโดยทั่วไป หรือเปนเรือตัวแทนของชุมชนเพื่อดึงดูดใหชาวเรือที่ไมไดติดตามชมเรือยาวมากนักเขามาชมเรือที่มีชื่อเสียงหรือ

เชียรเรือและฝพายที่รูจักมักคุน จัดองคประกอบภาพเนนที่รายละเอียดของจังหวะการพาย การแสดงออกทางอารมณ  

 
ภาพที่ 3 ภาพการแขงขันเรือ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

 

4.3 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม (Landscape) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงการสงเสริมการทองเที่ยวที่นอกเหนือจากผูชมไดชมการชมการแขงขันเรือยาว เชน 

ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล ชมทัศนียภาพของชุมชน จับจายสินคาที่ตลาดนํ้า เปนตน วิธีการถายภาพเลือกฉากหลังของ

ภาพที่ตองการใหผูชมไดทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการชมเรือ โดยใชเลนสมุมกวาง (Wind lens) เพื่อแสดงบรรยากาศ

โดยรวมของสนามแขงขันและกิจกรรมที่ไดรวมนอกเหนือจากการชมเรือ จัดองคประกอบภาพใหเห็นตัวเรือคูกับบรรยากาศ

ของสนาม 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงทิวทัศนของสนาม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

4.4 ภาพการรวมตัวของเรือ (Gather) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงความยิ่งใหญของประเพณีที่มีเรือเขารวมจํานวนหลายลําหลายประเภท อีกทั้งยังชวย

ดึงดูดชาวบานใหมาชมและเชียรฝพายเรือลูกหลานตนเองเม่ือเห็นเรือที่ตนเองเชียรอยูปรากฏอยูในภาพ วิธีการถายภาพเลือก

มุมมองที่สามารถเก็บภาพของเรือยาวใหมากที่สุดแลวใชเลนสมุมกวาง (Wind lens) เพื่อบันทึกภาพเรือยาวทั้งหมด จัด

องคประกอบภาพเนนสีสันของตัวเรือและฝพายใหเต็มพื้นที่ของภาพ 

 
ภาพที่ 5 ภาพการรวมตัวของเรือ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

 

4.5 ภาพถายมุมสูงของสนาม (High angle) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงความกวางไกลของวัตถุ เปนภาพในมุมมองที่แปลกตาไปจากภาพมุมมองปกติ 

(มุมมองของนก) ทําใหเห็นถึงจังหวะและการเคล่ือนไหวของฝพาย เม่ือนํามาเปนภาพประกอบบนโปสเตอรจะชวยดึงความ
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สนใจจากมุมมองภาพปกติได วิธีการถายภาพเลือกตําแหนงถายภาพจากที่สูง เชน สะพาน โดรน บอลลูน ใชการจับจังหวะเรือ

ที่กําลังพายดวยวิธีการแพน (Pan) ใหความเร็วของการแพนเทากับการเคล่ือนที่ของเรือ เลือกลําเรือที่ฝพายสวมเส้ือสีฉูดฉาด

เพื่อดึงดูดความสนใจ จัดองคประกอบภาพใหตัวเรืออยูก่ึงกลางภาพเพื่อสรางความโดดเดนใหตัวเรืออยางชัดเจน 

 
ภาพที่ 6 ภาพถายมุมสูงของสนาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

4.6 ภาพถายมุมต่ําของสนาม (Low angle)  

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงการใหความสําคญักับคนที่ถูกถายภาพวามีความสําคัญมากกวาปกติ แสดงถึงความมี

อํานาจ เหมาะกับการนําเสนออัตลักษณของชุมชนใหดูยิ่งใหญในมุมมองที่แปลกใหม (มุมมองของปลา) วิธีการถายภาพเงย

กลองถายภาพขึ้นหาวัตถุที่ตองการส่ือความหมาย ใชเลนสมุมกวาง (Wind lens) เพื่อใหภาพไดถายทอดบรรยากาศรอบขาง 

จัดองคประกอบภาพใหตัวเรือดูยิ่งใหญโดยวางตําแหนงของตัวเรือไวในจุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อสรางความโดดเดนของ

ตัวเรือ 

 
ภาพที่ 7 ภาพถายมุมต่ําของสนาม อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 

4.7 ภาพถายการเคล่ือนไหว (Movement)  

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถงึการเคล่ือนไหวของวัตถุภายในภาพ ทําใหภาพดูแปลกตา มีชีวิตชีวา มีความพล้ิวไหว 

เหมาะอยางยิ่งตอการนําไปใชเปนภาพประกอบบนโปสเตอร วิธีการถายภาพ เลือกฉากหลังที่ไมรกตา แลวเคล่ือนกลอง (Pan) 

ใหพอดีกับการเคล่ือนที่ของวัตถุโดยใชสปดชัตเตอรต่ํา เพื่อใหภาพเสมือนมีการเคล่ือนไหว จัดองคประกอบภาพเนนสวนหัวเรือ

เน่ืองจากมีชื่อเรือและรูปวาดประจําเรือ 

 
ภาพที่ 8 ภาพถายการเคล่ือนไหว อ.สามพราน จ.นครปฐม 

4.8 ภาพถายระยะใกล (Close up) 

ภาพรูปแบบน้ีส่ือความหมายถึงการเนนวัตถุในภาพใหโดดเดนเพื่อใหเห็นอารมณ เรื่องราว รายละเอียดของวัตถุ 

เหมาะกับการถายภาพที่เนนอารมณและเรื่องราว วิธีการถายภาพ ใชเลนสถายไกล (Tele lens) ถายวัตถุที่ตองการเนน
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รายละเอียดเปนสวนๆ จัดองคประกอบภาพใหเห็นวัตถุที่สงางามและโดดเดนบนพื้นนํ้าโดยอาศัยแสงและเงาในการใหมิติของ

ภาพ  

 
ภาพที่ 9 ภาพถายระยะใกล สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร 

 

5. บทสรุป 

โปสเตอรเปนส่ือประชาสัมพันธที่ถูกนํามาใชในงานประเพณีแขงขันเรือยาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเปนส่ือ

ส่ิงพิมพที่อานงาย มีสีสันสวยงาม ราคาไมสูง และสามารถประชาสัมพันธบนส่ือออนไลนไดดวยเน้ือที่ของแฟมขอมูล (File) ที่

ไมใหญมากนัก สามารถโพสต (Post) สงตอ (Share) ใหผูอ่ืนไดงายและรวดเร็ว แตดวยขอมูลขาวสารบนส่ือสังคมออนไลนที่มี

จํานวนมากน้ัน การสรางสรรคใหโปสเตอรใหนาสนใจและนาอานก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูชมสะดุดตาและหยุดพักสายตาอาน

ขอมูล การถายภาพประกอบตองพิถีพิถันและเลือกใชภาพประกอบที่สามารถส่ือความหมายไดตรงตามความตองการของผูผลิต 

แมวาภาพถายที่นํามาใชบางภาพอาจถูกตัดพื้นหลัง (Background) หรือการเลือกตัดภาพบางสวน (Crop) เพื่อนํามาใชเปน

ภาพประกอบโดยผานโปรแกรมกราฟก แตถาภาพตนฉบับที่ถายมาน้ันไมสมบูรณตามองคประกอบของการถายภาพ การนํา

ภาพน้ันไปสรางสรรคตอก็ยอมใหผลลัพธที่ไมดีที่สุด ดังน้ันในบทความน้ีผูเขียนไดนําเสนอ 8 แนวทางการถายภาพเพื่อการ

ประชาสัมพันธประเพณีการแขงขันเรือยาวบนโปสเตอรในมุมมองตางๆ เพื่อนําไปเปนภาพประกอบใหโปสเตอรดูนาสนใจ 

แปลกใหม ดึงดูดใจ ชวนติดตาม และส่ือสารรายละเอียดและเรื่องราวของประเพณีผานภาษาภาพไดอยางครบถวน 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการส่ือสารประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการรับรูที่มีผลตอการตัดสินใจจากส่ือประชาสัมพันธ เพื่อเขาศึกษาตอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ       

2) เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงใชวิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุมเปาหมาย

ภายในองคกรประกอบดวย ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และภายนอกองคกรประกอบดวย นักประชาสัมพันธ นักวิชาการ และ

ส่ือมวลชน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูจาก Website แนะแนวดานการศึกษาอ่ืน ๆ และ Facebook มีคาเฉล่ียมากที่สุด          

ซ่ึงการรับรูอยูในระดับมาก 2) การตัดสินใจจาก Website คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคาเฉล่ียมากที่สุด ซ่ึงการตัดสินใจอยูใน

ระดับมาก และการตัดสินใจจาก มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา เปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในประเทศ มีคาเฉล่ียมากที่สุด          

และการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด 3) แนวทางการวางแผนการประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ            

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรเริ่มจากการสรางการรับรับรู ส่ือประชาสัมพันธ ทั้งน้ี ในเบื้องตน      

ควรพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสรางการรับรูและชวยตัดสินใจ มีขอมูลเก่ียวกับการรับสมัคร 

ภาพลักษณ สถานที่ ผลการดําเนินงานตางๆ ผลงานของนิสิต กิจกรรมระหวางการศึกษา และนิสิตที่ประสบความสําเร็จใน

อาชีพการงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่ืออ่ืน ๆ ได ใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย เขาถึงไดงายจากชองทางตาง ๆ โดยมุงเนนไปที่ 

Website แนะแนวการศึกษาตางๆ และควรใหมีชองทางการติดตอกลับที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว หรือระบบถาม-ตอบ              

จะสามารถชวยสรางการรับรู เกิดความประทับใจ เกิดความรูความเขาใจ เกิดภาพลักษณที่ดี เพื่อชวยในการตัดสินใจเขาศึกษา

ตอไป 
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Abstract 

 

The research titled “Public Relations Communication Strategies Affecting to Decision to Study at 

Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University” aims to study demographic characteristics of Faculty of 

Agro-Industry, Kasetsart University, study the perception that influences media decision-making to enter 

the Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, and to study strategies for public relations strategies. 

Affecting the decision to join the Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University. Study of this research.     

The researcher used a mixed-mode research method using quantitative research methods. (Quantitative 

Research) by using questionnaire with Faculty of Agro-Industry Kasetsart University and qualitative research 

using in-depth interviews with target audiences within the organization. And outside the organization 

include: Academics, academics, and the media. 

The results showed that (i) the education guidance website and Facebook had the highest average 

values with a high perception level, (ii) the decision was majorly made due to the website of the Faculty 

of Agro-Industry as well as the reputition of the institute which got the highest decision score, and (iii) the 

public relation communication significantly influenced the study decision at the Faculty of Agro-Industry, 

Kasetsart University. The creation of media awareness was recommended. The website should be improved 

to create awareness, give enough information e.g. application process, student activities, outputs and 

alumni achievement. Moreover, link to other web pages, especially the education website, should be 

added to improve the efficiency for information search. The question and answer systems should be 

improved to be quicker and more convenience. There should also be a quick and informative communication 

channel to support the decision-making.  

 

Keywords: communication strategies, public relations, decision making 

 

บทนํา  

สถานการณในปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการแขงขันที่เพิ่มขึ้นอยาง       

เห็นไดชัด ไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงานวิจัย ดานการเรียนการสอน แมกระทั่งการรับนิสิตนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา การเลือกใชส่ือประชาสัมพันธในชองทางตางๆ ลวนแตมีสวนสําคัญ รวมถึงการใชเทคนิคดานการตลาด       

เขามามีสวนชวยและสงเสริมการประชาสัมพันธใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเด็ก

รุนใหมก็ปรับเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม การรับรูและการเลือกรับรูขอมูลขาวสารตางๆ จึงไมเปนเรื่องยากเหมือน

สมัยกอน เพราะปจจุบันชองทางการส่ือสารของขอมูลขาวสารตางๆ มีความหลากหลาย ผูรับขอมูลจะเปนผูกําหนดเองวา

ตองการรับขอมูลหรือขาวสารตางๆ จากชองทางไหนบาง แตส่ิงหน่ึงที่พฤติกรรมของผูบริโภค (ผูรับขอมูล) คงไว คือ ผูบริโภค

จะตอบสนองตามที่ตนรับรูมากกวาตอบสนองตามส่ิงที่เปนจริง ผูบริโภคไมไดสนใจวาขอเท็จจริงคืออะไร แตสนใจวาตัวเองรับรู

อยางไรกับส่ิงน้ัน ซ่ึงการรับรูน้ีนําไปสูกระบวนการตัดสินใจ (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, หนา 128) และจากภาพรวมของจํานวนการ

นิสิตที่เขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2559 น้ัน มีจํานวนนิสิตเขาศึกษา

ลดลงมากเม่ือเทียบกับปที่ผานมา ซ่ึงอาจเกิดจากผลกระทบจากปจจัยหลายสวน สวนหน่ึงผูวิจัยเห็นวา อาจเกิดจากสภาวะ

การแขงขันทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในปจจุบัน กอปรกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไมมีแผนกลยุทธการประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับการรับสมัครนิสิตอยางชัดเจน งานวิจัยครั้งน้ี 
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ผูวิจัยจึงประสงคที่จะศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อนําไปเปนแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธการประชาสัมพันธการรับสมัคร

นิสิตเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการศึกษาครั้งน้ีจะ

ครอบคลุมถึงขอมูลดานประชากรศาสตร การรับรูส่ือที่มีผลตอการตัดสินใจจากส่ือประชาสัมพันธ และเน้ือหาขอมูลขาวสารใน

ส่ือประชาสัมพันธ  จากนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  1 – 4 ปการศึกษา 2559 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับแผนกลยุทธประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และแนวคิดและมุมมองจากนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ และส่ือมวลชนดานการศึกษา  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรูจากส่ือประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจ เพื่อเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ ใหมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ                

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูส่ือประชาสัมพันธที่แตกตางกัน 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 .  เ น้ือหาข อมูลในส่ือประชาสัมพันธ มีผลต อการตัด สินใจเ ลือกศึ กษาตอ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารที่เก่ียวของโดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวของมาปรับใชเพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษา ไดแก แนวคิดและหลักการที่เก่ียวของกับประชากรศาสตร แนวคิดและ

หลักการที่เก่ียวของกับกลยุทธการประชาสัมพันธ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการส่ือสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับ

การรับรูขาวสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth Interview ) โดยขอนําเสนอวิธีการศึกษาวิจัยออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 

1 – 4 ปการศึกษา 2559 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 440 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

โดยไมใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามออนไลน (Online – Questionnaire) เปนการเก็บขอมูลเพียง   

ครั้งเดียว (One-Shot Case Study) 

สวนที่ 2 วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชเปนบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ ไดแก ผูบริหาร จํานวน 6 คน และเจาหนาที่ จํานวน 5 คน รวม

จํานวน 11 คน นักวิชาการ จํานวน 3 คน ไดแก นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ตะวันออก และมหาวิทยาลัยรังสิต นักประชาสัมพันธ จํานวน 3 คน ไดแก นักประชาสัมพันธจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และส่ือมวลชนดานการศึกษา จํานวน 3 คน ไดแก ส่ือมวลชนจาก

เว็บไซต dek-d.com สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี และสถานีขาวโทรทัศน TNN24 โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structure Interview) และแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interviews) 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 การรับรูขอมูลจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อเขาศึกษาตอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของ

กลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการรับรูนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.57 การพิจารณาเปนรายประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 

จํานวน 5 ประเภท พบวา ส่ือมวลชน มีระดับการรับรูนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.91 ส่ืออินเทอรเน็ต มีระดับการรับรู         

ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.98 ส่ือบุคคล มีระดับการรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.84 ส่ือเฉพาะกิจ มีระดับการ

รับรูนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.28 และส่ือกิจกรรมพิเศษ มีระดับการรับรูปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83  

1.2 การตัดสินใจจากจากส่ือประชาสัมพันธเพื่อเขาศึกษาตอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับ การตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 สวนการพิจารณาเปนรายประเภทของ

ส่ือประชาสัมพันธ จํานวน 5 ประเภท พบวา ส่ือมวลชน มีระดับการตัดสินใจนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 ส่ืออินเทอรเน็ต    

มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.07 ส่ือบุคคล มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 

ส่ือเฉพาะกิจ มีระดับการตัดสินใจนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.38 และส่ือกิจกรรมพิเศษ มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.97  

1.3 การตัด สินใจจากจากเ น้ือหาขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ เพื่อเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 สวนการพิจารณา

เปนรายดานของเน้ือหาขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ จํานวน 6 ดาน พบวา ดานภาพลักษณ มีระดับการตัดสินใจมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.94 ดานการเรียนการสอน มีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 ดานสถานที่ มีระดับ         

การตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 ดานคาใชจาย มีระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 ดานการ

ประกอบอาชีพ และดานการศึกษาตอ มีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53  

 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1 จากการสัมภาษณผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแผนกลยุทธประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิตเพื่อเขาศึกษาตอ ซ่ึงสวน

ห น่ึ ง  คณะ อุต สาหกร ร มเ กษต ร  มหา วิทย า ลั ย เกษต ร ศาสต ร  มี ก าร ใช กลยุ ทธ ก าร ป ระชา สั มพั นธ ร วม กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผลการวิจัยแบงเปนรายดานได ดังน้ี 1) ดานเน้ือหาขอมูลที่ใชในส่ือประชาสัมพันธเพื่อรับสมัคร

นิสิต นอกเหนือจากการใหขอมูลทั่วไป ไดแก หลักสูตร ชองทางการรับสมัคร คุณสมบัติ และคะแนน แลว ยังมีการใหขอมูล

อ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแก ความแตกตางของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมระหวางการศึกษา โอกาสการไดงานทํา 

ความกาวหนาในสายอาชีพ และผลตอบแทนที่จะไดรับ 2) ดานการประเมินผลการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ยังไมมีการประเมินผลอยางเปน

รูปธรรม 3) ดานปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิต พบวา ยังขาดรูปแบบ (Template) ของส่ือ

ประชาสัมพันธที่เปนมาตรฐานเดียวกัน กลุมเปาหมายมักไมศึกษาขอมูลและขั้นตอนการรับสมัครใหละเอียด เกิดการสมัครที่

ผิดรูปแบบ ขาดงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ สาระสําคัญสําหรับการส่ือสารยังขาดความชัดเจน Facebook Fan Page 

ของภาควิชายังไมเปนที่รูจัก การเขาถึงขอมูลผานหนาเว็บไซต http://www.agro.ku.ac.th เขาถึงไดยาก และขาดผูเชี่ยวชาญ
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ดานการประชาสัมพันธ 4) ดานแนวโนมการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตในอนาคต พบวา จะมีการพัฒนาระบบการ

นําเสนอขอมูล โดยใหความสําคัญกับ Digital Content ในรูปแบบของ application ยกเลิกการจัดทําคูมือการรับสมัครและ

บุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admission) ที่เปนรูปเลม แตใชวิธีประชาสัมพันธผาน

เว็บไซต http://admission.ku.ac.th แทน สรางการรับรูที่เก่ียวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น และเนนการประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน ไดแก Facebook Fan Page, Website และ Line ของภาควิชา 

2.2 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา                      

นักประชาสัมพันธมีสวนรวมในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตนักวิชาการศึกษา ฝายงานบริการการศึกษา และนักวิชาการการศึกษา ฝายงานกิจการนิสิต ไมมี

สวนรวมในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2.3 จากการสัมภาษณนักวิชาการที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ พบวา การประชาสัมพันธสามารถดําเนินการ

พรอมกันไดหลายชองทาง ควรคํานึงถึงกลุมเปาหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ ควรประชาสัมพันธผานส่ือใหม               

(New Media) กลุมเยาวชนนิยมสืบคนขอมูลจาก Facebook ซ่ึงสามารถแชรไปยังบุคคลอ่ืนๆ ได กิจกรรมมีสวนตอกย้ํา       

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรม Road Show สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย สรางการรับรูไดเปนอยางดี การเปน 

Sponsor การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ และการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน สามารถสรางการรับรูเก่ียวกับมหาวิทยาลัย

ได และการตลาดเชิงประสบการณหรือการบริการวิชาการมีผลตอการตัดสินใจ 

 2.4 จากการสัมภาษณนักประชาสัมพันธจากมหาวิทยาลัยตางๆ พบวา 1) มหาวิทยาลัยศิลปกร มีกองบริการ

การศึกษาทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษา โดยใชเ ว็บไซตในการประชาสัมพันธเปนหลัก หนวยงาน

ประชาสัมพันธทําหนาที่เปนผูชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ออกไปยังกลุมบุคคลภายนอก โดยส่ือประชาสัมพันธ ไดแก  

Facebook Fan Page “Silpakorn Public Relations”, เว็บไซต “ www.su.ac.th”, Line Group “Silpakornnews”          

2) มหาวิทยาลัยวัยลักษณ มีศูนยบริการการศึกษาทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธและกระบวนการรับสมัคร

นักศกึษาโดยตรง โดยส่ือประชาสัมพันธที่ใชสําหรับการประชาสัมพันธ ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง  Facebook Line 

และเว็บไซต ไดแก www.dek-d.com, www.kapook.com, www.eduzones.com และมีกิจกรรม ไดแก กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาตามโรงเรียนตางๆ กิจกรรมแบรนดซัมเมอรแคมป กิจกรรมคาย กิจกรรมใหความรูจากติวเตอร และกิจกรรม     

Open House ในงาน “วลัยลักษณเอ็กซโปร” 3) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแผนกลยุทธการประชาสัมพันธซ่ึงถูกกําหนดโดย

ผูบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศูนยส่ือสารองคกรทําหนาที่รับนโยบายมาปฏิบัติ ซ่ึงจะมีการกําหนดแผนปฏิบัติ

ตอไป แตไมไดมุงเนนดานการประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิตมากนัก เน่ืองจากมีกระบวนการรับสมัครนิสิตซึ่งรับผิดชอบโดย

หน วยงาน อ่ืนอยู แล ว  เพีย งทํ าหนาที่ นํ าข อมูลข าวสาร เผยแพร ผ าน ส่ือประชา สัมพันธ ต า งๆ ได แก  เ ว็บ ไซต 

“www.chula.ac.th”,Facebook Fan Page “Chulalongkorn University” จอภาพอิเล็กทรอนิกส และปายไวนิล และมี

กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรม Open House ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในงาน“จุฬาฯวิชาการ” งาน “Job Fair” และการจัดแสดง

นิทรรศการแนะแนวการศึกษารวมกับหนวยงานตางๆ  

 2.5 จากการสัมภาษณส่ือมวลชนดานการศึกษา พบวา 1) เว็บไซต dek-d.com มีการคัดเลือกขอมูลขาวสารสวน

ใหญมาจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางๆ และการขอขอมูลทางโทรศัพท โดยพิจารณาจากกระแสสังคมรวมดวย โดยมี       

คอลัมนิสตเปนผูสืบคนหาขอมูลและนําเสนอ มีการจัดกิจกรรมหลักๆ เพื่อแนะแนวการศึกษา จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก    

Dek-D Admission on Tour ลักษณะเปนการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 40 โรงเรียน/ป ซ่ึง

ขอมูลของโรงเรียนตางๆ ไดมาจากการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม จากน้ันจะมีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีขนาดใหญ

ควบคูกับโรงเรียนที่มีโอกาสนอย โดยจะไมไปซํ้าโรงเรียนเดิมภายในระยะเวลา 2 – 3 ป และ Dek-D Admission on State 

ลักษณะเปนการ Talk Show แนะแนวการศึกษาแบบเจาะลึก และมีการจัดพื้นที่ใหกับสถานบันอุดมศึกษาตางๆ เขามามีสวน

รวมในการจัดนิทรรศการเพื่อแนะแนวการศึกษา มีกําหนดจัดในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ของทุกป 2) สถานีโทรทัศน
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ไทยรัฐทีวี   มีการคัดเลือกขอมูลขาวสารสําหรับนําเสนอขึ้นอยูกับความแตกตางและกระแสสังคม โดยสวนใหญไดมาจาก

แหลงขาวสวนตัวผานทางโทรศัพท อีเมล ขอความส้ัน และสืบคนจากส่ือสังคมออนไลน ซ่ึงสัดสวนของการรับขอมูลจาก

แหลงขาวมีมากกวาการออกไปหาแหลงขาวเอง ประเด็นขาวการศึกษาที่ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีใหความสนใจ ไดแก    

งานเสวนาหรืองานสัมมนาที่อางอิงกับกระแสสังคม ณ ขณะน้ัน สวนการนําเสนอขาวที่เก่ียวของกับการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา 

มีในลักษณะตางๆ ไดแก บรรยากาศการสอบ ปริมาณนักเรียนที่เขาสอบ มาตรการตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ขอสอบ โดยการเผยแพรขาวของสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี ใชส่ือหลักๆ ดังน้ี ส่ือส่ิงพิมพ ใชสําหรับขาวที่ไมสามารถนํา

ออกอากาศทางส่ือโทรทัศนได และใชสําหรับเผยแพรขาวที่ไดนําเสนอผานส่ือโทรทัศนแลว ส่ือออนไลน ใชสําหรับปอน

ประเด็นขาวตางๆ เพื่อเผยแพรอยางรวดเร็ว และส่ือโทรทัศน ใชสําหรับนําเสนอขาวผานภาพและเสียงได  3) สถานีขาว

โทรทัศน TNN24 จะพิจารณาคัดเลือกขาวดานการศึกษาที่ มีผลกระทบกับเด็กนักเรียนเปนหลัก เชน นโยบายจาก

กระทรวงศึกษาธิการ คะแนน การเลือกศึกษา และหลักสูตรที่เกิดขึ้นมาใหม และกิจกรรมที่ถูกขับเคล่ือนโดยนักศึกษา        

เกิดประเด็นทางสังคม สรางการรับรูใหกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับคณะหรือหลักสูตรการเรียนสอน ไดเห็นพัฒนาการของ

นักศึกษา ตลอดจนอาชีพของนักศึกษาเม่ือเรียนจบหลักสูตร โดยแหลงขาวหลักของสถานีขาวโทรทัศน TNN24 มาจาก

หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ แหลงขาวสวนตัว ส่ือสังคมออนไลน และเครือขายผูส่ือขาวผานสถานีขาวโทรทัศน TNN24 

สวนการเผยแพรขาวสารจะใชส่ือหลักๆ  ไดแก ส่ือโทรทัศน และส่ือสังคมออนไลน สวนการเลือกใชส่ือจะพิจารณาจาก

กิจกรรมหรือเน้ือหาของขาวเปนหลัก เชน หากเปนขาวกิจกรรมจะเผยแพรผานส่ือโทรทัศนและส่ือสังคมออนไลน แตหากเปน

ขาวเชิงนโยบายที่มีเน้ือหามาก จะเผยแพรผานเว็บไซต www.tnnthailand.com  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไว 3 ขอ โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ดังน้ี 

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูส่ือประชาสัมพันธที่แตกตางกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ดานเพศและภูมิลําเนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานอายุ คาใชจาย     

ตอเดือน ประเภทของสถาบันการศึกษาที่จบ และชองทางการเขาศึกษาตอ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากส่ือประชาสัมพันธที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานภูมิลําเนา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานเพศ อายุ คาใชจายตอเดือน ประเภทของสถาบันการศึกษาที่จบ และ

ชองทางการเขาศึกษาตอ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.3 เน้ือหาขอมูลดานตางๆ ในส่ือประชาสัมพันธมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เน้ือหาขอมูลจากส่ือประชาสัมพันธในทุกๆ ขอ มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

2.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการใชกลยุทธการประชาสัมพันธรวมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนักประชาสัมพันธมีสวนรวมในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของ        

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานเน้ือหาขอมูลที่ ใชในส่ือประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิต 

ประกอบดวย หลักสูตร ชองทางการรับสมัคร คุณสมบัติ และคะแนน ความแตกตางของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน 

กิจกรรมระหวางการศึกษา โอกาสการไดงานทํา ความกาวหนาในสายอาชีพ และผลตอบแทนที่จะไดรับ ดานการประเมินผล

ยังไมมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ดานปญหาและอุปสรรค ยังขาดรูปแบบ (Template) ของส่ือประชาสัมพันธที่เปน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 981 

มาตรฐานเดียวกัน กลุมเปาหมายมักไมศึกษาขอมูลและขั้นตอนการรับสมัครใหละเอียด เกิดการสมัครที่ผิดรูปแบบ ขาด

งบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ สาระสําคัญสําหรับการส่ือสารยังขาดความชัดเจน Facebook Fan Page ของภาควิชา

ยังไมเปนที่รูจัก การเขาถึงขอมูลผานหนาเว็บไซต http://www.agro.ku.ac.th เขาถึงไดยาก และขาดผูเชี่ยวชาญดาน        

การประชาสัมพันธ ดานแนวโนมการประชาสัมพันธในอนาคต จะมีการพัฒนาระบบการนําเสนอขอมูล โดยใหความสําคัญกับ 

Digital Content ในรูปแบบของ application และเนนการประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน ไดแก Facebook Fan Page, 

Website และ Line ของภาควิชา 

 2.2 นักวิชาการได ใหขอเสนอแนะที่ เ ก่ียวของกับการประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต -นักศึกษา ดัง น้ี                   

การประชาสัมพันธสามารถดําเนินการพรอมกันไดหลายชองทาง แตควรคํานึงถึงกลุมเปาหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ 

ควรประชาสัมพันธผานส่ือใหม (New Media) ซ่ึงกลุมเยาวชนนิยมสืบคนขอมูลจาก Facebook ซ่ึงสามารถแชรไปยังบุคคล

อ่ืนๆ ได กิจกรรมมีสวนตอกย้ําดานการรับรูขอมูลขาวสาร โดยกิจกรรม Road Show สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย 

สรางการรับรูไดเปนอยางดี การเปน Sponsor การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ และการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน 

สามารถสรางการรับรูเก่ียวกับมหาวิทยาลัยได และการตลาดเชิงประสบการณหรือการบริการวิชาการมีผลตอการตดัสินใจ 

 2.3 การประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความคลายคลึงกัน โดยมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย เชน กองบริการ

การศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนงานประชาสัมพันธหรือศูนยส่ือสารองคกร จะเปนผูชวยในการกระจายขาว

ประชาสัมพันธ โดยส่ือหลักๆ ที่นิยมใช ไดแก Website, Facebook, และกิจกรรม Open House 

 2.4 แนวทางการประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา โดยส่ือมวลชนสามารถสรุปได ดังน้ี  

2.4.1 เว็บไซต dek-d.com คัดเลือกขอมูลขาวสารมาจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางๆ และการขอขอมูลทาง

โทรศัพท โดยพิจารณาจากกระแสสังคมรวมดวย มีการจัดกิจกรรมหลักๆ เพื่อแนะแนวการศึกษา จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 

Dek-D Admission on Tour ลักษณะเปนการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ และ Dek-D Admission on 

State ลักษณะเปนการ Talk Show แนะแนวการศึกษาแบบเจาะลึก และมีการจัดพื้นที่ใหกับสถานบันอุดมศึกษาตางๆ เขามา

มีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเพื่อแนะแนวการศึกษา  

2.4.2 สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี คัดเลือกขอมูลขาวสารจากแหลงขาวสวนตัวผานทางโทรศัพท อีเมล ขอความ

ส้ัน และสืบคนจากส่ือสังคมออนไลน ประเด็นขาวการศึกษาที่ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวีใหความสนใจ ไดแก งานเสวนาหรือ

งานสัมมนาที่อางอิงกับกระแสสังคม ณ ขณะน้ัน สวนการนําเสนอขาวที่เก่ียวของกับการรับสมัครนิสิต-นักศึกษา มีในลักษณะ

ตางๆ ไดแก บรรยากาศการสอบ ปริมาณนักเรียนที่เขาสอบ มาตรการตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอสอบ โดยมีส่ือ

หลักที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือออนไลน และส่ือโทรทัศน  

2.4.3 สถานีขาวโทรทัศน TNN24 คัดเลือกขอมูลขาวสารจากจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ แหลงขาว

สวนตัว ส่ือสังคมออนไลน และเครือขายผูส่ือขาวผานสถานีขาวโทรทัศน TNN24 โดยมีส่ือหลักที่ใชในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร ประกอบดวย ส่ือโทรทัศน และส่ือสังคมออนไลน  

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 กลยุทธการ ส่ือสารประชาสัมพันธที่ มีผลต อการตัด สินใจเ ลือกเข าศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรเริ่มจากการสรางการรับรับรู ส่ือประชาสัมพันธเสียกอน ซ่ึงจากผลการวิจัย การรับรู ส่ือ

ประชาสัมพันธของกลุมตัวอยางในภาพรวมมีระดับการรับรูนอยน้ัน สาเหตุอาจเกิดจากการประชาสัมพันธที่ขาดความตอเน่ือง 

การส่ือสารเก่ียวกับหลักสูตรยังไมชัดเจน เกิดความไมเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร และปญหาดานงบประมาณ แตในปจจุบัน

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของเยาวชนคนรุนใหมมักนิยมสืบคนขอมูลดวยตนเองผานส่ือออนไลนตางๆ อาทิเชน  Website 

และ Facebook เน่ืองจากเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว สามารถสงตอขอมูลหรือรับขอมูลจากการสงตอมาจากบุคคลอ่ืนก็ได 
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ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, 2553, หนา 113 – 114 อางอิงจาก สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 

2544 หนา 125) ที่กลาววา “อินเทอรเน็ตเปนส่ือที่นิยมใชในการประชาสัมพันธ สามารถเขาถึงผูรับสารไดรวดเร็ว ในปจจุบัน

ส่ืออินเทอรเน็ตไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมากทัดเทียมกับส่ือมวลชน องคการขนาดใหญทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มใหความสนใจทํา

ประชาสัมพันธและโฆษณาผานชองทางส่ือสารสมัยใหมในรูปแบบของอินเทอรเน็ตมากขึ้น ตลอดจนเพื่อการสรางภาพลักษณ

และการประชาสัมพันธองคการ”การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตใหมีชองทางการติดตอกลับที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว หรือระบบ

ถาม-ตอบ จะสามารถชวยสรางการรับรู เกิดความประทับใจ เกิดความรูความเขาใจ เกิดภาพลักษณที่ดี เพื่อชวยในการ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอได และจากการศึกษาวิจัยในสวนเน้ือหาขอมูลในส่ือประชาสัมพันธในดานตางๆ ไดแก ดานภาพลักษณ 

ดานการเรียนการสอน ดานสถานที่ ดานการประกอบอาชีพ และดานการศึกษาตอ มีสวนชวยในการตัดสินใจเพื่อเขาศึกษาตอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกดวย ทั้งน้ี ผูวิจัยขอสรุปเปนแบบจําลองแนวทางการวางแผนกลยุทธ

การประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครนิสิตของ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรศึกษากลยุทธ   

การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกร และควรศึกษาถึงประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ ที่ใชใน

การประชาสัมพันธการรับสมัครนิสิต 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

Factors Affecting Decision of generation Y on Products buying  

via www.lazada.co.th 

 

อทิตา ภูวสิทธิธาดา 

 

สาขาวิชาการส่ือสารส่ือดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

aiirinversoul@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

งานวิจัยเรื่องน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณทีเ่ก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่เลือกซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดามีผลตอสวนประสมทาง

การตลาดแตกตางกัน ในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานถิ่นที่อยูอาศัย และความถี่ในการซ้ือ มีผลตอ

องคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของ

เว็บไซตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตที่

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด  องคประกอบของเว็บไซต  ผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย  

 

Abstract 

 

This research is quantitative research that collected the data by use the questionnaires that collect 

data from the sample of generation Y about 400 consumers.  The results was found that the differences 

of demographic in terms of gender, marital status, education, occupation, residential and the reasons to 

buy products from Lazada website were differently affecting the marketing mix of generation Y to buy 

products on Lazada website.  In the other hand, the difference of demographic in terms of residential and 

frequency of buying were differently affected the website components of generation Y to buy products 

on Lazada website with the statistical significance level of 0.05, The marketing mix and website components 

are related on positive dimension with the statistical significance level of 0.01, the differences of marketing 

mix and the differences of website components were differently affecting the decision of generation Y to 

buy products on Lazada website with the statistical significance level of 0.05.  

 

Keywords: marketing mix, website components, generation Y  
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1. บทนํา  
 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว และเขามามีบทบาทสําคัญตอ

การดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก สงผลถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําให

ผูประกอบการหรือนักการตลาดของธุรกิจการคาขายสินคาหรือบริการน้ันๆ จําเปนตองมีการปรับตัวดวยวิธีการเสนอขายสินคา

หรือบริการผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคเปาหมายที่ปจจุบันมีวิถีการดําเนินชีวิตที่

รวดเร็วและแขงขันกันทางดานเวลาเปนอยางมาก  ธุรกิจการคาขายสินคาหรือบริการตางๆ ที่นําเอาเทคโนโลยี เขามา

ประยุกตใชในกระบวนการขายเรียกวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce จากการสํารวจของบริษัท 

SimilarWeb ในป 2558 พบวา ลาซาดาเปนอีคอมเมิรซเว็บไซตที่มีผูนิยมเขาชมสูงสุดในประเทศไทยโดยมีจํานวนผูเขาชม

มากกวา 20 ลานคน ดําเนินการขายสินคาโดยใชหลักการตลาดแบบ 6P (กลยุทธการส่ือสารการตลาดออนไลนที่ทําใหลาซาดา

ประสบความสําเร็จ, 2559) เพื่อสรางความโดดเดนใหกับธุรกิจจึงจําเปนตองทราบความคิดเห็นของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ

สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย หรือบุคคลที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523-2540 (กิติพงศ ยอดดําเนิน, 

2559) ที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด (การสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558, ETDA) ที่

ธุรกิจควรใหความสําคัญเปนอยางมากเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมน้ีไดตรงจุด จึงเกิดเปนงานวิจัยในครั้งน้ี 
  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

2.2 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

2.3 เพื่อศึกษาองคประกอบของเว็บไซตในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชนัวาย 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

3.2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน 

3.3 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต 

3.4 สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

3.5 องคประกอบของเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เก่ียวของ โดยอาศัยเน้ือหาสาระของขอมูล บทความตางๆ ดังน้ี 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (6P) 

อาณัติ ลีมัคเดช กลาววา สวนประสมทางการตลาดแบบ 6P ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 

(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ดานการใหบริการแบบเจาะจง 

(Personalization) และดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของเว็บไซต (7C) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน กลาววา องคประกอบของเว็บไซตแบบ 7C ประกอบดวย องคประกอบหรือรูปลักษณ (Context) 

สวนประกอบที่เปนเน้ือหา (Content) ความเปนชุมชน (Community) การทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา 
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(Customization) การติดตอส่ือสาร (Communication) การเชื่อมโยง (Connection) และการติดตอคาขาย (Commerce)       

           4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อาริยา ลีลารัศมี (2558) งานวิจัยเรื่อง องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และความไวใจในการซ้ือ

สินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนมีอายุ 30-39 ป ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานเน้ือหา และ

ความไววางใจในการซ้ือสินคาดานผูขายสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประจบพร ทองสุกโชติ (2556) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการออนไลนผานอุปกรณ

ส่ือสารอินเทอรเน็ตไรสายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตั้งแต 21 ปถึง 60 ปข ึ้นไป

ผลการวิจัยพบวา ชองทางการส่ือสารตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการออนไลนผานอุปกรณส่ือสาร

อินเทอรเน็ตไรสายอยางมีนัยสําคัญ ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิตดานการเจาะลูกคาเชิงลึก ชองทางการสื่อสารการตลาดที่ใช 

ส่ือสังคมออนไลน และโครงสรางพื้นฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิรซ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

5.1 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 

ตัวแปรตน : ลักษณะทางประชากรศาสตร, สวนประสมทางการตลาด (6P), องคประกอบของเว็บไซต (7C) 

ตัวแปรตาม : การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

5.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายในประเทศไทยที่เคยตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดา

อยางนอยหน่ึงครั้ง จํานวน 400 คน 

5.3 เค ร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามปลายปดแบบมีหลายคําตอบให เลือก (Closed-ended 

Questionnaire) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว แบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Nominal Scale และ Ordinal Scale 

ตอนที่ 2 : สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเร

ชันวาย ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Rating Scale 

ตอนที่ 3 : องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเร

ชันวาย ใชระดับการวัดขอมูลแบบ Rating Scale 

ตอนที่ 4 : ขอเสนอแนะ  

5.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

สถิติเชิงพรรณนา : รอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean : ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สถิติเชิงอนุมาน : t-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation, Multiple Regression 

5.5 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 

5.5.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส จํานวน 400 ชุด 

5.5.2 แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง โดยประกาศลงในแหลงที่มีกลุมตัวอยางในการวิจัย 

5.5.3 เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บจากผูที่ให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนครบทั้ง 400 ชุด 

5.5.4 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหผลขอมูลตามขั้นตอนตอไป 
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6. ผลการวิจัย 
  

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.50 และโดยสวนมากมีอายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 65.00 โดยมี

สถานภาพโสดมากที่สุด รอยละ 72.30 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด รอยละ 79.50 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รอยละ 48.00 เปนผูมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-30,000 บาท มากที่สุด 

รอยละ 67.00 โดยอาศัยอยูในภาคกลางมากที่สุด รอยละ 71.00 รับรูขอมูลสินคาจากการเขาไปยังเว็บไซตลาซาดาโดยตรง

มากที่สุด รอยละ 40.80 โดยประเภทสินคาที่นิยมซ้ือมากที่สุดคือ สินคาอิเล็กทรอนิกส รอยละ 29.30 ในการซ้ือแตละครั้ง

ราคาเฉล่ียของสินคาที่ซ้ืออยูที่ 500-1,000 บาท มากที่สุด รอยละ 50.30 ความถี่ในการซ้ือโดยสวนมากเปนผูที่ไมไดซ้ือสินคา

ทุกเดือนมากที่สุด รอยละ 74.00 เลือกใชวิธีชําระสินคาดวยบัตรเครดิตหรือเดบิตมากที่สุด รอยละ 46.00 โดยใหเหตุผลในการ

เลือกซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาวาเปนวิธีการส่ังซ้ือสินคาที่สะดวกและทันสมัยมากที่สุด รอยละ 26.00  

สวนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย โดย

ภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ

มากทั้ง 6 ดาน คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ( = 3.87) ดานราคา ( = 3.76) ดานการรักษาความเปนสวนตัว ( = 3.71) 

ดานการใหบริการแบบเจาะจง ( = 3.69) ดานผลิตภัณฑ ( = 3.66) และดานการสงเสริมการขาย ( = 3.61) ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ขอมูลองคประกอบของเว็บไซต 

องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก (  = 3.76) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยู

ในระดับมากทั้ง 7 ดาน คือ ดานการติดตอส่ือสาร (  = 3.83) ดานการเชื่อมโยง (  = 3.80) ดานความเปนชุมชนและดาน

การติดตอคาขาย (  = 3.78) ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา (  = 3.77) ดานองคประกอบหรือ

รูปลักษณ (  = 3.76) และดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา (  = 3.62) ตามลําดับ 

สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่

ซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานถิ่นที่อยูอาศัย และความถี่ ในการซ้ือที่แตกตางกันมีผลตอ

องคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตโดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซตทุกดาน 

สมมติฐานที่ 4 สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุม     

เจนเนอเรชันวาย 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต

ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานราคา กลาวคือ การตัดสินใจซ้ือ

สินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายมีผลจากดานผลิตภัณฑ (B = 0.10) ดานชองทางการจัดจําหนาย 
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(B = 0.11) ดานการสงเสริมการขาย (B = 0.13) ดานการใหบริการแบบเจาะจง (B = 0.14) ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

(B = 0.32) และดานชองทางการจัดจําหนาย (B = 0.82) 

สมมติฐานที่ 5 องคประกอบของเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุม      

เจนเนอเรชันวาย 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณขององคประกอบของเว็บไซต มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดา

ของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชนัวายอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ยกเวนดานความเปนชุมชน ดานการติดตอส่ือสาร และ

ดานการเชื่อมโยง กลาวคือ การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายมีผลจากดาน

องคประกอบหรือรูปลักษณ (B = 0.17) ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา (B = 0.22) ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะ

ของลูกคา (B = 0.22) และดานการติดตอคาขาย (B = 0.20) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 – 29 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-30,000 บาท อาศัยอยูในภาคกลาง 

ผูบริโภครับรูขอมูลสินคาจากการเขาไปยังเว็บไซตลาซาดาโดยตรง ประเภทสินคาที่นิยมซ้ือคือสินคาอิเล็กทรอนิกส ราคาเฉล่ีย

ของสินคาที่ซ้ืออยูที่ 500-1,000 บาท ความถี่ในการซ้ือคือไมไดซ้ือสินคาทุกเดือน เลือกใชวิธีชําระสินคาดวยบัตรเครดิตหรือเด

บิต เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาเพราะเปนวิธีการส่ังซ้ือสินคาที่สะดวกและทันสมัยมากที่สุด 

สวนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด 

ผลการวิจัยพบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับ

การตัดสินใจซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียมากที่สุด  

2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

สินคามีความหลากหลายและทันสมัยมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

2.2 ดานราคา พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ

แจงราคาสินคาไวอยางครบถวนและชัดเจนมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดบัการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวาสามารถส่ังซ้ือสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

2.4 ดานการสงเสริมการขาย พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวาการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 

2.5 ดานการใหบริการแบบเจาะจง พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีระบบตรวจสอบสถานะการส่ังซ้ือ และแจงไปยังอีเมลผูซ้ือมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

2.6 ดานการรักษาความเปนสวนตัว พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

สวนที่ 3 ขอมูลองคประกอบของเว็บไซต 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับ

การตัดสินใจซ้ือดานการติดตอส่ือสารมีคาเฉล่ียมากที่สุด  

 3.1 ดานองคประกอบหรือรูปลักษณ พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวาความสะดวกในการคนหาขอมูลของเว็บไซตมีคาเฉล่ียมากที่สุด 
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3.2 ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีรายละเอียดของสินคาครบถวนสมบูรณมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

3.3 ดานความเปนชุมชน พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวาการมี Social Media หลากหลายและเขาถึงไดสะดวกมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

3.4 ดานการทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสามารถเลือกเปล่ียนภาษาไดหลากหลาย เชน ไทย อังกฤษมีคาเฉล่ียมากที่สุด 

3.5 ดานการติดตอส่ือสาร พบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวาการรองรับระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไป (เชน IOS / Android) และ Tablet PC มีคาเฉล่ียมากที่สุด 

สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย และเหตุผลที่ซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายได แหลงการรับรูขอมูลสินคา ประเภทของสินคาที่นิยมซ้ือ ราคาเฉล่ียของสินคาที่ซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือ และวิธีการชําระคาสินคาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานถิ่นที่อยูอาศัย และความถี่ในการซ้ือ

ที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได แหลงการรับรูขอมูลสินคา ประเภทของสินคาที่นิยมซ้ือ ราคาเฉล่ียของสินคาที่ซ้ือ วิธีการชําระคาสินคา และ

เหตุผลที่เลือกซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาที่แตกตางกันไมมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซตทุกดานใน

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 4 สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุม     

เจนเนอเรชันวาย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการ

ขาย การใหบริการแบบเจาะจง และการรักษาความเปนสวนตัวมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค

กลุมเจนเนอเรชันวาย สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภค

กลุมเจนเนอเรชันวาย 

สมมติฐานที่ 5 องคประกอบของเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริ โภคกลุม      

เจนเนอเรชันวาย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา องคประกอบของเว็บไซตดานองคประกอบหรือรูปลักษณ สวนประกอบที่เปน

เน้ือหา การทําใหตรงตามความตองการเฉพาะของลูกคา และการติดตอคาขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเ ว็บไซต

ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย องคประกอบของเว็บไซตดานความเปนชุมชน การติดตอส่ือสาร และการเชื่อมโยง

ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

สวนที่ 1 อภิปรายผลขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของพิชญธิดา 

ล้ิมสวัสดิวงศ (2551) ที่พบวา กลุมตัวอยางมักเปนเพศหญิง โดยใหสาเหตุวาเพศหญิงเปนเพศที่ชื่นชอบการเลือกซ้ือสินคาใน

อินเทอรเน็ตอยางมากและรานคานิยมขายสินคาดานแฟชั่นของผูหญิงมากกวา แตงานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวาเว็บไซตลาซาดามี

ประเภทสินคาหลากหลายที่ตอบสนองความตองการทั้งเพศชายและเพศหญิงอยางเทาเทียมกัน และผลการวิจัยพบวากลุ ม

ตัวอยางนิยมซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตลาซาดามากที่สุด ซ่ึงเปนประเภทสินคาที่นิยมของเพศชาย โดยผูบริโภคให

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาวาเปนวิธีการส่ังซ้ือสินคาที่สะดวกและทันสมัย ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ว 

1.2 จากการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประจบพร ทองสุกโชติ (2556) ที ่พบวา 

ชองทางการส่ือสารตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการออนไลนผานอุปกรณส่ือสารอินเทอรเน็ตไรสายอยาง

มีนัยสําคัญ 

1.3 จากการวิเคราะหขอมูลองคประกอบของเว็บไซต พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับองคประกอบ

ของเว็บไซตดานการติดตอส่ือสารเปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 77) กลาววา การ

ติดตอส่ือสารในเว็บไซตชวยทําใหผูใชสามารถเขาถึงเว็บไซตไดงายและรวดเร็ว สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการในเว็บไซตได

มากขึ้น ดวยการรองรับระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไป เชน IOS, Android และเบราวเซอรตางๆ รวมถึงการมี

ขอมูลขาวสารหรือรายละเอียดในการเชื่อมตอกับผูประกอบการน้ันเปนส่ิงที่ผูซ้ือใหความสําคัญเปนอยางมาก 

สวนที่ 2 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดแตกตาง

กัน แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานรายไดไมมีผลตอสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อันเน่ืองมาจากคาใชจายของการใช

อินเทอรเน็ตในปจจุบันมีราคาลดลงเรื่อยๆ ดังน้ันไมวาผูบริโภคจะมีรายไดอยูในระดับใด ก็มีโอกาสที่จะใชอินเทอรเน็ตไดเชนกัน  

2.2 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบของเว็บไซตแตกตาง

กัน แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานถิ่นทีอ่ยูอาศัย และความถี่ในการซ้ือที่แตกตางกัน มีผลตอองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกัน 

เน่ืองจากผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสวนมากเปนผูที่อยูทามกลางความเจริญกาวหนาของสังคม

รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ดังน้ันจึงมีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ อีกทั้ง

ผูบริโภคที่มีความถี่ในการซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาบอยครั้งจะใหความสําคัญตอรายละเอียดเว็บไซตไดดี เพราะเว็บไซตที่

ตอบสนองความตองการจะโดดเดนหรือแตกตางจากเว็บไซตอ่ืนๆ สงผลใหผูบริโภคมีความถีใ่นการซ้ือ  

2.3 จากการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซต แสดงใหเห็น

วา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับองคประกอบของเว็บไซตในทุกดาน หากศึกษาทฤษฎีของทั้งสองปจจัยน้ีแลว

จะพบวามีความคลายคลึงกัน เน่ืองจากองคประกอบของเว็บไซตเปนเสมือนสวนหน่ึงของสวนประสมทางการตลาดในดาน

ชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงสวนประสมทางการตลาดในดานอ่ืนๆ ที่ลวนดําเนินการบนเว็บไซตทั้งส้ิน  

2.4 จากการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต

ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย เน่ืองจากปจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจคาขายสินคา

บนระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น สงผลใหมีการแขงขันในเรื่องของราคาสินคามากขึ้น จึงทําใหผูประกอบการแตละรายตั้งราคา

สินคาไมแตกตางกันมาก ผูบริโภคจึงหันมาใชปจจัยอ่ืนๆ ที่แตกตางจากคูแขงในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
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2.5 จากการทดสอบสมมติฐานองคประกอบของเว็บไซตที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต

ลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวายแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา องคประกอบของเว็บไซตดานความเปนชุมชน ดานการ

ติดตอส่ือสารและดานการเชื่อมโยงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดาของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชันวาย 

เน่ืองจากปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนเปนส่ิงที่แตละเว็บไซตมีไมแตกตางกัน ผูบริโภคจึงไมไดนํามาเปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 9.1.1 จากผลการวิจัยที่ได สามารถนํามาวางแผนการตลาดในการนําเสนอขายสินคาผานเว็บไซตอีคอมเมิรซ 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเจนเนอเรชันวายไดอยางตรงจุด 

 9.1.2 ผูบริโภคใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย เรื่องของการส่ังซ้ือ

สินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด ดังน้ันเรื่องระบบปฏิบัติการตองสามารถดําเนินการซ้ือขายไดอยูเสมอ 

 9.1.3 ผูบริโภคใหความสําคัญกับองคประกอบของเว็บไซตในดานการติดตอส่ือสาร เรื่องของการรองรับ

ระบบปฏิบัติการของ Smart Phone ทั่วไปและ Tablet PC ได มากที่สุด ดังน้ันควรมีการทดสอบระบบและรองรับไดทุก

ขนาดหนาจอ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันในระบบและเชื่อม่ันในตัวองคกร 

 9.1.4 สวนประสมทางการตลาดและองคประกอบของเว็บไซตมีความสัมพันธกันทุกดานในทางบวก ดังน้ันใน

การวางแผนการตลาดควรที่จะไปในทิศทางเดียวกัน เก้ือกูลกัน ไมขัดแยงกัน 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 9.2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตอีคอมเมิรซของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชัน

อ่ืนๆ เพื่อทราบถึงความแตกตางของแตละเจนเนอเรชันและตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 9.2.2 ควรศึกษาถึงปญหาในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตลาซาดา เพื่อใหผูประกอบการไดตระหนักถึง

และใหความใสใจ นํามาสูการตัดสินใจซ้ือที่งายขึ้นของผูบริโภค 
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Analysis of Peter Bernstein Improvisation on In “Walked Bud” 
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ดนตรี คณะวิทยาลัยศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม 

Jazzsomdom@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

บทความเรื่อง ศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน ในบทเพลงอินวอลกบัด น้ีมุงเนนการบรรเลงอิมโพรไวส

ของปเตอร เบิรน สไตน (Peter Bernstein) ในบทเพลงอินวอลกบัด (In Walked Bud) โดยเลือกประเด็นการศึกษา 3 อยาง

ดังตอไปน้ี ไดแก 1) การอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว 2) ขั้นคูเสียง และ 3) เสียงประสาน ผลจากการวิเคราะหพบวาการอิมโพรไวส

ทํานองเดี่ยวชองเบิรนสไตนคือ มักบรรเลงกลุมโนต 5 ตัวไดแก (5-1-2-3-4) ในบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร นําลักษณะจังหวะ

ของทํานองหลักในหองที่ 1 มาเปนองคประกอบในการอิมโพรไวส และใหความสําคัญกับโนตไกดโทน สวนดานการอิมโพรไวส

แบบขั้นคูเสียงมักพบเสียงคู 3 เมเจอร 3 ไมเนอร 4 เพอรเฟค 6 เมเจอร สุดทายการอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสานมักให

ความสําคัญกับเสียงประสานคู 4 เรียงซอน 

 

คําสําคัญ: ปเตอร เบิรนสไตน  อินวอลกบัด  อิมโพรไวส      

 

Abstract 

 

This article focuses on analyzing the improvisation of Peter Bernstein on the song, In Walked Bud. 

The three following issue has been choose for discuss 1) Single Note Improvisation 2) Interval 3) Harmony. 

The results of the analysis showed that the single-note improvisation of Peter Bernstein often played five 

notes (5-1-2-3-4) on the Natural Minor The rhythm of the main melody in first bar and focus on guide tone.       

In the part of Interval Bernstein often played using Major third Minor Third Perfect Fourth and Major Six. 

Finally in the part of Harmony Montgomery used Quarter Harmony.  

 

Keywords: Peter Bernstein, in walked bud, improvisation    

 

1. บทนํา  

 

 ปเตอร เบิรนสไตนเกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ 1967 ณ นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงเบิรนสไตนอายุ

ได 8 ปเขาไดเริ่มฝกฝนการบรรเลงเปยโนเปนเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของเขา กอนที่เขาไดริเริ่มฝกฝนการบรรเลงกีตารเม่ือ

อายุได 13 ป โดยไดรับแรงบันด าลใจจากนักกีตารที่มีอิทธิพลตอวงการดนตรีบูลส และดนตรีร็อคอยางยิ่งยวดก็คือ บีบีคิง (BB 
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King) และจิมิ เฮนดริกซ (Jimi Hendrix) ตอมาดวยอิทธิพลของบทประพันธเพลง และวิธีการบรรเลงกีตารของเพท เมทีนี 

(Pat Metheny) นักกีตารแจสที่สรางสรรครูปแบบการบรรเลงกีตารที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ไดสรางแรงบันดาลใจใหกับ

นักกีตารแจส ณ ปจจุบันเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเบิรนสไตนน้ันก็ไดรับแรงบันดาลใจจากเสียงเพลง และการบรรเลงโนตตาง ๆ ของเม

ทีนีดวยเชนกัน สงผลกระทบใหเบิรนสไตนมีความสนใจในดนตรีแจสเปนอยางมาก และไดศึกษานักกีตารที่มีชื่อเสียงคนอ่ืน ๆ 

นอกจากเมทีนี ไดแก เวส มอนทโกเมอรี  (Wes Montgomery) จิม ฮอลล แกรนท  (Jim Hall) กรีน (Grant Green) และโจ 

แพซ (Joe Pass)   

 ดวยความที่เบิรนสไตนไดสนใจในดนตรีแจสเปนอยางมาก เม่ือเขาไดจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จึงไดศึกษา

ตอที่สถาบันนิวสคูล ซ่ึงเปนสถาบันที่เบิรนสไตนไดเรียนกีตารกับจิม ฮอลล ดวยวิธีการบรรเลงกีตารที่ยอดเยี่ยมของเบิรนสไตน

ไดสรางโอกาสใหเขาไดแสดงดนตรีรวมกับฮอลลในคอนเสิรตชื่อ เดอะจิมฮอลลอินวิเทชั่นแนล ในป ค  .ศ  . 1990 จากการแสดง

ในครั้งน้ันเองทําใหเบิรนสไตนเริ่มเปนที่รูจักในวงการแจสของนิวยอรก (ภาสกร ภูประสาร: 19) 

 ปจจุบันเบิรนสไตนมีผลงานบันทึกเสียงมากกวา 60  ผลงาน และ เคยรวมบรรเลงกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคน

ไดแก โจชัวร เรดแมน (Joshua Redman) จิมม่ิ คอบบ (Jimmy Cobb) ซันน่ี โรลล่ิน (Sonny Rolling) แบรด เมหดาว 

(Brad Mehldah) คริสเตียน แมคบายด (Christian McBride) และบิลล สจวรต (Bill Stewart) 

 ตอมาเบิรนสไตนไดทําการบันทึกเสียงอัลบั้ม มังค (Monk) ในวันที่ 13  มกราคม ค .ศ  2009  กับสังกัด  Xanadu 

Records โดยนําบทประพันธของเทโลเนียส มังค  (Thelonious Monk) นักเปยโนที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีแจสมาบรรเลง

ใหมอีกครั้ง โดยบรรเลงรูปแบบวงในลักษณะ   ชิ้น  3(Trio) ประกอบดวยปเตอร เบิรนสไตน บรรเลงกีตาร บิลล  สจวรต 

บรรเลงกลอง และ ดอกซ วิสส (Doug Weiss) บรรเลงเบส  

 จากบทสัมภาษณของ  GEORGE KANZLER ในเว็ปไซด All About Jazz ไดอธิบายเก่ียวกับการบรรเลงกีตารของ

เบิรนสไตนในอัลบั้มมังคไววา   

  "เบิรนสไตนสามารถบรรเลงกีตารไดอยางคลองตัว และงดงาม นอกจากน้ียังสามารถตีความบทประพันธ

ของมังคไดอยางลงตัว และนําแนวคิดการอิมโพรไวสของมังค มาผสมผสานกับแนวคิดของตนเอง ผานตัวโนตในการบรรเลง

กีตารออกมาจากมือของเขา"  

 บทเพลง อินวอลกบัด ก็เปนบทเพลงที่อยูในอัลบั้มมังคดวยเชนกัน บอยครั้งที่นักดนตรีแจสมักนํากลับมาบรรเลง

ใหม เชน แมคคอย ไทยเนอร (Mccoy Tyner) เดฟ ฮอลแลนด (Dave Holland) เคนน่ี บารอน (Kenny Barron) และ โคล

แมน ฮอวคินส (Coleman Hawkins) เปนตน  

 คีตลักษณของบทเพลงอินวอลกบัด มีลักษณะเปน AABA มีจํานวน 32  หอง โดยแตละทอนจะมีความยาว  8  หอง 

เปนจังหวะสวิง (Swing) บทเพลงอยูในอัตราจังหวะ 4/4  โดยมีความเร็วของจังหวะ  (Tempo) เปนโนตตัวดําเทากับ 222  อยู

ในกุญแจเสียง Ab เมเจอร โดยผูเขียนไดนําโนตเพลงมาจากเว็ปไซดของ บรูซ ซานเดอร (Bruse Sanders)  

 

2. วัตถุประสงคของบทความ  

 

เพื่อศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด 

 

3. เนื้อหาของบทความ  

 

 จากการ "ศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน ในบทเพลงอินวอลกบัด" น้ีผูเขียนไดวิเคราะหการอิมโพรไวส

ของเบิรนสไตลแบงออกเปน 3 ประเด็นไดแก 1 ) การอิมโพรไวสในรูปแบบทํานองเดี่ยว 2) การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง 

และ 3) การอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสาน   
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 2.1 บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยว   
 

ตัวอยางที่ 1 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรปูแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 1-4  

   

 
 

 จากตัวอยางที่ 1  ในหองที่  1  และ  2  เบิรนสไตนไดนําเสนอการอิมโพรไวสโดยใชลักษณะจังหวะจากทํานองหลัก

ของบทเพลงอินวอลกบัด  (Ra= ลักษณะจังหวะจากทํานองหลักของเพลงอินวอลกบัด ในหองที่ 1-4 )   แตปรับเปล่ียนโนตใหม 

ทําใหเสียงผูฟงสามารถเขาการอิมโพรไวสวายังคงอยูในบทเพลงอินวอลกบัดอยูแมโนตที่นําเสนอน้ันแตกตางกัน ในหองที่  3 

เขาไดนํากลุมโนต ( 5-1-2-3-4 ) ของบันไดเสียง F เนเชอรรัลไมเนอร มาบรรเลงลงบนคอรด Fm7 ในหองที่ 4  เบิรนสไตนไดนํา

โนต C ซ่ึงเปนลําดับที่ 9  ของบันไดเสียง  Bb เมเจอรบรรเลงบนคอรด Bb7 และ โนต Bb ซ่ึงเปนโนตลําดับที่ # 5  ของบันได

เสียง Eb เมเจอรลงบนคอรด Eb7  
 

ตัวอยางที่ 2 ทํานองหลักของบทเพลงอินวอลกบัดหองที่ 1-4  
 

   

ตัวอยางที่ 3 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 5-8  
 

 
 

 จากตัวอยางที่ 3 ในหองที่ 5 เบิรนสไตนอิมโพรไวสโดยใชลักษณะจังหวะที่มาจากทํานองของบทเพลงอินวอลกบัด

อีกครั้ง ตอมาในหองที่  6  พบเห็นการอิมโพรไวสโดยใชไกดโทนของคอรดโดยมีโนต  Ab เปนตัวที่ 7  ของคอรด  Bbm7 และ 

โนต Db เปนโนตตัวที่ 7 ของคอรด Eb7 ทําใหเสียงบนการดําเนินคอรดเปน ii-V-I .ในกุญแจเสียง Ab เมเจอร 

 

ตัวอยางที่ 4 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 9-12  
 

   

 พบเห็นลักษณะจังหวะที่มาจากทํานองของบทเพลงอินวอลกบัดในหองที่ 9  และกลุมโนต (5-1-2-3-4) ในบันได

เสียง F เนเชอรรัล   ไมเนอรในหองที่ 12 ในสวนหองที่ 12 เบิรนสไตนยังคงใหความสําคัญกับโนต  9  อยูสังเกตไดจาก โนตตัว 

C เปนโนตลําดับที่ 9 ของคอรด Bb7 และโนตตัว F# เปนโนตลําดับที่ 9 ของคอรด Eb7 ดวยเชนกัน  
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ตัวอยางที่ 5 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 13-16   
 

 
 

 พบเห็นการอิมโพรไวสโดยใชไกดโทนอีกครั้งในหองที่ 13-14  โดยโนต  Ab เปนโนตตัวที่ 7  ของคอรด  Bbm7 และ

โนต Db เปนโนตตัวที่ 7 ของคอรด Eb7 เพื่อดึงเอกลักษณเสียงของคอรดเดนชัดมากที่สุด นอกจากน้ีในหองที่ 15-16  เบิรนส

ไตนยังไดนําโนตตัว Bb ซ่ึงเปนโนตตัวที่ 3 ของคอรด Gm7b5 และโนตตัว Eb เปนโนตตัว #9 ของคอรด C7b9  
 

ตัวอยางที่ 6 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 25-26  พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได

   เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร 
 

 
 

ตัวอยางที่ 7 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 57-58  พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได

   เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร 
 

 
 

ตัวอยางที่ 8 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 61-64  พบการเคล่ือนที่ของทํานองมีลักษณะเปน

   ทรัยแอด ในหองที่ 61 ของบันไดเสียง Ab เมเจอร และลักษณะจังหวะทํานองหลักของบทเพลง (Ra)  
 

 
 

ตัวอยางที่ 9 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 73-74  พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได

    เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร 
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ตัวอยางที่ 10 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 89-92  พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของบันได

     เสียง F เนเชอรรัลไมเนอร และลักษณะจังหวะทํานองหลักของบทเพลง  
 

 
 

ตัวอยางที่ 11 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 93-96   
 

 
 

  จากตัวอยางที่ 11 ในหองที่ 93 เบิรนสไตนไดนําเสนอการอิมโพรไวสโดยการเคล่ือนเปนทรัยแอด ในหองที่ 

94 เบิรนสไตนยังคงใหความสําคัญกับโนตไกดโทนอยูโดยโนต Db เปนโนตตัวที่ 3 ของ  Bbm7 และโนตตัว G เปนโนตตัวที่ 3 

ของ Eb7   
 

ตัวอยางที่ 12  การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบทํานองเดี่ยวในหองที่ 121-122  พบการกลุมโนต (5-1-2-3-4) ของ

      บันไดเสียง F ไมเนอรเพนตาโทนิก 
 

   

 

 จากการวิเคราะหการอิมโพรไวสในรูปแบบทํานองเดี่ยวพบวาเบิรนสไตนใหความสําคัญกับกลุมโนต 5-1-2-3-4 ใน

บันไดเสียง F เนเชอรัลไมเนอร ไดแกโนต C-F-G-Ab-Bb เปนอยางมากมักบรรเลงบนคอรด Fm7 อินวอลกบัดอยูบอยครั้ง ใน

ดานของจังหวะเบิรนสไตนยังนําลักษณะจังหวะทํานองหลักของบทเพลงอินวอลกบัดในโนตตนฉบับของหองที่ 1  มาเปน

องคประกอบในการอิมโพรไวสอยูเปนอยางมาก นอกจากน้ีเบิรนสตินยังใหความสําคัญกับโนตไกดโทน และโนตเทนชั่น โดยมัก

ใหความสําคัญกับโนตตัวที่ 3 , 7 และโนต 9  เปนตน   
 

 2.2 บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบข้ันคูเสียง  
   

ตัวอยางที่ 13 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 101-104  
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 เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู 6 เมเจอรสังเกตไดจากตัวอยางที่ 

14   

  - หองที่ 101 จังหวะที่ 2 เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต  D และโนตตัว B เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปน

ขั้นคู 6 เมเจอร  

  - หองที่ 101 จังหวะที่ 3 ใชโน ตตัวลางคือ Eb และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ C มีระยะหางเปนขั้นคู 6 

เมเจอร 

  - หองที่ 102 จังหวะที่ 3 ใชโนตตัวลางคือ E และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ Db มีระยะหางเปนขั้นคู 6 

เมเจอร 

  - หองที่ 103 จังหวะที่ 1 ใชโนตตัวลางคือ  D และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ B มีระยะหางเปนขั้นคู 6 

เมเจอร  

  - หองที่ 103 จังหวะยกที่ 1 ใชโนตตัวลางคือ Eb และโนตตัวบนเปนโนตตัวบนคือ C มีระยะหางเปนขั้นคู 

6 เมเจอร  
 

ตัวอยางที่ 14 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 129-132  
 

 
 

 เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู 4  เพอรเฟคสังเกตไดจากตัวอยาง

ที่ 15 หองที่ 130-131 จังหวะยกที่ 1 เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต Eb และโนตตัว Ab เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปนขั้นคู 4 

เพอรเฟค สวนในหองที่ 131 จังหวะที่ 2 เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต D และโนตตัว Ab เปนโนตตัวบนมีระยะหางเปนขั้นคู

ทรัยโทน   

 

ตัวอยางที่ 15 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 153-156  
 

 
 

 เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู 3  เมเจอร และไมเนอรสังเกตได

จากตัวอยางที่ 15  

  - หองที่ 154  จังหวะยกที่  1  เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต C และโนตตัว E เปนโนตตัวบนมีระยะหาง

เปนขั้นคู 3 เมเจอร 

  - หองที่ 156 จังหวะที่ 2 และจังหวะยกที่ 4 เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต G และโนตตัว B เปนโนตตัว

บนมีระยะหางเปนขั้นคู 3 เมเจอร   
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ตัวอยางที่ 16 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 17-19  
 

    

เบิรนสไตนไดนําเสนอในชวงการอิมโพรไวสในชวงกลางบทเพลงโดยใชเสียงขั้นคู 3 ไมเนอรสังเกตไดจากตัวอยางที่ 16  

  - หองที่ 19  จังหวะยกที่  1  และ  3  เบิรนสตินใชโนตตัวลางคือโนต B และโนตตัว Db เปนโนตตัวบนมี

ระยะหางเปนขั้นคู 3 ไมเนอร  
   

 2.3  บทวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบเสียงประสาน 
 

  จากการวิเคราะหการอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบเสียงประสานมักการบรรเลงโดยใชเสียงประสาน

คู 4 เรียงซอน (Quartal Harmony) อยูบอยครั้ง ซ่ึงเสียงประสานคู 4 เรียงซอนน้ันมักนิยมบรรเลงบนเปยโนคล าสสิกอันเปน

สวนมาก ตั้งแตคีตกวีคนสําคัญของดนตรีคลาสสิกไดแก บารตอก (Bartok) โฮลซต (Holst) ฮินเดอมิธ (Hindemith) สตราวิน

สกี (Stravinsky) คอป-แลนด (Copland) และคนอ่ืน ๆ (Ligon, 1999: 143)  แตเบิรนสไตนก็สามารถนํามาประยุกตใชใน

การอิมโพรไวสในดนตรีแจสไดอยางลงตัว สังเกตไดจากตัวอยางที่ 17-21   
 

ตัวอยางที่ 17 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 33-36   
 

 
 

ตัวอยางที่ 18 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 67-69  
 

 
 

 

ตัวอยางที่ 19 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 101-102  
 

 
 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1002 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ตัวอยางที่ 20 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 109-110  
 

 
 

ตัวอยางที่ 21 การอิมโพรไวสของเบิรนสไตนในรูปแบบขั้นคูเสียงในหองที่ 113-114  
 

 
 

4. บทสรุป 
 

 จากการศึกษาการอิมโพรไวสของปเตอรเบิรน สไตนในบทเพลงอินวอลกบัดน้ีผูเขียนไดสรุปเน้ือหา 3 ประเด็นไดแก 

การอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง และการอิมโพรไวสรูปแบบเสียงประสาน เพื่อใหขอมูลออกมา

ชัดเจนที่สุด จึงนําเสนอการสรุปเน้ือหาในรูปแบบตาราง สังเกตไดจากตารางที่ 1    
 

ตารางที่ 1 สรุปการอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตนในบทเพลงอินวอลกบัด  

ประเด็นหลัก การอิมโพรไวสของปเตอร เบิรนสไตน 

การอิมโพรไวสทํานองเดี่ยว -  การอิมโพรไวสโดยใชกลุมโนต  (5-1-2-3-4) ใน

บันไดเสียง F เนเชอรัล  

  ไมเนอร (C-F-G-Ab-Bb) มักบรรเลงบนคอรด 

Fm7  

- การนําลักษณะของจังหวะทํานองหลักของบท

เพลงอินวอลกบัดใน  

  หองที่ 1  มาเปนองคประกอบในการอิมโพรไวส 

(Ra)  

การอิมโพรไวสในรูปแบบขั้นคูเสียง  - อิมโพรไวสโดยใชโนตคู 3 เมเจอร และ 3 ไมเนอร  

- อิมโพรไวสโดยใชโนตคู 4 เพอรเฟค  

- อิมโพรไวสโดยใชโนตคู 6 เมเจอร  

การอิมโพรไวสในรูปแบบเสียงประสาน - ใหความสําคัญกับเสียงประสานคู 4 เรียงซอน  
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Fall of Sukhothai Kingdom Resulting from Economic Fundamentals 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัย ผูศึกษาพบวา 

อาณาจักรสุโขทัยมีปญหาทางดานเศรษฐกิจภายในอาณาจักร 5 ดาน ไดแก ปจจัยทางดานภูมิศาสตร ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม ปจจัยทางดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร ปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหา

เศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีสงผลกระทบตอภาคสวนตาง ๆ ในอาณาจักร 3 ภาคสวนดวยกัน ไดแก ประชากรในอาณาจักร 

การทหารและความม่ันคง และผลผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนปญหาเรื้อรังของอาณาจักรที่ไมสามารถแกไขได ทําให

อาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอจากภายใน และตองส้ินสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด 

 

คําสําคัญ: สุโขทัย  เศรษฐกิจ  การลมสลาย 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to study the fall of the Sukhothai Kingdom due to economic factors. 

The researcher found that there were 5 main factors which contributed to the economic problem:- the 

geographic factor, the product factor, the transportation factor, the trade within and between kingdoms, 

and the solving policy factor for economic problems. These factors affected 3 parts of kingdom which 

were the population in the kingdom, the military and stability, and the product for consuming. These 

were chronic problems that were irretrievable and resulted in the Sukhothai Kingdom becoming weak 

from the inside. This, in turn resulted in the end of the kingdom 

 

Keywords: Sukhothai, economy, the fall  

 

1. บทนํา  
 

 อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรสําคัญอาณาจักรหน่ึงของไทย เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 1724-1981 มีกษัตริยปกครอง

ทั้งส้ิน 13 พระองค โดยมีศูนยกลางอาณาจักรอยูที่เมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลก ตลอดระยะเวลากวา 200 ปของอาณาจักร

สุโขทัยน้ันมีทั้งยุคสมัยที่มีความเจริญรุงเรืองอยางสูงสุด คือ ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง ซ่ึงในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาว

วา “เม่ือชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยน้ีดี  ในนํ้ามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มา
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ไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา ไพรฟาหนาใส” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) 

หลังจากน้ันราชสํานักสุโขทัยออนแอไปเปนลําดับ จนถึงรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่4 (บรมปาล) ทรงครองราชยตั้งแต 

พ.ศ.1962-1981 สุโขทัยจึงตกอยูภายใตอํานาจเบ็ดเสร็จของกรุงศรีอยุธยา (สันติ เล็กสุขุม, 2555: 12) 

 เม่ือพิจารณาการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยจากขอมูลทางประวัติศาสตรพบวาเกิดจากปจจัยหลายดาน ทั้งปจจัย

ดานภูมิศาสตรที่ตั้งของเมือง ปจจัยดานความเขมแข็งทางกําลังทหาร ปจจัยดานความม่ันคงภายในอาณาจักร ปจจัยดานการ

แผอิทธิพลของอาณาจักรขางเคียง และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

 โดยปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง ที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา ไมวาจะ

เปนปญหาในการพัฒนาอาณาจักร ปญหาการแยกตนเปนอิสระของบานเล็กเมืองนอย ซ่ึงนํามาสูปญหาทางดานเมืองการ

ปกครอง อันนําไปสูการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยในทายที่สุด 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ  

 

บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปญหาปจจัยดานเศรษฐกิจที่สงผลตอการลมสลายของอาณาจักรสุโขทัย 

 

3. เนื้อหาของบทความ  

  

จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา อาณาจักรสุโขทัยมีปญหาเก่ียวกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และ       

ถูกบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจจากอาณาจักรอ่ืน ๆ มาโดยตลอด โดยปญหาทางดานเศรษฐกิจที่อาณาจักรสุโขทัยตองเผชิญน้ัน

เกิดมาจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลายประการ ดังน้ี 
 

 3.1 ปจจัยทางดานภูมิศาสตร 
 

       3.1.1 การมีสถานภาพเปนรัฐกันชน 

       อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทยมีเมืองสําคัญหลายเมือง ไดแก สุโขทัย 

ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก โดยอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูระหวางกลางอาณาจักรใหญสามอาณาจักร (สุจิตต วงษ

เทศ, 2548: 120) คือ อาณาจักรลานนาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของอาณาจักร อาณาจักรลานชางตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ

อาณาจักร และอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งอยูทางตอนใตของอาณาจักร สุโขทัยจึงมีสถานภาพเปนเหมือน “รัฐกันชน” ระหวางสาม

อาณาจักร สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ไดกลาวถึงอิทธิพลของอาณาจักรทั้งสองที่มีตออาณาจักรสุโขทัยวา การดําเนิน

นโยบายทางการปกครองใด ๆ ก็ตามของอาณาจักรสุโขทัยจําเปนตองสอดคลองกับสถานการณหรือนโยบายของอาณาจักร

ขางเคียง นอกจากน้ีอาณาจักรลานนาและอาณาจักรอยุธยายังพยายามที่จะดําเนินนโยบายผนวกดินแดนกับอาณาจักรสุโขทัย

มาโดยตลอด โดยใชทั้งวิธีทางการทหาร การชวยเหลือ รวมทั้งการสรางความผูกพันทางสายเลือด ซ่ึงในที่สุดทางฝายอยุธยาก็

สามารถผนวกดินแดนไดสําเร็จ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหอาณาจักรสุโขทัยเกิดปญหาทางดานการเ มืองรอบอาณาจักร จึงทําให

อาณาจักรสุโขทัยไมสามารถทุมเทกับพัฒนาเศรษฐกิจของอาณาจักรไดเทาที่ควร 
 

        3.1.2 การไมมีทางทางออกสูทะเล 

        ปจจัยทางดานภูมิศาสตรที่สําคัญอีกประการหน่ึงคืออาณาจักรสุโขทัยไมมีทางออกทะเล ในอดีตเสนทางการคา

ที่สําคัญคือเสนทางการคาทางเรือ หากอาณาจักรใดที่มีทางออกทะเล อาณาจักรน้ันมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เน่ืองจากมีเมือง

ทาที่สามารถรองรับเรือสําเภาจากชาติตาง ๆ ที่เขามาคาขายในอาณาจักรได เชน อาณาจักรอยุธยามีที่ตั้งอยูไมไกลจาก

ปากอาว และศูนยกลางอาณาจักร คือ กรุงศรีอยุธยา ยังมีแมนํ้าลอมรอบถึง 3 สาย จึงทําใหอาณาจักรอยุธยาสามารถติดตอ
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คาขายกับตางชาติไดดี แตอาณาจักรสุโขทัยมีที่ตั้งหางจากทางออกทะเล ทําใหการเดินทางไปคาขายกับตางชาติน้ันเปนไปได

ยาก ถึงแมวาจากการสํารวจเสนทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย (พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ, 2546: 108) พบวาอาณาจักรสุโขทัย

จะมีเสนทางเดินเรือถึง 3 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 จากบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยาไปตามชายฝงทะเลตะวันออกของอาว

ไทยไปทางเมืองตราด ตอไปยังเมืองเขมร ไปยังจีนและญ่ีปุนได เสนทางที่ 2 จากปากแมนํ้าเจาพระยาผานเมืองสัตหีบไปยัง

เมืองนครศรีธรรมราช ลงไปยังคาบสมุทรมลายู เสนทางที่ 3 จากปากแมนํ้าเจาพระยาไปทางฝงทะเลตะวันตกของอาวไทยผาน

เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองชุมพร แลวไปทับเสนทางที่ 2 ที่เมืองนครศรีธรรมราช ไปอินโดนีเซีย ฟลิปปนสได แตจากการ

พิจารณาผูศึกษาเห็นวาทางออกทะเลของอาณาจักรสุโขทัยทั้ง 3 เสนทางน้ีอยูหางไกลจากศูนยกลางอาณาจักรเปนอยางมาก 

อีกทั้งทางออกทะเลทั้ง 3 ทางยังอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรอยุธยา จึงทําใหการติดตอคาขายกับชาวตางชาติของ

อาณาจักรสุโขทัยเปนไปไดยาก 

  

        3.1.3 เปนอาณาจักรที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุม 

       นอกจากน้ีการวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของกรุงสุโขทัยพบวา ขอความในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา 

“เม่ือชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยน้ีดี  ในนํ้ามีปลาในนามีขาว” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ   

การเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ แตในความเปนจริง ภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยไมคอยมีความสมบูรณนัก เน่ืองจาก

อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูบริเวณที่ลุมนํ้าทวมถึงทุกป สอดคลองกับที่ สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ไดกลาววา ทางตอน

เหนือของเมืองสุโขทัย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณอยูมาก แมวาจะมีพื้นดินอันอุดมสมบูรณ แตก็มีบึงธรรมชาติและที่ลุมเปน   

อันมาก เม่ือถึงฤดูฝน นํ้าฝนและนํ้าที่ไหลมาจากทางเหนือจะขังอยูโดยทั่วไป และนํ้าน้ีจะอยูถึงกลางฤดูร อน ซ่ึงทําให          

ไมสามารถทําการเพาะปลูกไดดี เพราะนํ้าเออเขามาทวมทองทุงมากเกินสมควร ดังน้ัน สภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของอาณาจักร

สุโขทัยจึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาปจจัยพื้นฐานในการผลิตสินคาหรือผลิตผลทางการเกษตรเปนอยางมาก อาณาจักรสุโขทัย

จึงมุงที่จะพัฒนาทางดานการสงออกผลิตภัณฑประเภทเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก หรือที่ชาวตางชาติเรียกวา เซลาดอน 

(Celadon) เปนสินคาสงออกทดแทนสินคาทางดานการเกษตรที่อาจมีจํานวนไมเพียงพอ 
 

จากการศึกษาปจจัยทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยพบวา ลักษณะสภาพภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัย

น้ันไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนความกดดันจากอาณาจักรรอบขางที่มีผลตอการบริหาร       

การปกครองอาณาจักร สภาพพื้นที่ที่หางไกลทางออกทะเลที่มีผลตอการคาขายกับตางชาติ รวมไปถึงสภาพภูมิศาสตรที่ตั้ง  

ของอาณาจักรสุโขทัยที่เปนที่ลุมมีนํ้าทวมถึงทําใหไมเหมาะแกการผลิตสินคาและผลิตผลทางการเกษตร ปจจัยทางดาน

ภูมิศาสตรจึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอ 
 

 3.2 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
 

       3.2.1 การเปนสังคมเกษตรกรรม 

       ในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวถึงการเพาะปลูกในอาณาจักรสุโขทัยไววา “...สรางปาหมากปาพลู ทั่วเมืองน้ีทุก

แหง ปาพราวก็หลายในเมืองน้ี ปาลางก็หลายในเมืองน้ี หมากมวงก็หลายในเมืองน้ี หมากขามก็หลายในเมืองน้ี...เบื ้องตะวัน

โอกเมืองสุโขทัยน้ี...มีปาหมากปาพลู มีไร มีนา มีถิ่นถาน มีบานใหญบานเล็ก มีปามวง มีปาขาม ดูงามดั่งแกลง...เบื้องตีนนอน

เมืองสุโขทัยน้ี...มีปาหมากพราว ปาหมากลาง มีไร มีนา...เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยน้ี...มีปาพราวปาลาง มีปามวง ปาขาม...” 

(ยอรช เซเดส, 2526: 4) 

       จากขอความขางตนจะเห็นไดวา อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่มีการทําการเกษตรเปนหลัก ทั้งการทํานา

ปลูกขาว และการทําสวนผลไม ไมวาจะเปน หมาก พลู มะพราว ลาง (หมายถึงขนุน หรือมะพราวเปลือกหวานที่มีอยูใน

ประเทศลาวปจจุบัน) มะมวง มะขาม เปนตน โดยสวนมากเปนการปลูกพืชอายุส้ัน เชน ขาว พลู หรือปลูกพื้นท่ีมีความทนทาน
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ตอสภาวะอากาศสูง เชน หมาก มะพราว มะมวง มะขาม โดยในศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัยมีแหลงนํ้าธรรมชาติ และการสราง

แหลงกักเก็บนํ้าเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการเกษตร เชน กลางเมืองสุโขทัยมีตระพังโพยศรี ทางทิศตะวันออกมีทะเลหลวง    

ทางทิศใตมีสรีดภงส (ทํานบก้ันนํ้า) ในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวถึงแหลงกักเก็บนํ้าเหลาน้ีวา “กลางเมืองสุโขทัยน้ีมีนํ้า

ตระพังโพยสี ใสกินดี..ดั่งกินนํ้าโขงเม่ือแลง...เบื้องตะวันโอกเมืองสุโขทัยน้ี...มีทะเลหลวง...เมืองสุโขทัยน้ี...มีสรีดภงส” (ยอรช 

เซเดส, 2526: 4) 

        การสรางแหลงกักเก็บนํ้าจํานวนมากรอบศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัยอาจแสดงใหเห็นวา บางชวงเวลา

อาณาจักรสุโขทัยอาจจะตองประสบกับภาวะขาดแคลนนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค และการทําการเกษตร จึงตองมีการสราง

แหลงกักเก็บนํ้าไวหลายแหงรายรอบศูนยกลางของอาณาจักรเพื่อใชกักเก็บนํ้าใหเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค 
 

      3.2.2 การเปนแหลงมหัตถกรรมสังคโลก 

       นอกจากผลผลิตทางการเกษตรแลวอาณาจักรสุโขทัยยังเปนแหลงมหัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผาขนาดใหญ   

ที่เรียกวา เครื่องสังคโลก จากการขุดคนทางดานโบราณคดีพบวาศูนยกลางของอาณาจักรมีเตาทุเรียงซ่ึงเปนเตาเผาเครื่อง     

สังคโลกขนาดใหญจํานวนมาก และเครื่องสังคโลกน้ีถือเปนสินคาสงออกสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย สินชัย กระบวนแสง 

(2518: 94) ไดกลาวถึงผลิตภัณฑเครื่องสังคโลกของสุโขทัยวามีหลากหลายชนิด ไมวาจะเปน ถวย โถ จาน กานํ้า กระปุก ไห 

แจกัน เครื่องตกแตงอาคาร เชน ชอฟา ใบระกา หัวนาค จ่ัวหัวเสา บราลี อัจกลับ กระเบื้องมุงหลังคา รวมทั้งรูปตุกตาคนและ

สัตวตาง ๆ  

 หากพิจารณาถึงปจจัยทางดานผลิตภัณฑภายในอาณาจักรสุโขทัยแลวพบวา อาณาจักรสุโขทัยมีการผลิตผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรเปนสวนมาก แตไมไดมีหลักฐานวามีการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรน้ีไปสูอาณาจักรขางเคียงแตอยางใด 

สันนิษฐานวาเปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในอาณาจักรมากกวาการสงออก ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตรของอาณาจักร

สุโขทัยที่ไมเอ้ือตอการทําการเกษตรในบางฤดูกาล อาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอตอการคาขายและแลกเปล่ียน

สินคากับอาณาจักรขางเคียง อีกทั้งยังเปนผลผลิตที่มีการเนาเสียได ดังน้ันผลิตภัณฑการสงออกที่สําคัญของสุโขทัยคงเหลือแค

เพียงเครื่องสังคโลกเพียงอยางเดียว จึงทําใหไมเพียงพอตอการนําไปคาขายแลกเปล่ียนเพื่อกระตุนความเจร ิญทางดาน

เศรษฐกิจของอาณาจักร ซ่ึงการขาดแคลนผลิตภัณฑหรือสินคาสงออกน้ีจึงทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีระบบเศรษฐกิจที่มีความ

ออนแอ 
 

 3.3 ปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม 
 

      3.3.1 การใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา 

      อาณาจักรสุโขทัยถึงแมจะเปนอาณาจักรที่ไมมีทางออกทะเล แตอาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่มีแมนํ้าสําคัญ

ไหลผานอาณาจักรถึง 4 สาย ไดแก แมนํ้าปาสัก แมนํ้านาน แมนํ้าปง และแมนํ้ายม สวนศูนยกลางของอาณาจักรก็มีลํานํ้าไหล

ผานเมืองสุโขทัยสวนใจกลางอาณาจักรถึง 3 ลํานํ้าดวยกัน ไดแก ลํานํ้าแมลําพัน ลํานํ้าเสาหอ และลํานํ้าฝากระดาน    

     อยางไรก็ตามอาณาจักรสุโขทัยก็ไมสามารถใชเสนทางการคมนาคมทางนํ้าเพื่อการพัฒนาการคาขายและพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรไดมากนัก เน่ืองจาก ปจจัยดานภูมิศาสตรของลํานํ้า ไดแก ลํานํ้าแมลําพัน ลํานํ้าเสาหอ และ   

ลํานํ้าฝากระดาน ซ่ึงเปนลํานํ้าสําคัญที่ไหลผานศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก โดย สินชัย 

กระบวนแสง (2518: 109) ไดกลาวไววา “ลํานํ้าที่ผานเมืองสุโขทัย คือ ลํานํ้าแมลําพัน ลํานํ้าเสาหอ และลํานํ้าฝากระดาน     

ก็ไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก เพราะเปนลํานํ้าขนาดเล็ก และคดเคี้ยวมาก” ซ่ึงไมเหมาะตอการลองเรือขนสงสินคา

ขนาดใหญ อาณาจักรสุโขทัยจึงแกปญหาโดยการสรางเสนทางการคมนาคมทางบกระหวางเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และ

กําแพงเพชรขึ้น เรียกถนนสายน้ีวาถนนพระรวง เพื่อใชทดแทนเสนทางการคมนาคมทางนํ้า 
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        3.3.2 การถูกปดทางออกสูทะเล 

       ถึงแมอาณาจักรสุโขทัยจะมีแมนํ้าสําคัญไหลผานอาณาจักรถึง 4 สาย แตแมนํ้าทั้ง 4 สายน้ีก็ไมสามารถที่จะใช

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแมนํ้าใหญน้ีจะไหลลงมารวมกันเปน แมนํ้าเจาพระยา ที่เมือง

นครสวรรค ซ่ึงเปนเมืองที่อยูภายใตการปกครองของ “อาณาจักรอยุธยา” นับตั้งแตอาณาจักรอยุธยามีชัยชนะเหนืออาณาจักร

สุโขทัยไดในป พ.ศ. ๑๙๒๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)  

       อาณาจักรอยุธยาเปนอาณาจักรที่มีประชากรเปนจํานวนมาก มีเศรษฐกิจดีเน่ืองจากอยูใกลทางออกทะเล      

มีฐานะเปนเมืองทาขนาดใหญที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลเปนอยางมากในเขตลุมแมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงอยูทางดานใตของ

อาณาจักรสุโขทัย หากพอคาชาวสุโขทัยตองการลองเรือออกทะเล อาจจะตองเสียภาษีปากเรือใหแกเมืองตาง ๆ รายทาง และ

เสียภาษีใหกับอาณาจักรอยุธยา ทั้งน้ีอาณาจักรอยุธยาอาจจะรับซ้ือสินคาของอาณาจักรสุโขทัยไวในฐานะพอค าคนกลาง     

ซ่ึงถือเปนการกดดันทางการคาตออาณาจักรสุโขทัยอยางยิ่ง ในขณะเดียวกันพอคาชาวตางชาติที่จะลองเรือขึ้นมาถึงอาณาจักร

สุโขทัยก็มีจํานวนนอยหรืออาจไมมีเลย เน่ืองจากเม่ือลองเรือเขามาจากปากอาวจะพบอาณาจักรอยุธยา ทําใหการแลกเปล่ียน

สินคาเกิดขึ้นโดยไมผานไปถึงอาณาจักรสุโขทัย ทําใหการคาของอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการคาที่เปนระบบเศรษฐกิจแบบ

ปด ไมสามารถขยายตัวออกไปภายนอกอาณาจักรหรือคาขายกับตางชาติไดสะดวกนัก จึงทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมเ กิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ สินชัย กระบวนแสง (2518: 109) ไดกลาวไววา “เกือบจะกลาวไดวา แมนํ้าเหลาน้ันใชประโยชน

ทางการเพาะปลูกเพียงอยางเดียวเทาน้ัน” 
 

 3.4 ปจจัยทางดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร 
 

       3.4.1 “ตลาดปสาน” ศูนยกลางการคาของอาณาจักร 

       ดานการคาขายภายในอาณาจักรสุโขทัย จารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยน้ีมีตลาด

ปสาน” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) กลาวคือ ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยน้ีมีตลาดแหงหน่ึงเรียกวาตลาดปสาน ซ่ึงนาจะเปน

ตลาดใหญซ่ึงอาจถือวาเปนศูนยกลางทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย สินชัย กระบวนแสง (2518: 99) ไดกลาวถึงตลาดปสาน

ไววา “การมีตลาดเปนศูนยกลางการคาน้ีเปนการกระตุนใหพลเมือง ผลิตสินคาตาง ๆ เขามาขาย เพื่อหาเงินตราสําหรับ     

ซ้ือส่ิงของอยางอ่ืน ทําใหการหมุนเวียนของเงินตราดีขึ้น” ในจารึกสุโขทัยหลักตาง ๆ ไมมีการจารึกไวถึงสภาพการคาภายใน

เมือง แตสันนิษฐานไดวานาจะเปนสินคาประเภทผลิตภัณฑทางการเกษตร และเครื่องสังคโลกซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําคัญของ

อาณาจักรเปนหลัก  แตอยางไรก็ตามตลาดปสานน้ีก็นาจะเปนศูนยกลางการคาสําคัญภายในอาณาจักรเน่ืองจากตลาดน้ีตั้งอยู

ที่ศูนยกลางอาณาจักรสุโขทัย  
 

       3.4.2 ความสัมพันธระหวางเมืองภายในอาณาจักรและนอกอาณาจักร 

       นอกจากน้ียังมีการแลกเปล่ียนส้ินคาระหวางเมืองตาง ๆ ภายในอาณาจักร ดังที่กลาวมาแลวในขางตนวามีการ

สรางถนนพระรวงขึ้น เพื่อใชเปนเสนทางการคาทางบกระหวางเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และกําแพงเพชร และสามารถใช

เสนทางนํ้าในการคาขายภายในอาณาจักรได ไดแก แมนํ้าปาสัก แมนํ้านาน แมนํ้าปง และแมนํ้ายม นอกจากน้ี สินชัย กระบวน

แสง (2518: 101) ไดกลาวถึงเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย ไดแก สุโขทัย-หลวงพระบางของอาณาจักรลานชาง, 

สุโขทัย-เชียงแสนของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เชียงใหมของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เมาะตะมะของอาณาจักรมอญ     

จะสังเกตไดวาเปนเสนทางการคาที่อยูทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยเปนสวนมาก โดยเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย

คือ สุโขทัย-เมาะตะมะ เน่ืองจากเมืองเมาะตะมะเปนเมืองทาสําคัญที่มีทางออกสูทะเลได และในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง

สุโขทัยมีความสัมพันธอันดีกับอาณาจักรมอญ เมาะตะมะจึงเปนเสนทางในการสงออกสินคาที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัย    

แตตอมาหลังจากรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงความสัมพันธระหวางอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรมอญไดเหินหางกัน ทําให
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การสงออกสินคาของอาณาจักรสุโขทัยผานทางอาณาจักรมอญอาจจะไมสะดวกเทากับในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงทําให

สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกและระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
 

 3.5 ปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 

      3.5.1 นโยบายการเปดเสรีทางการคา 

      การแกปญหาเศรษฐกิจโดยใชนโยบายการเปดเสรีทางการคา มีการยกเวนภาษีทางการคาในอาณาจักร         

ดังขอความในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวไววา “เม่ือชั่วพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยน้ีดี  ในนํ้ามีปลาในนามีขาว เจาเมือง   

บเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา 

ไพรฟาหนาใส” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)  

     จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ในสมัยพอขุนรามคําแหงมีการเปดการคาเสรีโดยปราศจากการเก็บภาษีจกอบ 

เพื่อเปนการจูงใจใหมีการคาขายในอาณาจักร และจูงใจใหพอคาภายนอกอาณาจักรเดินทางเขามาคาขายกับอาณาจักรสุโขทัย

ดวย นอกจากน้ีอาณาจักรสุโขทัยไมมีการจํากัดสินคาตองหามที่รัฐจะตองเปนผูคาเอง จากขอความในจารึกที่แปลความออกมา

วาใครปรารถนาจะคาขายส่ิงใดก็สามารถทําได แตการดําเนินนโยบายน้ีของอาณาจักรสุโขทัยก็ไมมีหลักฐานมายืนยันวาทําให

การคาขายของอาณาจักรมีความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

      3.5.2 นโยบายดานสิทธิมนุษยชน 

       นอกจากน้ีอาณาจักรสุโขทัยยังมีการดําเนินนโยบายดานสิทธิมนุษยชนตอผูที่อพยพโยกยายถิ่นฐานเขามาสู

อาณาจักร และผูที่ตกอยูในฐานะเชลยของอาณาจักรเปนอยางดี ดังขอความที่ปรากฏในจารึกพอขุนรามคําแหงที่กลาววา  

“คนใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมันตงเปนบาน

เปนเมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)  

       จากขอความขางตนจะเห็นวา ในสมัยพอขุนรามคําแหงมีการอุปถัมภชวยเหลือชาวเมืองที่อพยพเขามาสู

อาณาจักร โดยการใหชาง มา ทาสชายหญิง เงิน ทอง ชวยใหผูอพยพเหลาน้ันสรางบานสรางเรือน แมวาจะเปนขาศึกแมทัพ

นายกองของฝายตรงขามก็ดี จะไมมีการฆาตี ซ่ึงการดําเนินนโยบายน้ีถือเปนนโยบายที่สนองการเพิ่มจํานวนประชากรใน

อาณาจักร เน่ืองจากในสมัยโบราณการทําสงครามน้ันไมใชการทําสงครามเพื่อแยงชิงดินแดน แยงชิงทรัพยากรธรรมชาติเชนใน

ปจจุบัน แตเปนสงครามเพื่อแยงชิงประชากรในอาณาจักร หากอาณาจักรใดมีจํานวนประชากรมาก อาณาจักรน้ันก็จะมีความ

ม่ันคง เจริญกาวหนา มีกําลังทหารในการดูแลรักษาอาณาจักร และมีแรงงานในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรไดเพิ่มมากขึ้น 

ซ่ึงเปนการเพิ่มเสบียงเก็บเขาคลังหลวง เพื่อกักตุนในยามฉุกเฉิน เชนการประสบกับภัยแลงหรือประสบกับภาวะสงครามได

เพียงพอ  
 

       3.5.3 นโยบายทางดานการทหาร 

        นอกจากน้ีอาณาจักรสุโขทัยยังไดดําเนินนโยบายทางดานการทหารและการแผขยายอาณาจักร ซ่ึงในรัชสมัย

ของพอขุนรามคําแหงอาณาจักรสุโขทัยไดขยายอิทธิพลไปไดกวางไกล ทั้งน้ีทุกเมืองอาจไมไดอยูในฐานะเมืองขึ้นทุกเมือง      

แตอาจอยูในฐานะพันธมิตรของอาณาจักรสุโขทัยดวย ขอความในจารึกพอขุนรามคําแหงกลาวถึงอาณาเขตอันกวางใหญของ

สุโขทัยไววา “มีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอด สรลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา เทาฝงของเถีงเวียงจันทน 

เวียงคําเปนที่แลว เบื้องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราชฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว 

เบื้องตะวันตกรอดเมืองฉอด เมือง...น หงสาวดี สมุทรหาเปนแดน เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร เมืองมาน เมืองน...เมืองพลัว

พนฝงของเมืองชวา เปนที่แลว” (ยอรช เซเดส, 2526: 4)  
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         จากขอความขางตนจะเห็นวา ดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงน้ันมีอาณาเขตที่แผออกไป

อยางกวางขวาง ทิศตะวันออกจรดเวียงจันทนเวียงคํา ทิศใตมีอาณาเขตไปจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกจรดเมือง 

หงสาวดี ทิศเหนือจรดเมืองหลวงพระบาง กินอาณาบริเวณกวางขวางมีทางออกทะเลหลายทางดวยกัน สันนิษฐานวาเศรษฐกิจ

ในสมัยพอขุนรามคําแหงนาจะมีความเจริญรุงเรืองมาก แตตอมาพบวาหลังจากรัชสมัยพอขุนรามคําแหง เมืองที่อยูภายใต  

การปกครองของสุโขทัยก็แยกตัวออกเปนอิสระ จนอาณาจักรสุโขทัยเหลือพื้นที่เพียงเล็กนอยเทาน้ัน สอดคลองกับที่ สินชัย 

กระบวนแสง (2518: 107) กลาวถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยหลังรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงไววา “เปนที่นาสังเกตวา 

แมอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในบางสมัยน้ันจะมีพื้นที่กวางขวางเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรักษาดินแดนของตนไวไดนาน

นัก จากดินแดนซ่ึงขยายตัวและหดตัวหลายครั้งน้ัน แสดงใหเห็นวา อาณาจักรสุโขทัยมีดินแดนที่แทจริงซ่ึงจะตองรักษาไวใหได

เพียงเล็กนอยเทาน้ัน กลาวคือทางตอนทิศเหนือชนกับเขตเขาพลึง อันเปนหัวเขาแบงแยกระหวางที่ราบภาคเหนือกับที่ราบ

ภาคกลาง ซ่ึงจะมีอากาศรอนจัดและหนาวเม่ือเปล่ียนฤดูกาล ทางทิศใตมีอาณาเขตไมเกินเมืองนครสวรรค ทิศตะวันออก    

ติดกับแนวทิวเขาเพชรบูรณ ทางทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงจะเปนพื้นที่ราบกวางเกือบเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส” 

         ดังน้ัน จะเห็นไดวานโยบายการขยายดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยน้ันเปนนโยบายที่ไมประสบความสําเร็จ 

เน่ืองจากไมอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถรักษาดินแดนอาณานิคมไวได ทําใหการดําเนินนโยบายการขยายขอบเขตทางดาน

การคาและเศรษฐกิจของอาณาจักรไมสามารถเปนไปไดอยางยั่งยืน อีกทั้งจํานวนประชากรซ่ึงเปนแรงงานและเปน

ปจจัยพื้นฐานในการสรางผลผลิตของอาณาจักรมีจํานวนนอยลง รวมไปถึงอํานาจที่มีเหนือทรัพยากรตาง ๆ ในดินแดนที่เปน

อาณานิคมลดลง ทําใหอาณาจักรสุโขทัยตองประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจเรื้อรังและไมสามารถแกไขไดอยางย่ังยืน 

 

4. บทสรุปและอภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาปญหาเก่ียวกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยพบวา อาณาจักรสุโขทัยตองเผชิญหนา

กับปญหา 5 ดานดวยกัน เริ่มตั้งแตปญหาดานภูมิศาสตร ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานเสนทางคมนาคม ปญหาดานการคา

ภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร และปญหานโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ โดยปญหาที่พบในแตละดานเปนปญหา   

ที่สงผลกระทบอยางหนักตอปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักร ทําใหสงผลกระทบไปสูภาคสวนตาง ๆ ของอาณาจักร 

 ภาคสวนแรกที่ไดรับผลกระทบตอปญหาปจจัยทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยคือ “ประชากรในอาณาจักร”   

โดยประชากรในอาณาจักรสุโขทัยจะเปนประชากรที่มีเชื้อชาติเดียวกัน มีวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกัน สวนมากประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม และมหัตถกรรมเครื่องสังคโลก แตดวยปจจัยดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยที่ไมมีความอุดมสมบูรณ

เพียงพอ ทําใหการอยูอาศัยของประชากรอยูในลักษณะกระจัดกระจายไปตามทองถิ่นตาง ๆ ที่ มีความอุดมสมบูรณ รวมทั้ง

พอคาที่คาขายเครื่องสังคโลก ก็จําเปนตองพยายามสงออกเครื่องสังคโลกไปสงขายยังดินแดนตาง ๆ ทําใหล ักษณะความ

เปนอยูของประชากรในอาณาจักรมีความเปนอยูในลักษณะกระจายตัว หรืออาจจะเกิดการอพยพยายถิ่นฐานไปอยูใน

อาณาจักรอ่ืนที่จะสามารถทําการเกษตรกรรมไดดีกวา หรือทําการคาขายไดดีกวาอาณาจักรสุโขทัย เชน อาณาจักรลานนา 

อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรหงสาวดี อาณาจักรลานชาง  

 การกระจายตัวของประชากรออกสูทองถิ่นตาง ๆ น้ีเปนปญหาสําคัญ เน่ืองจากอาณาจักรสุโขทัยมีจํานวนประชากร

เบาบางและกระจายตัว ทําใหอาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอทางดานกําลังคนในอาณาจักร เน่ืองจากไมมีประชากรใน

อาณาจักรเพียงพอที่จะทําใหเกิดการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ไมสามารถสรางความม่ังคั่งใหกับอาณาจักรได เม่ืออาณาจักรขาด

ความม่ังคั่งก็ทําใหขาดปจจัยในการทํานุบํารุงอาณาจักรไมวาจะเปนดานการอุปโภคบริโภคหรือดานยุทโธปกรณก็ดี ดังน้ัน

ปญหาปจจัยทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย ที่มีตอภาคสวนของประชากรในอาณาจักรเปนปญหาสําคัญที่ทําใหกรุงสุโขทัย

มีความออนแอลงเปนอยางมาก 
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 ภาคสวนตอมาที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจคือ “ดานการทหารและความม่ันคง”เน่ืองจากในสมัย

โบราณการทําสงครามน้ันไมไดทําเพื่อแยงชิงอาณาจักร แตเปนการทําสงครามเพื่อแยงชิงทรัพยากรบุคคลเพื่อ นําไปเปน

แรงงาน และกําลังในการพัฒนาอาณาจักรของตน เม่ือประชากรภายในอาณาจักรเบาบาง ยอมทําใหความสามารถในการ

ปองกันอาณาจักรลดลง เน่ืองจากกองทัพขาดกองกําลังในการที่จะนํามาปองกันอาณาจักร ทําใหไมสามารถแผขยายอาณาจักร

เพื่อความม่ันคงม่ังคั่งของอาณาจักรได ดังน้ัน นโยบายทางการทหารของอาณาจักรสุโขทัยสวนมากมักเปนไปเพื่ อปองกัน

อาณาจักรเทาน้ัน จะมีเปนเพียงบางสมัยที่สุโขทัยมีกองกําลังทหารที่แข็งแรงเชนในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงที่มีการขยาย

อาณาจักรไปไดอยางกวางขวาง แตก็ออนแอลงในระยะเวลาอันส้ัน 

ภาคสวนที่ไดรับผลกระทบตอมา คือ “ผลผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภค” การมีอยูของประชากรเปนการแสดง     

ความเขมแข็งทางดานความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรการผลิตขาว เพื่อกักตุนไวในอาณาจักรในยามฉุกเฉิน 

เชนเม่ือประสบกับปญหาภาวะภัยแลง หรือปญหาดานการทําสงคราม เม่ืออาณาจักรเกิดสงครามส่ิงที่มีความจําเปนอยางมาก

ในการทําสงครามรองลงมาจากกองทัพ คือ “เสบียงที่กักตุนไวในยามฉุกเฉิน” เน่ืองจากการทําสงครามในสมัยโบราณใช

ระยะเวลาในการทําสงครามยาวนาน และระหวางการทําสงคราม การดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ การคาขาย การทํา

เกษตรกรรม  ไมสามารถดําเนินไปไดอยางเปนปกติ ดังน้ัน อาณาจักรจึงตองมีเสบียงกักตุนสําหรับเหตุน้ีดวย แตจากปญหา

ดานภูมิประเทศ ประชากร และกําลังการผลิตของอาณาจักรสุโขทัยไมเอ้ืออํานวย คาดวาผลผลิตของอาณาจะเพียงพอเฉพาะ

การอุปโภคบริโภคภายในอาณาจักรเทาน้ัน ในสวนของการเก็บกักตุนไวเปนเสบียงในยามที่เกิดสภาวะฉุกเฉินอาจจะมีนอย

หรือไมมีเลย จึงเปนผลกระทบที่สําคัญที่หากเกิดภาวะสงครามขึ้นกับอาณาจักรสุโขทัย จะทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถ

ทนสภาวะของสงครามไดนานพอ เน่ืองจากกองทัพและประชาชนจะขาดเสบียงในการหลอเล้ียงกองทัพและประชาชนในที่สุด 

ดังน้ัน ดวยเหตุของความออนแอของปจจัยทางดานเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยในหลาย ๆ ดาน จึงทําให

อาณาจักรสุโขทัยเกิดความออนแอจากภายในอาณาจักรเอง ทางออกของปญหาคือ อาณาจักรสุโขทัยตองแกปญหาความ

ออนแอภายในของอาณาจักรของตนเองกอน และเม่ือเกิดความออนแอภายในอาณาจักร ก็ยอมเปนเรื่องธรรมดาที่อาณาจักร

ขางเคียงที่มีความเขมแข็งกวาจะทําการรุกรานอาณาจักรสุโขทัยดวยยุทธวิธีตาง ๆ ซ่ึงความออนแอทางดานเศรษฐกิจเปน

ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถทนการรุกราน หรือทนภาวะสงครามไดเปนระยะเวลายาวนาน 

อาณาจักรสุโขทัยจึงตองลมสลายและส้ินสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด 
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บทคัดยอ 

  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวทางการแกปญหาการลมสลายของระบบเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยที่เกิด

จากปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหเศรษฐกิจในอดีตสูปจจุบัน เน่ืองจากอาณาจักรสุโขทัยเปน

อาณาจักรที่มีความออนแอทางเศรษฐกิจจนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยลมสลายในที่สุด จากการศึกษา 

พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมีความสอดคลองกับปญหาทางเศรษฐกิจไทยในปจจุบันโดยแบงแนวทางในการแกปญหาไดเปน 

5 ดาน ไดแก ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร ตนทุนการผลิต การคาระหวางประเทศ และนโยบายการคลัง 

ซ่ึงปญหาในแตละดานมีแนวทางในการแกไขที่สามารถใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะหเพื่อแกปญหาใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน จากการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร พบวา การแกปญหาทางเศรษฐกิจควรใหความสําคัญกับปญหาพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรกเพราะจะสงผลดีตอเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

คําสําคัญ: อาณาจักรสุโขทัย  เศรษฐกิจไทย  เศรษฐศาสตร  ระบบเศรษฐกิจ  ปจจัยพื้นฐาน   
 

Abstract 
 

This article aimed to study the guidelines to solve the collapse of economic system in Sukhothai 

Kingdom stemming from economic fundamentals by using economic theories to analyze the past which 

has been recurred at the present. Because Sukhothai Kingdom had the sluggish economy which was one 

of the factors caused the kingdom collapse in the end. Based on the study, the problems in the past are 

similar to the economic problems at the present in 5 aspects such economic fundamentals, resource allocation, 

cost of production, international trade, and fiscal policy. The problems from each aspect based on the 

historical data has guidelines to analyze and to solve problems, which is used for the economy at the 

present. Based on an analysis of economic theories, it explained that economic fundamentals should be 

prioritized for solving economic problems since it affects the economic interests in different aspects such 

as economic expansion, sustainable economic growth of Thailand.   
 

Keywords: Sukhothai Kingdom, thai economy, economics, economic system, economic fundamentals 
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1. บทนํา  
 

อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรไทยที่เกิดขึ้นภายใตผูนําชาวไทย คือ พอขุนผาเมืองกับพอขุนบางกลางหาวไดรวมกัน

กําจัดอํานาจขอมสบาดโขลนลําพงซ่ึงเปนขุนนางของอาณาจักรเขมรโบราณที่มีปกครองพื้นที่แถบบริเวณสุโขทัยในขณะน้ันแลว

สรางอาณาจักรสุโขทัยไดสําเร็จในราว พ.ศ. 1724 และลมสลายลงใน พ.ศ. 1981 (ภาสกร วงศตาวัน, 2558: 190) เน่ืองจาก

ความออนแอภายในอาณาจักรซ่ึงสวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการโดยองคการทางเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับการผลิตการ

จําแนกแจกจายและการบริโภค (พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร, 2555: 185) โดยขอมูลทางเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย 

แบงออกเปน 2 สวนคือ การทําเกษตรกรรมและการคา จากจารึกพอขุนรามคําแหงไดกลาววา “…ในนํ้ามีปลาในนามีขาว เจา

เมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทอง

คา ไพรฟาหนาใส...” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) แสดงถึง อาณาจักรสุโขทัยมีสินคาทางการเกษตรและมีการทําการคาแบบเสรี

ไมมีการเก็บภาษี สรางความรุงเรืองใหกับอาณาจักรสุโขทัยในชวงยุคสมัยของพอขุนรามคําแหง หลังจากน้ันอาณาจักรสุโขทัย

เริ่มลมสลายเน่ืองจากการขาดความม่ังคงทางเศรษฐกิจและประชากรนอย ไมสามารถทนตอภาวะสงครามไดเปนเวลานาน 

จนกระทั่งส้ินสุดความเปนอาณาจักรไปในที่สุด (สินชัย กระบวนแสน, 2518: 112) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยมีสาเหตุจากปญหาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

เปนสวนหน่ึง ผูวิจัยจึงมีความสนในการศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย โดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

มาอธิบายเพื่อเปนแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวนําไปสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในยุคปจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงค 

 

 เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน                    

 

3. เนื้อหาของบทความ  

 

 จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา การลมสลายของอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากความออนแอของอาณาจักร

สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยปญหาทางดานเศรษฐกิจที่สงผลตอความม่ันคงของอาณาจักรเปนสําคัญ โดยปญหาทางดาน

เศรษฐกิจที่พบในอาณาจักรสุโขทัยมีประเด็น ดังน้ี 
 

3.1 ปญหาปจจัยทางดานภูมิศาสตร 

       ปญหาปจจัยทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัยจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงพบวา อาณาจักรสุโขทัยเปรียบ

เหมือนเปน “รัฐกันชน” เน่ืองจากตั้งอยูระหวางอาณาจักรใหญ ๓ อาณาจักร ไดแก อาณาจักรลานนา ลานชาง และอยุธยา  

(สุจิตต วงษเทศ, 2548: 120) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางมาก 

อีกทั้งอาณาจักรสุโขทัยยังเปนพื้นที่ลุมที่มีนํ้าทวมขังทุกป และไมมีเสนทางออกสูทะเลจึงทําใหการติดตอคาขายระหวาง

ประเทศดําเนินไปไดไมสะดวกนัก 

      จากปญหาที่พบในการศึกษาในลักษณะทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัย สามารถใชหลักการทาง

เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย ดังน้ี  
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              3.1.1 การเลือกที่จะผลิตสินคาอะไร (What to produce)  

   เน่ืองจากที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัยเปนที่ราบลุมมีนํ้าทวมขังทุกป ดังที่ สินชัย กระบวนแสง (2518: 106) ได

กลาววา ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณอยูมาก แมวาจะมีพื้นดินอันอุดมสมบูรณ แตก็มีบึงธรรมชาติ

และที่ลุมเปนอันมาก เม่ือถึงฤดูฝน นํ้าฝนและนํ้าที่ไหลมาจากทางเหนือจะขังอยูโดยทั่วไป และนํ้าน้ีจะอยูถึงกลางฤดูรอน ทําให

ไมสามารถทําการเพาะปลูกไดดี เพราะนํ้าเออเขามาทวมทองทุงมากเกินสมควร ทําใหสินคาการเกษตรเสียหาย แนวทางการ

แกปญหาในสวนน้ีเกษตรกรตองมีการพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่และปรับเปล่ียนสินคาทางการเกษตรใหเปนพืช

หมุนเวียนที่สามารถเก็บเก่ียวไดงายหรือพืชนํ้าที่ใชระยะเวลาอันส้ันในการเพาะปลูก อีกทั้งยังสามารถปรับเปล่ียนอาชีพทําการ

ประมงนํ้าจืดในชวงฤดูนํ้าหลากได โดยแนวทางน้ีจะสงผลใหประชาชนในอาณาจักรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเกิดการ

แลกเปล่ียนสินคาภายในอาณาจักรเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนผลดีตอเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 

       3.1.2 การเลือกที่จะผลิตอยางไร  (How to produce)  

 จากส่ิงที่พบในประวัติศาสตรอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูระหวางอาณาจักรที่มีความเจริญคืออาณาจักรลานนาและ

อยุธยา ถึงแมวาอาณาจักรทั้งสองจะมีอิทธิพลดานนโยบายการเมืองการปกครอง แตถาอาณาจักรสุโขทัยสามารถเรียนรูเทคนิค

วิธีการผลิตจากอาณาจักรที่มีความเจริญแลวมาปรับใชทําใหรูปแบบหรือวิธีการผลิตสินคาที่มีอยูภายในอาณาจักรใหมีการ

พัฒนาเพื่อใหมีความเจริญเทาเทียมกับอาณาจักรขางเคียง เปนผลใหเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยมีการเจริญเติบโต 

      3.1.3 การเลือกที่ผลิตเพื่อใคร (For whom to produce)  

 เน่ืองจากอาณาจักรสุโขทัยอยูหางไกลจากทางออกสูทะเล จึงยากตอการขนสงสินคาเพื่อแลกเปล่ียนกับ

ตางประเทศ ซ่ึงอาจเปนปญหาที่แกไขไดยากในอดีต อาณาจักรสุโขทัยควรใหความสําคัญทางดานการบริหารจัดการภายใน

ดานการจัดสรรทรัพยากรในอาณาจักรใหมีการกระจายไปสูบุคคลในสังคมกอนสงผลใหประชาชนในอาณาจักรสุโขทัยมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรางความเขมแข็งใหประชาชนภายในอาณาจักรสุโขทัย แลวเกิดสวัสดิการทางดานสังคมที่ดีขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัย 
 

        จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน เม่ือพิจารณาจาก

ที่ตั้งดานภูมิศาสตรของประเทศไทยปจจุบันจะมีลักษณะคลายกับอาณาจักรสุโขทัยในอดีตคือเปนพื้นที่ลุมและตั้งอยูใจกลาง

ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยเปน

พื้นที่ลุมยังคงเปนปญหาที่ผูเก่ียวของหลายฝายพยายามหาทางแกปญหาโดยมีโครงการตาง ๆ เกิดขึ้น เชน โครงการแกมลิงใน

พระราชดําริ ใชกักเก็บนํ้าและระบายนํ้าตามฤดูกาล  เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่อยูในจังหวัดพื้นที่ลุมใหสามารถทําการเกษตรได 

ซ่ึงในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีการสรางแหลงกักเก็บนํ้าในลักษณะเดียวกันไมสามารถแกไขปญหาได เน่ืองจากมีขนาดเล็กจึงทํา

ใหไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ในสวนการที่ตั้งที่เปนใจกลางของตางประเทศ ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาใน

ภูมิภาคอาเซียน ส่ิงเหลาน้ีในปจจุบันกลายเปนขอไดเปรียบทางยุทธศาสตรดานภูมิศาสตรของประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม

ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญในแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

3.2 ปญหาปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

 ปญหาปจจัยทางดานผลิตภัณฑของอาณาจักรสุโขทัยจากการศึกษาประวัติศาสตรในอดีต พบวา มีปญหาดานการ

จัดสรรทรัพยากร (Allocation of Resource) ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรตามพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร (2555: 40) ให

ความหมายวา การจัดสรรทรัพยากรคือ การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดผลิตสินคาและบริการ การที่ทรัพยากรมีจํากัด

แตความตองการของประชาชนมีไมจํากัด สงผลใหเกิดปญหาความขาดแคลนผลผลิตภายในอาณาจักรทั้งผลิตภัณฑทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเชน เครื่องสังคโลก เปนตน  
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 จากปญหาที่พบในการศึกษาในลักษณะทางดานผลิตภัณฑของอาณาจักรสุโขทัย สามารถใชหลักการทาง

เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพในอาณาจักรสุโขทัย ดังน้ี 

 3.2.1 ปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑทางการเกษตร  

 จากหลักฐานที่พบถึงแมอาณาจักรสุโขทัยมีแหลงนํ้าธรรมชาติ และการสรางแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อนํามาใชใน

การเกษตร แตในบางฤดูกาลเกิดภาวะแหงแลง ผลิตภัณฑทางการเกษตรเกิดความขาดแคลน แนวทางในการแกปญหาสวนน้ี

ประชาชนในอาณาจักรตองมีการปรับตัวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรใหสามารถยืดอายุในการเก็บรักษา แลว

สามารถนํามาใชในชวงที่ขาดแคลนได ในทางเศรษฐศาสตรคือการจัดสรรทรัพยากรที่อยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 3.2.1 ปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑทางมหัตถกรรม  

 จากหลักฐานที่พบผลิตภัณฑทางมหัตถกรรมที่เกิดจากงานฝมือใชแรงงานคนเปนสวนใหญคือ เครื่องสังคโลก 

จําพวก ถวย โถ จาน แจกัน ไห เปนตน แนวทางในการแกปญหาสวนน้ีตองมีนโยบายกระตุนจากสวนกลาง เชนการสงเสริม

ดานเงินทุน การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการปูนบําเหน็จ ใหกับผูผลิตที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแสดงถึงเอกลักษณของ

อาณาจักรสุโขทัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชนในการสรางสรางผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น กอใหเกิดการผลิตที่

เพิ่มขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรเปรียบเสมือนเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สงผลให

เศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยมีการเจริญเติบโต 

         จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะเห็นไดวา

ผลิตภัณฑทางการเกษตรของไทยไดมีการพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ เชน สินคา OTOP สวนสินคา

อุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสวนหน่ึงไดรับการ

สนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐบาล เชน การสนับสนุนดานเงินทุน การหาชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม

ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ รัฐบาลจึงควรใหความสําคัญในเรื่อง

ขององคความรูในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เพื่อใหผูประกอบการรายยอยมี

ความรูความเขาใจและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

3.3 ปญหาปจจัยทางดานเสนทางคมนาคม 

 ปญหาปจจัยทางดานเสนทางคมนาคมของอาณาจักรสุโขทัยจากการศึกษาประวัติศาสตรในอดีต พบวา อาณาจักร

สุโขทัยมีปญหาในเรื่องเสนทางการคมนาคมขนสงทางนํ้า สินชัย กระบวนแสง (2518: 109) ไดกลาวไววา “ลํานํ้าที่ผานเมือง

สุโขทัย คือ ลํานํ้าแมลําพัน ลํานํ้าเสาหอ และลํานํ้าฝากระดานก็ไมสามารถใชในการคมนาคมไดดีนัก เพราะเปนลํานํ้าขนาดเล็ก 

และคดเคี้ยวมาก” อีกทั้งการลองเรือสินคาออกทะเลก็อาจจะตองเสียภาษีปากเรือในกับอาณาจักรอยุธยาเพื่อลองเรือออก

ทะเลดวย ในทางเศรษฐศาสตรจะเปนการพิจารณาในเรื่องของตนทุน (Cost) เปนคาใชจายของหนวยผลิตที่ทําใหกิจการบรรลุ

เปาหมาย (พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 :124) 

จากปญหาที่พบในการศึกษาในลักษณะทางดานภูมิศาสตรของอาณาจักรสุโขทัย สามารถใชหลักการทาง

เศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย ดังน้ี 

 3.3.1 ปญหาเสนทางการคมนาคมขนสง  

 จากหลักฐานที่พบถึงแมวาอาณาจักรสุโขทัยมีแมนํ้าหลายสายแตไมสามารถใชในการคมนาคมไดสะดวก

เน่ืองจากมีขนาดเล็กและคดเคี้ยว แนวทางในการแกปญหาสวนน้ีในอดีตมีการสรางถนนชื่อถนนพระรวงเพื่อใชในการเดินทาง

ถือวาเปนทางออกที่ดี ในสวนเสนทางคมนาคมทางนํ้าทางสวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยสามารถวางแผนพัฒนาขุดลอกแมนํ้า

ขนาดเล็กใหมีขนาดใหญ เพื่อใหสะดวกแกการเดินทางแตอาจตองใชกําลังคนและเงินลงทุนที่สูง เน่ืองจากการคมนาคมที่ไม

สะดวกการเดินทางลําบากสงผลตอในเรื่องของตนทุนในการดําเนินการที่สูงขึ้นทั้งในดานกําลังคน ดานคาใชจายตาง ๆ ทําให

ไมคุมคาในการเดินทางทําการคาสําหรับพอคารายยอย ดังน้ัน สวนกลางควรมีนโยบายใหเกิดการรวมตัวของพอคาที่ตองการ
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สงออกสินคาจัดตั้งเปนสมาคม เพื่อใหการขนสงแตละครั้งมีปริมาณสินคาในจํานวนมาก ๆ จะชวยลดตนทุนในการเดินทางใน

การขนสงสินคาและเกิดประสิทธิภาพในการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองระหวางอาณาจักรได 

 3.3.2 ปญหาที่ตองเสียภาษีในกับอาณาจักรอยุธยาเพื่อลองเรือออกทะเล  

 เน่ืองจากอยุธยาเปนอาณาจักรที่มีทางออกทะเลเพื่อทําการคากับตางประเทศทําใหอาณาจักรสุโขทัยตองเสีย

ภาษีในการเดินทางออกทะเลเกิด สงผลตอตนทุนทางการคาของพอคาในอาณาจักรสุโขทัย แนวทางในการแกปญหาน้ี

สวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยสามารถสงทูตทางการคาไปเจรจาเงื่อนไขเพื่อสรางขอตกลงระหวางอาณาจักรได เชน การลด

ภาษีปากเรือ เปนตน นอกจากน้ันสวนกลางควรใหการสนับสนุนการรวมตัวของพอคาในอาณาจักรสุโขทัยที่สินคาจํานวนมาก 

ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรคือการเพิ่มอํานาจตอรองทางการคาได 

 จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะเห็นไดวา เสนทางการ

คมนาคมขนสงภายในประเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง แตเปนการพัฒนาเพียงเฉพาะในตัวเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร 

สวนในภูมิภาคยังมีปญหาในการพัฒนาเสนทางคมนาคม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันรัฐบาลมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 จากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  

กระทรวงคมนาคม โดยแปรรูปแบบการขนสงออกเปน 4 ดานคือ ทางถนน ทางราง ทางนํ้าและทางอากาศ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคมของประเทศ สวนในเรื่องของมาตรการภาษีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี

การเจรจา “ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) โดยมีขอบทครอบคลุมประเด็น

ตาง ๆ เชน การลดภาษี มาตรการที่มิใชภาษี การอํานวยความสะดวกทางการคา นอกเหนือจากน้ันยังมีสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจคือ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ ที่คอยสนับสนุนเรื่องการปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การใหสิทธิสวนลด

ตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหความชวยเหลือกับผูประกอบการเปนการลดตนทุนการดําเนินงานที่ทําการคากับตางประเทศ

ได ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงสนับสนุนเปนแรงจูงใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจและไดกําไรเพิ่มขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจของ

ประเทศมีการเจริญเติบโต 

3.4 ปญหาปจจัยดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักร 

ปญหาปจจัยทางดานการคาภายในอาณาจักรและระหวางอาณาจักรของอาณาจักรสุโขทัยจากการศึกษา

ประวัติศาสตร พบวา มีปญหาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอาณาจักรหลังจากรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง เมืองตาง ๆ มี

การแยกตัวเปนอิสระ และเกิดสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ในทางเศรษฐศาสตรจะสอดคลองกับเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

(International Economic) คือ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตาง ๆ เก่ียวกับการคาสินคาและบริการ การ

เคล่ือนยายปจจัยการผลิต การเงินระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในแตละดาน 

(พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 : 286) 

จากปญหาที่พบ สามารถใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในอาณาจักรสุโขทัย ดังน้ี  

 3.4.1 การแกปญหาดานการคาภายในอาณาจักร  

 จากหลักฐานที่พบ ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยน้ีมีตลาดแหงหน่ึงเรียกวาตลาดปสาน ซ่ึงนาจะเปนตลาดใหญ

ซ่ึงอาจถือวาเปนศูนยกลางทางการคาของอาณาจักรสุโขทัย (สินชัย กระบวนแสน, 2518: 99) แนวทางในการแกปญหาในสวน

น้ีทางเศรษฐศาสตรอธิบายในเรื่องของนโยบายจากสวนกลางของอาณาจักรสุโขทัยโดยสามารถใหการสนับสนุนผูที่มาคาขายใน

ตลาดแหงน้ีเชน การสรางส่ิงกอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับรานคา การจัดกิจกรรมสานความสัมพันธระหวางคนภายใน

และภายนอกอาณาจักร ใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีในกับคนภายในและภายนอก

อาณาจักร สงผลใหตลาดมีความเขมแข็ง เกิดการแลกเปล่ียนสินคาเพิ่มมากขึ้น ระบบเงินหมุนเวียนมากขึ้น เศรษฐกิจภายใน

อาณาจักรสุโขทัยสามารถเจริญเติบโตได 
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 3.4.2 การแกปญหาดานการคาระหวางอาณาจักร  

 จากหลักฐานที่พบ อาณาจักรสุโขทัยมีเสนทางการคาระหวางอาณาจักรหลายเสนทางคือ เสนทางการคาทาง

บก ไดแก “ถนนพระรวง” ระหวางเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และกําแพงเพชร, สุโขทัย-หลวงพระบางของอาณาจักรลานชาง, 

สุโขทัย-เชียงแสนของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เชียงใหมของอาณาจักรลานนา, สุโขทัย-เมาะตะมะของอาณาจักรมอญ จะ

สังเกตไดวาเปนเสนทางการคาที่อยูทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยเปนสวนมาก โดยเสนทางการคาสําคัญของอาณาจักรสุโขทัยคือ 

สุโขทัย-เมาะตะมะ เน่ืองจากเมืองเมาะตะมะเปนเมืองทาสําคัญที่มีทางออกสูทะเลได (สินชัย กระบวนแสน, 2518: 101) 

แนวทางในการแกปญหาในสวนน้ีทางเศรษฐศาสตร อาณาจักรสุโขทัยควรจะเปนการสรางความสัมพันธระหวางอาณาจักรดาน

เศรษฐกิจ ควรมีการสงทูตทางเศรษฐกิจเจรจาในเรื่องของการแลกเปล่ียนสินคาระหวางอาณาจักร เพื่อสรางความสัมพันธอัน

แนนเฟนใหกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรรอบขาง ทําใหการคาระหวางอาณาจักรมีการขยายตัว สงผลใหเศรษฐกิจของ

อาณาจักรมีเสถียรภาพ 

จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันจะเห็นไดวา ประเทศไทย

ในปจจุบันมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศกับหลากหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการรวมตัว

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สวนในยุโรปไทยไดรวมกับอาเซียนในการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน - 

สหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA) และไทยไดเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปน

องคการระหวางประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร โดยมีหนวยงานที่เก่ียวของคือ 

กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจาระหวางประเทศ และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของ

กระทรวงพาณิชย ส่ิงเหลาน้ีในทางเศรษฐศาสตรถือวาเปนส่ิงสนับสนุนเพื่อใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว แตเน่ืองจากหนวยงานที่

เก่ียวของไมสามารถเขาถึงผูประกอบการรายยอย ประกอบกับปญหาการเมืองภายในประเทศที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการ

ลงทุนจากตางประเทศ หนวยงานทีเ่ก่ียวของจึงควรมีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ใหกับผูประกอบการรายยอยในหลาย

ชองทาง เพื่อใหความรูกับผูประกอบการและสรางความเชื่อม่ันในการทําการคาระหวางประเทศ สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูประกอบการไทยและตางชาติ ทําใหเศรษฐกิจระหวางประเทศมีเสถียรภาพ 

3.5 ปญหาปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาปจจัยทางดานนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ จากการศึกษาประวัติศาสตรในอดีต พบวา รัชสมัยพอขุน

รามคําแหงมีการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอยูหลายนโยบาย เชน นโยบายการคาแบบเสรี มีการยกเวนภาษีที่ เรียกวา   

“จกอบ” โดยจากหลักฐานจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “ …ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคา

เงือนคาทองคา ไพรฟาหนาใส…” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) นโยบายดานสิทธิมนุษยชนมีการใหความชวยเหลือกลุมคนอพยพ

ตางถิ่น เพื่อเพิ่มจํานวนประชากรแรงงานภายในประเทศ นโยบาย จากหลักฐานจากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงกลาววา “คน

ใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมันตงเปนบานเปน

เมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) นโยบายดานการพัฒนาเสนทางคมนาคม และ

นโยบายทางดานการทหารเพื่อการแผขยายอาณาจักร ซ่ึงนโยบายเหลาน้ีทางเศรษฐศาสตรเรียกวา “นโยบายการคลัง”          

(Fiscal Policy) หมายถึง การดําเนินนโยบายของรัฐบาลโดยใชการจัดเก็บภาษีและการใชจายของรัฐบาลเปนเครื่องมือ

(พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 : 286) แตก็ไมประสบผลสําเร็จในการดําเนินนโยบาย สงผลตอความออนแอทาง

เศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางมาก 

จากปญหาที่พบ สามารถใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาเปนแนวทางในการแกปญหาดานนโยบายการคลัง ที่เกิดขึ้น

ในอาณาจักรสุโขทัย ดังน้ี 

 3.5.1 การแกปญหานโยบายการคาเสรี  

 จากหลักฐานที่พบ ถึงแมวาสวนกลางมีนโยบายไมจัดเก็บภาษีเพื่อเปนแรงจูงใจใหพอคาตางอาณาจักรเดิน

ทางเขามาทําการคาอาณาจักรสุโขทัย แตเน่ืองจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาเสนทางการคาทางนํ้ามีความยากลําบาก
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เน่ืองจากเปนแมนํ้าขนาดเล็กและคดเคี้ยว ทําใหนโยบายน้ีไมประสบผลสําเร็จ แนวทางแกปญหาน้ีเปนไปไดยากจากปจจัยดาน

ภูมิศาสตร ใหทางเศรษฐศาสตรจะใหความสําคัญในเรื่องการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกอน ดังที่กลาวขางตนเพื่อใหเกิด

การผลิตภายในประเทศที่แข็งแรงจนสามารถดึงดูดใหอาณาจักรขางเคียงมากทําการคาเพิ่มขึ้น ควบคูกับนโยบายการคาแบบ

เสรี จะสงผลใหเศรษฐกิจภายในอาณาจักรสุโขทัยมีเสถียรภาพ  

 3.5.2 การแกปญหานโยบายดานสิทธิมนุษยชน  

 จากหลักฐานที่พบ อาณาจักรสุโขทัยมีชวยเหลือผูอพยพตางถิ่น ดังขอความที่ปรากฏในจารึกพอขุนรามคําแหง

ที่กลาววา  “คนใดขี่ชางมาหาพาเมืองมาสู ชอยเหนือเฟอกู มันบมีชาง บมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมัน

ตงเปนบานเปนเมือง ไดขาเสือกขาเสือ หัวพุงหัวรบก็ดี บฆาบตี” (ยอรช เซเดส, 2526: 4) ซ่ึงการชวยเหลือผูอพยพตางถิ่นน้ี

เปนการเพิ่มจํานวนประชากรภายในอาณาจักรใหมีกําลังแรงงานที่ชวยในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น แตที่นโยบายน้ีไมประสบ

ผลสําเร็จอาจเกิดจาก เศรษฐกิจชวงหลังของอาณาจักรสุโขทัยมีความออนแอ การใหความชวยเหลืออาจไมทั่วถึงจึงลมเหลว 

แนวทางการแกปญหาน้ีในทางเศรษฐศาสตรมองวาการเพิ่มประชากรภายในอาณาจักรเปนส่ิงที่ดี เพราะสงผลการผลิตที่

เพิ่มขึ้นจากแรงงานภายในประเทศ ชวงเวลาน้ันสภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาอาจยังไมเหมาะสมที่จะดําเนินนโยบายนี้ ดังน้ัน 

สวนกลางจึงตองเลือกใชนโยบายใหเหมาะสมซ่ึงควรเนนในเรื่องของการสรางขวัญกําลังใจใหกับประชากรภายในอาณาจักร

กอนใหมีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในอาณาจักร 

 3.5.3 การแกปญหานโยบายทางดานการทหาร  

 จากหลักฐานที่พบ นโยบายน้ีเกิดปญหาที่อาณาจักรสุโขทัยไมสามารถรักษาดินแดนอาณานิคมได สินชัย 

กระบวนแสง (2518: 107) กลาววา อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยหลังรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงไววา “เปนที่นาสังเกตวา 

แมอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในบางสมัยน้ันจะมีพื้นที่กวางขวางเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรักษาดินแดนของตนไวไดนาน

นัก” แนวทางการแกไขปญหาน้ีในทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของการสรางความม่ันคงของประเทศ จึงความ

สรางความเขมแข็งใหกับกองทัพในการขยายอาณาจักรแตละครั้ง และสรางความเขมแข็งใหกับอาณานิคม สรางความสัมพันธ

ใหอาณาจักรอาณานิคมมีความจงรักภักดี เก้ือกูลกัน ไดรับผลประโยชนทั้งคู การรวบรวมอาณาจักรจะมีความเขมแข็งมากขึ้น 

ผลดีจะเกิดขึ้นกับอาณาจักรสุโขทัย 

จากการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน จะเห็นไดวานโยบายการ

พัฒนาอาณาจักรสุโขทัยเปรียบเสมือนนโยบายการคลังของภาครัฐบาลไทยในปจจุบัน ไดแก นโยบายทางดานภาษี และ

นโยบายดานคาใชจายของภาครัฐบาล ซ่ึงเปนลักษณะการวางแผนจากสวนกลาง โดยในอดีตเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นจากผูนํา

ของอาณาจักร ซ่ึงผลของการใชนโยบายจากสวนกลางในสมัยสุโขทัยน้ันยังไมประสบความสําเร็จ สวนปจจุบันเปนนโยบายที่

กําหนดขึ้นโดยรัฐบาลซ่ึงมีหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยมีนโยบายการเพิ่มคาใชจายในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางดานคมนาคมขนสง และลดการจัดเก็บภาษีในบางประเภท ทางเศรษฐศาสตรคือนโยบายการคลังแบบขยายตัว (Easy 

Fiscal Policy) หมายถึง การดําเนินนโยบายการคลังแบบผอนคลาย เพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (พจนานุกรมศัพท

เศรษฐศาสตร,2555 : 286) ใชในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําเพื่อชวยกระตุนใหเกิดความเชื่อม่ันกับการลงทุนภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม

ปริมาณเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวได แตการใชนโยบายการคลังของรัฐบาลตองใชอยาง

ระมัดระวัง เพื่อไมกอใหเกิดหน้ีสาธารณะ (Public debt) หมายถึง หน้ีที่รัฐบาลกอขึ้นหรือกูยืมมาเพื่อใชในการบริหารและ

พัฒนาประเทศ พจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร,2555 : 444) นโยบายการคลังจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับการวาง

แผนการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในปจจุบันถือวายังมีสาเหตุจากหลายปจจัยที่ทําใหนโยบายการคลังไมบรรลุผล  

นโยบายดานสิทธิมนุษยชนในสมัยสุโขทัยมีภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และขาดแคลนกําลังพลในการ

ดูแลอาณาจักร จึงมีนโยบายที่ใหการดูแลผูอพยพ รวมถึงเชลยศึกที่ไดมาจากการทําสงคราม ซ่ึงตางจากในปจจุบันที่ประเทศ

ไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีปญหาเรื่องการหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาว ทําใหประเทศไทยตองใหความ

ชวยเหลือในเรื่องของแรงงานตางดาว การใหที่พักพิงกับผูอพยพยายถิ่นฐาน แตประเทศไทยยังไมมีความพรอม เน่ืองจากการ
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ชวยเหลือและใหที่พักพิงแกแรงงานตางชาติที่ผูอพยพจะทําใหเกิดปญหาทางดานสังคมตามมา เชน ปญหาอาชญากรรม 

ปญหาแรงงานตางดาว รัฐบาลจึงตองคิดทบทวนในเรื่องการใหความชวยเหลือทางดานตาง ๆ ใหเหมาะสม  

นโยบายทางการทหารในอดีตมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอาณาจักร ขยายอาณาเขต และลาอาณานิคม แตในปจจุบัน

จะเนนในเรื่องของการสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในประเทศเปนหลัก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวรัฐบาลปจจุบันเปนรัฐบาล

ที่อยูภายใตการดูแลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซ่ึงมีฝายทหารเปนผูนํารัฐบาล ทําใหมีความพรอมที่จะสราง

ความม่ังคงและความปลอดภัยใหกับคนในประเทศ แตอยางไรก็ตามนอกจากเชื่อม่ันของคนในประเทศแลวรัฐบาลยังตองสราง

ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อเขามาลงทุนและทองเที่ยวในประเทศไทยในมากขึ้น จะสงผลดีตอ

ระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 ดังน้ัน จากที่กลาวมาทั้งหมด ภาครัฐบาลจึงควรพิจารณาทบทวนนโยบายการคลังในดานตาง ๆ เพื่อใหผลของ

นโยบายน้ันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 และเกิดประโยชนกับประชาชนภายในประเทศอยางแทจริง  

 

4. บทสรุป  

 

 จากการศึกษาแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจในอาณาจักรสุโขทัยสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน พบวา 

ปญหาปจจัยทางเศรษฐกิจในอดีตมีความคลายคลึงกับปญหาเศรษฐกิจไทยในปจจุบันในแตละดานที่สอดคลองกัน แนวทางการ

แกปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาอธิบายได ดังน้ี     

   4.1 ดานปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

ประกอบไปดวย ผลิตสินคาอะไร การผลิตสินคาอยางไร การผลิตสินคาเพื่อใคร ซ่ึงปญหาน้ีเกิดขึ้นในทุกประเทศที่มี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การที่จะแกปญหาน้ีจากอาณาจักรสุโขทัยในอดีตมาสูประเทศไทยในปจจุบันตองพิจารณาถึงปจจัย

ทางดานภูมิศาสตรของประเทศ ศึกษาถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของประเทศตนเอง แลววางแผนการพัฒนาและ

แกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความไดเปรียบภายในประเทศใหมาขึ้น นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในมีการเจริญเติบโต 

 4.2 ดานการจัดสรรทรัพยากร  

เน่ืองจาก ในอดีตพบวาทรัพยากรหรือผลิตภัณฑภายในอาณาจักรไมเพียงพอตอการบริโภค จึงสงผลตอการคา

ระหวางอาณาจักร ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยก็ยังมีปญหาดานการจัดสรรทรัพยากรในสินคาบางประเภทที่ไมเพียงพอเหมือนใน

อดีตเน่ืองจากสินคาบางอยางถาผลิตเองอาจมีตนทุนที่สูงเลยไมคุมคา แตในปจจุบันปญหาสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรควร

มองถึงความสูญเสียทางดานทรัพยากรส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจวาคุมคาตอรายไดที่ เกิดขึ้น

ภายในประเทศมากนอยแคไหน ซ่ึงปญหาน้ีจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมีการรุกล้ํามากมายเพื่อ

ประกอบธุรกิจ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับ

ประเทศมากที่สุด 

          4.3 ดานตนทุนการผลิต  

เน่ืองจาก ในอดีตพบวาปญหาดานตนทุนการผลิตเกิดจากเสนทางการคมนาคมและการเก็บภาษีจากเมืองปากอาว 

ทําใหพอคาขาดแรงจูงใจในการทําการคา ซ่ึงในปญหาน้ีปจจุบันเน่ืองจากมีการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมที่สะดวกขึ้นและ

เทคโนโลยีทางดานการผลิตมีการพัฒนา ทําใหธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิตไดจากการใชแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักร

ในการเพิ่มผลผลิต ในทางเศรษฐศาสตรหมายถึงการประหยัดจากขนาดการผลิตประกอบกับมีการเปดเสรีทางการคาระหวาง

ประเทศ ส่ิงเหลาน้ีกลายเปนขอไดเปรียบของประเทศไทยในปจจุบันในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโตได 

 4.4 ดานการคาระหวางประเทศ  

เน่ืองจากในอดีตมีปญหาดานการเดินทางที่จะทําการคาระหวางอาณาจักร ความสัมพันธระหวางประเทศทางดาน

เศรษฐกิจจึงไมประสบผลสําเร็จ แตในปจจุบันประเทศไทยมีการสรางความสัมพันธระหวางประเทศจากภูมิภาค และมี
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กระทรวงพาณิชยเปนหนวยที่ใหความชวยเหลือทางดานการคาระหวางประเทศ ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยดานบวกที ่จะสงผลใน

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัว 

 4.5 ดานนโยบายการคลัง  

จากอดีตสูปจจุบันนโยบายที่ใชในการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจมีความสอดคลองกันคือ การใชนโยบายการคลัง

แบบขยายในการบริหารประเทศในชวงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา แตถาเศรษฐกิจในชวงน้ันมีการเติบโตสูงเกิดปญหาเงินเฟอ 

รัฐบาลจะใชนโยบายการคลังแบบหดตัวในการบริการจัดการ แตการใชนโยบายเหลาน้ีรัฐบาลตองมีการใชอยางระมัดระวังไม

ทําใหเกิดหน้ีสาธารณะที่สูงเพราะจะสงผลตอประชาชนในประเทศไดรับความเดือดรอนได 

 จากที่กลาวมาขางตนแนวทางในการแกไขปญหาในอดีตสูการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่เกิดจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจหลายประการ เปนการเรียนรูอดีตเพื่อสรางปจจุบันใหดีขึ้น ถึงแมประเทศไทยจะเคยเกิดปญหาทางเศรษฐกิจที่

รุนแรงในยุคสมัยตอมา เชน วิกฤตการตมยํากุง เปนตน 

จากการศึกษาปญหาเหลาน้ีทําใหเราคนพบแนวทางการแกปญหาโดยการใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะห 

โดยอันดับแรกที่ตองใหความสําคัญคือ การแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหกับระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชากรในประเทศ จะสงผลประเทศไทยสามารถแขงขันและเปนผูนํา

ทางดานเศรษฐกิจของประเทศในระดับนานาชาต ิ
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บทคัดยอ  
 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตาง ๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรม

ภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยศึกษาจากบทสุนทรพจนของนักศึกษา 

และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ผลการวิจัยปรากฏวา ภาพแทนประเทศไทย

ในมุมมองของนักศึกษาจีน เปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ ภาพแทนประเทศไทยสามลําดับแรกที่นักศึกษาจีนกลาวถึง 

คือ ความมีนํ้าใจของคนไทย ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน และทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ผลการวิจัย        

ไมเพียงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หากยังเปนเครื่องยืนยันถึงสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของศูนย

การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงไดดําเนินการควบคูกับการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ใหแกนักศึกษา ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นตอไปในอนาคตไดดวย 
 

คําสําคัญ: นักศึกษาจีน  ภาพแทน  ประเทศไทย 

 

Abstract 

 

This article aims to analyze the representation of Thailand in various dimensions from the viewpoint 

of Chinese students, Thai short training course, International Student Education Center, Nakhon Pathom 

Rajabhat University, from their speech drafts, and also recommend the way to improve schooling or other 

activities providing. The result is: the representation of Thailand from the viewpoint of Chinese students 

are positive representations more than the negative one. The top three representations mentioned by 

Chinese students are kindness of Thai people, richness of Thai food, and scenery of Thai tourist attractions. 

The result is not only in line with the hypothesis, but it’s also an affirmation of schooling and activities 

providing accomplishment of International Student Education Center, Nakhon Pathom Rajabhat University.         

It can be uses as the way to improve schooling and activities providing in the future too.  
 

Keywords: Chinese students, representation, Thailand  
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1. บทนํา  

 

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดรับความนิยมแพรหลายในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากการที่

มหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหงเปดสอนวิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรี เชนที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร แหงมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยปกก่ิง กรุง

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน หรือบางแหงก็เปด

สอนเปนวิชาใหเรียนหรือเปนหลักสูตรระยะส้ัน เชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร เปนตน ในประเทศ

ไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแหงเปดสอนภาษาไทยใหแกชาวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะส้ัน รวมถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2552 ตามโครงการความ

รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติเพื่อจัดการศึกษาใหแก

นักศึกษาตางชาติทั้งระดับปริญญาตรีและการจัดฝกอบรมภาษาไทยระยะส้ัน หลักสูตร 1-3 เดือนกับหลักสูตร 1 ป ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาประมาณปการศึกษาละ 100 คน อัน

เปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเปน

อยางด ี

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ผานมา ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชาการฟงการพูดเพื่อสัมฤทธิผล 4 

สําหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวขอ

หน่ึงของการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว คือ การกลาวสุนทรพจน ผูวิจัยไดกําหนดใหนักศึกษากลาวสุนทรพจนในหัวขอ 

“เมืองไทยในสายตาขาพเจา” เพื่อใหนักศึกษาไดประมวลความคิดเห็นและประสบการณตางๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปที่

ไดมาศึกษาและใชชีวิตในประเทศไทยแลวนําเสนอความคิดความเห็นของนักศึกษาที่มีตอประเทศไทยผานการกลาวสุนทรพจน 

พรอมทั้งใหสงบทสุนทรพจนของนักศึกษาดวย  

จากการสังเกตเบื้องตน พบวา บทสุนทรพจนของนักศึกษาจีนแตละคนนําเสนอภาพประเทศไทยไมเหมือนกัน 

นักศึกษาบางคนกลาวถึงอาหารการกิน บางคนกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยว หรือบางคนอาจกลาวถึงประสบการณที่ไมดีตามที่ได

ประสบ ภาพประเทศไทยในสุนทรพจนของนักศึกษามีลักษณะเปน “ภาพแทน” (representation) เก่ียวกับประเทศไทยซ่ึง

นักศึกษาใสความหมายลงไปใหกับประเทศไทย นาที่จะนํามาวิเคราะหวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน 

หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนอยางไร เพื่อที่จะไดทํา

ความเขาใจเก่ียวกับการรับรูเรื่องตางๆ ในประเทศไทยของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษา

นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของตอไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อวิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนย

การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
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3. สมมติฐานของการวิจัย 

 

1. ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ  

2. ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดสามลําดับแรกเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย 

คนไทย และอาหารไทย  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเรื่อง “ภาพแทน” (representation) มิไดมีความหมายเฉพาะภาพที่รับรูผานจักษุสัมผัสเทาน้ัน หากแตเปน

แนวคิดที่วาดวยการผลิตหรือสรางความหมายโดยการใชระบบสัญญะ การนําเสนอภาพแทนไมไดเปนกระบวนการที่โปรงใสหรือ

เปนเพียงการถายทอดส่ิงรอบขางโดยตรงโดยไมไดมีการบิดเบือน หากแตเปนกระบวนการที่มีการผลิตความหมายแอบแฝงอยู ผู

ที่นําเสนอภาพแทนเปนผูที่ใสความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ (Hall, 1997, pp. 15-23) นอกจากคําวา “ภาพแทน” 

แลว ในประเทศไทยยังมีนักวิชาการแปลศัพทภาษาอังกฤษคําน้ีในความหมายเดียวกัน ไดแกคําวา “ภาพตัวแทน” “ภาพเสนอ” 

และ “ภาพนําเสนอ” ในบทความน้ีจะใชคําวา “ภาพแทน”  

กาญจนา แกวเทพ (2545, น. 80) กลาววา ภาพแทนมิใชส่ิงที่เคยเปนอยูหรือมีอยู แตเปนผลผลิตของการประกอบสราง

ขึ้นใหมตลอดเวลา ภาพแทนจะมีลักษณะอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาภาพน้ันจะถูกนําเสนอออกมาอยางไร หรือกลาวในแงของภาษาคือ 

ภาพแทนน้ันถูกนิยามหรือถูกเลาเรื่องในลักษณะใด โดยนัยน้ี ภาพแทนสามารถเปล่ียนไปจากภาพตนแบบไดก็เพราะ “ส่ือ” ที่ใช

นําเสนอ ส่ือที่กลาวถึงน้ีมิไดมีแตเพียงรูปภาพตามคําวา “ภาพ” ที่ปรากฏในคําวา “ภาพแทน” เทาน้ัน แตยังหมายความรวมไปถึง

ส่ืออ่ืนๆ ที่สามารถนําเสนอภาพได ไมเวนแมแตภาษาที่มีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของชาวตางประเทศเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงในงานวิจัยซ่ึงศึกษาจากวรรณกรรมหลาย

ประเภท แตสวนมากเปนการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของแดนน (Dann, 2008) ซ่ึงศึกษาวรรณกรรมการ

เดินทางที่บันทึกเก่ียวกับการเดินทางมาประเทศไทยตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ถึง พ.ศ.2549 ขอคนพบ

ของงานศึกษาดังกลาว คือ ชาวตะวันตกมองประเทศไทยในลักษณะเปนภาพเหมารวมหรือภาพตายตัวโดยผูกโยงกับความแปลก

ตาง (exotic) จากโลกตะวันตก และแสดงใหเห็นถึงความเปนอ่ืนของประเทศไทยในมุมมองของชาติตะวันตก ขณะที่งานวิจัยของ

นพมาตร พวงสุวรรณ (2551) ศึกษานวนิยายตะวันตกรวมสมัยในแงการสรางจินตนาการเรื่องเมืองไทยผานนวนิยาย ผลการวิจัย

พบวา การสรางจินตนาการเรื่องเมืองไทยเปนสวนหน่ึงของการสรางอัตลักษณ “ฝรั่ง” ที่ตองเดินทางออกจากบานเกิดเพื่อเผชิญกับ

ส่ิงแปลกใหมในประเทศไทย โดยนัยน้ี ประเทศไทยถูกสรางใหเปนพื้นที่อันตราย เต็มไปดวยความวุนวายและอาชญากรรม 

นอกจากน้ี งานวิจัยของนัทธนัย ประสานนาม (2556) ศึกษาหนังสือ Lonely Planet และไดขอสรุปวา หนังสือเลมดังกลาวยังคง

ประกอบสรางประเทศไทยแบบเดิม คือยังคงมาจากฐานคิดที่ตะวันตกมองโลกตะวันออกวาคือความเปนอ่ืนจากความเปนตะวันตก  

ซ่ึงน่ันคือมุมมองที่ยังเต็มไปดวยอคติและมีความสัมพันธเชิงอํานาจแฝงอยู ผลการศึกษาจากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา ไมวา

เวลาจะผานไปนานเพียงใด มุมมองที่ตะวันตกมีตอโลกตะวันออกยังคงเปนมุมมองจากความเปนอ่ืน หาไดเปล่ียนแปลงไปไม 

อน่ึง ในงานวิจัยเรื่อง “เปดมุมมองใหมเก่ียวกับนักทองเที่ยวชาวจีน” (เลิศพร ภาระสกุล, 2558) เปนงานวิจัยที่ศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมการเที่ยว ทัศนคติ และแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาเที่ยวในประเทศไทย งานวิจัยเรื่องน้ี

แตกตางไปจากงานวิจัยสามเรื่องขางตน ทั้งในแงแหลงขอมูลและวิธีการศึกษา เพราะขอมูลที่ใชศึกษาไมใชวรรณกรรม หากแต

เปนการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว วิธีการศึกษาใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเมืองหลักของ

ไทย ไดแก กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ตและเชียงใหม ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแตกุมภาพันธถึงเมษายน 2558 ขอคนพบจาก
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งานวิจัยดังกลาว คือ ทัศนคติของนักทองเที่ยวจีนที่มีตอคนไทยมีทัศนคติที่ดีถึงดีมากอยูกวารอยละ 80 สวนใหญเชื่อวาคนไทย

ยอมรับในตัวตนของคนจีน คนไทยสุภาพและเต็มใจชวยเหลือ เม่ือมีทัศคติที่ดี มีความพึงพอใจก็มีแนวโนมจะแนะนําบอกตอให

เพื่อนๆ ไดมาเที่ยวประเทศไทย ขอคนพบดังกลาวมีนัยโตกลับภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของชาวตางประเทศดังที่ปรากฏ

ในงานวิจัยที่มีมากอนหนาน้ี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรในการวิจัยน้ี คือ นักศึกษาจีนที่ศึกษาหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ันกับศูนยการศึกษานักศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง ไดแก หอง CA59/1 และหอง CA59/2 รวม 63 คน 

   กลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี คือ นักศึกษาจีนที่ศึกษาหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ันกับศูนยการศึกษานักศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2559 หอง CA59/2 จํานวน 32 คน ใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย 

2. กําหนดหัวขอ “เมืองไทยในสายตาขาพเจา” สําหรับใหนักศึกษากลาวสุนทรพจนในรายวิชาการฟงการพูดเพื่อ

สัมฤทธิผล 4 และกําหนดใหนักศึกษาสงบทสุนทรพจนดวย 

3. วิเคราะหภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีนจากบทสุนทรพจนของนักศึกษา 

4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 

อน่ึง มีขอตกลงเบื้องตนในการคัดลอกขอความจากสุนทรพจนของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังน้ี 

1. การคัดลอกขอความจะไมเปดเผยชื่อของนักศึกษาที่เปนเจาของขอความ 

2. หากขอความของนักศึกษามีคําที่เขียนผิดหรือใชคําผิด ในบทความน้ีจะแกไขคําที่ถูกตองไวในวงเล็บดานหลังคําที่

ผิดในขอความที่คัดลอกมา ดังตัวอยาง 

 ขอความของนักศึกษา: “ขาพเชาเคยสูญหาย” 

 ขอความที่ปรากฏในบทความ: “ขาพเชา (ขาพเจา) เคยสูญหาย (หลงทาง)” 

3. หากขอความของนักศึกษาไมปรากฏคําทางไวยากรณที่ควรปรากฏ เ น่ืองดวยความแตกตางระหวางไวยากรณ

ภาษาไทยและภาษาจีน ในบทความน้ีจะเพิ่มคําทางไวยากรณในวงเล็บเหล่ียมตรงตําแหนงที่ควรปรากฏคําน้ัน ดังตวัอยาง 

 ขอความของนักศึกษา: “ขาพเจารูสึกคนไทยมีความกตัญู” 

 ขอความที่ปรากฏในบทความ: “ขาพเจารูสึก [วา] คนไทยมีความกตญั”ู 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหบทสุนทรพจนของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตร

อบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีภาพแทนในเชิงบวก 8 ดาน และ

ภาพแทนในเชิงลบ 2 ดาน รวมทั้งส้ิน 10 ดาน ดังแสดงเปนตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ตารางที่ 1 ภาพแทนประเทศไทยดานตางๆ ในมุมมองของนักศึกษาจีน  

ภาพแทนประเทศไทย 

ในมุมมองของนักศึกษาจีน 

จํานวนนักศกึษาที่นําเสนอ

ภาพแทน (จาก 32 คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวนขอความที่พบ 

(จาก 128 ขอความ) 

คิดเปน

รอยละ 

ภาพแทนในเชิงบวก 

1. ความมีนํ้าใจของคนไทย 30 93.75 30 23.44 

2. ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน 29 90.625 29 22.66 

3. ทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 29 90.625 29 22.66 

4. ความรุมรวยของประเพณีและเทศกาล 11 34.375 11 8.59 

5. ศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทย 7 21.875 7 5.47 

6. การมีแหลงซ้ือขายสินคามากมาย 1 3.125 1 0.78 

7. ดินแดนเสรีของคนเพศวิถีหลากหลาย 1 3.125 1 0.78 

8. สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 1 3.125 1 0.78 

ภาพแทนในเชิงลบ 

1. สภาพอากาศที่รอนเปนสวนมาก 14 43.75 14 10.94 

2. ดินแดนแหงประสบการณที่แปลกตาง 5 15.625 5 3.9 

รวม 128 100 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ดานภาพแทนประเทศไทยในเชิงบวก ความมีนํ้าใจของคนไทยเปนภาพแทนประเทศไทยที่

นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผาน

บทสุนทรพจนของนักศึกษามากที่สุด กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 30 คน จาก 32 คน นําเสนอวาคนไทยมีนํ้าใจ คิดเปนรอย

ละ 93.75 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความมีนํ้าใจของคนไทยมีจํานวน 30 ขอความ 

จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 23.44 

ความอุดมสมบูรณของอาหารการกินเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่สอง 

กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ คิดเปนรอยละ 90.625 

เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษา

นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความอุดมสมบูรณของอาหารการกินจํานวน 29 ขอความ จาก 

128 ขอความ คิดเปนรอยละ 22.66 

ทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่สอง

เทากับภาพความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน จาก 32 คน นําเสนอวาสถานที่ทองเที่ยว

ตางๆ ในประเทศไทยมีทัศนียภาพที่สวยงาม คิดเปนรอยละ 90.625 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา 

ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นําเสนอภาพทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ จํานวน 29 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 22.66 

ความรุมรวยของประเพณีและเทศกาลเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่ ส่ี 
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กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 11 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีประเพณีและเทศกาลที่รุมรวยและหลากหลาย คิด

เปนรอยละ 34.375 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทย

ระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพความรุมรวยของประเพณีและเทศกาล

จํานวน 11 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 8.59 

ศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทยเปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนย

การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่หา กลาวคือ 

มีนักศึกษาจํานวน 7 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคม คิดเปนรอยละ 21.875 เม่ือ

พิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษา

นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนสังคมไทยจํานวน 7 ขอความ จาก 128 

ขอความ คิดเปนรอยละ 5.47 

การมีแหลงซ้ือขายสินคามากมาย ดินแดนเสรีของคนเพศวิถีหลากหลาย และสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย เปน

ภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่หกเหมือนกัน กลาวคือ ภาพแทนแตละดานมีนักศึกษา

จํานวน 1 คน จาก 32 คน นําเสนอ คิดเปนรอยละ 3.125 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่

นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพ

ดังกลาวจํานวนภาพละ 1 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 0.78 

สวนดานภาพแทนในเชิงลบ สภาพอากาศที่รอนเปนสวนมาก เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตร

อบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของ

นักศกึษามากที่สุด กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 14 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยมีสภาพอากาศรอนมาก คิดเปน

รอยละ 43.75 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพสภาพอากาศที่รอนเปนสวนมากจํานวน 14 

ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 10.94  

ดินแดนแหงประสบการณที่แปลกตาง เปนภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานบทสุนทรพจนของนักศึกษาเปนอันดับที่สอง 

กลาวคือ มีนักศึกษาจํานวน 5 คน จาก 32 คน นําเสนอวาประเทศไทยเปนสถานที่ที่สามารถเผชิญกับประสบการณแปลก

ประหลาดที่ไมเคยพบมากอน คิดเปนรอยละ 15.625 เม่ือพิจารณาในแงจํานวนขอความที่ปรากฏจะเห็นวา ขอความที่

นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพ

ดินแดนแหงประสบการณแปลกประหลาดจํานวน 5 ขอความ จาก 128 ขอความ คิดเปนรอยละ 3.9 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นวา ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน 

ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รอยละ 85.16 เปนภาพแทนในเชิงบวก เปนไปตาม

สมมติฐานขอ 1. ที่ตั้งไววา “ภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีนเปนภาพในเชิงบวกมากกวาภาพในเชิงลบ” ทั้งยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของเลิศพร ภาระสกุล (2558) ที่กลาวถึงในตอนตนดวย ทั้งน้ี ภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีน

นําเสนอผานบทสุนทรพจนเปนผลมาจากประสบการณการใชชีวิตในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่เขารวมอบรมหลักสูตร

ภาษาไทยระยะส้ัน กับศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาพแทนประเทศไทยสามลําดับแรกที่

นักศึกษาจีนกลาวถึง คือ ความมีนํ้าใจของคนไทย ความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน และทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยว



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1027 

ตางๆ สอดคลองกับสมมติฐานขอ 2. ที่ตั้งไวตอนตนวา “ภาพแทนประเทศไทยที่นักศึกษาจีนกลาวถึงมากที่สุดสามลําดับแรก

เก่ียวกับ สถานที่ทองเที่ยวในไทย คนไทย และอาหารไทย” กลาวไดวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือพิจารณาภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษา

นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเห็นวา ภาพแทนดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริมการ

เรียนรูหรือสรางความเขาใจที่มีตอประเทศไทยใหแกนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นของศูนย

การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางสรางความเขาใจที่มีตอประเทศไทย

แกชาวตางชาติโดยทั่วไปดวย ดังเชนที่นักศึกษานําเสนอภาพแทนความมีนํ้าใจของคนไทยวา “ขาพเจารูสึก [วา] คนไทยมีนํ้าใจ

มาก คนไทยชอบชวยคนอ่ืน ขาพเชา (ขาพเจา) เคยสูญหาย (หลงทาง) คนไทยพาขาพเชา (ขาพเจา) กับ (กลับ) มหาวิทยาลัย 

กระเปาสตางคของเพื่อนหายไปแลวเราไปหากระเปาสตางค คนดีชวยดูแล คนไทยชอบรอยยิ้มมาก ขาพเจารูสึก [วา] พวกเขา

มีอัธยาศัยดี” หรืออีกตัวอยางหน่ึงที่วา “คนไทยนารักและใจดีจริงๆ พวกเขามักจะยิ้มใหคุณและชวยเหลือคุณเม่ือคุณตองการ 

ครั้งหน่ึงขาพเจาหลงทางในกรุงเทพฯ มีลุงคนหน่ึงพาฉันหารถ เขาบอกขาพเจาไมตองกลัว คนไทยใจดีมาก อี (อีก) ครั้งหน่ึงซ้ือ

แอปเปลอยูที่ตลาด ขาพเจาจายเงินแลวแตขาพเจาลืมเอาแอปเปล เม่ือขาพเจา (กลับ) ถึงหอพัก ขาพเจานึกได ดังน้ันขาพเจา

กลับตลาด เม่ือขาพเจาถึง แมคาบอกวาไมตองกลัว แอปเปลยังอยูที่น่ี ขาพเจาคิดวาเธอดีมาก” จะเห็นไดวา ประสบการณจาก

การใชชีวิตของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตกอยูในสถานการณยากลําบาก ตองการความชวยเหลือ และไดรับความชวยเหลือจากคนไทย 

สงผลตอความรูสึกประทับใจของนักศึกษาเหลาน้ันและทําใหนําเสนอภาพแทนประเทศไทยดานดังกลาวผานสุนทรพจนของ

ตนเอง โดยนัยน้ี คุณลักษณะที่ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยมีก็คือความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน 

ในดานความอุดมสมบูรณของอาหารการกิน นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอภาพแทนประเทศไทยผานสุนทรพจนของตนเองวา ประเทศไทยมีอาหารการ

กินที่อุดมสมบูรณทั้งในแงรสชาติและความหลากหลาย ดังที่กลาววา “กอนที่จะมาถึงเมืองไทย ไมมีใครบอกวาคนไทยชอบใส

นํ้าตาลในอาหารเกือบทุกอยาง ครั้งแรกที่ขาพเจากินอาหารไทยที่โรงอาหารก็รูสึกหวานเกินไป แตปจบัน (ปจจุบัน) น้ี ขาพเจา

ชอบกินอาหารไทยทุกอยาง โดยเฉพาะขาวมันไกและขนมไทย” หรืออีกตัวอยางหน่ึง ความวา “แมวาประเภทของอาหารไทย

ไมคอยเยอะ แตทุกอยางก็อรอยมาก สวนผลไมของประเทศไทย ประเทศไทยมีผลไมมากมาย ผลไมรสชาติหวานและอรอย 

เชน มะพราว ชมพู และฝรั่ง เปนตน ทุเรียนมีชื่อเสียงในประเทศไทย เปนราชาแหงผลไม บางคนคิดวาทุเรียนมีกล่ินหอม ชอบ

กินมาก” จากตัวอยางจะเห็นวา อาหารไทยไดรับการกลาวถึงจากนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนย

การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งในแงรสชาติและความหลากหลาย ซ่ึงสามารถนํามาใชจัด

กิจกรรมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนได แมนักศึกษาจะเห็นวา อาหารไทยมีรสชาติหวานกวาอาหารจีน แตน่ัน

ก็เปนขอที่ควรใหนักศึกษาไดทําความเขาใจถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม และไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากที่

คุนเคย เพื่อเขาใจสังคมไทยมากขึ้น 

อน่ึง ประสบการณของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มิเพียงเกิดจากการใชชีวิตของนักศึกษาเองเทาน้ัน หากยังเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ใหแกนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมดวย ดังเชนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ไดมีการจัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ โดยพา

นักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญในจังหวัดกระบี่ ทั้งในแงประวัติศาสตรและการทองเที่ยว นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรม

ภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกลาวถึงความรูสึกหรือความประทับใจ

จากการเขารวมโครงการน้ันวา “คนสวนใหญก็คิดวา ประเทศไทยเปนประเทศที่นาไปเที่ยว ขาพเจาก็คิดแบบน้ัน เพราะฉะน้ัน 

ในการเริ่มตน ขาพเจาไปเที่ยวกับเพื่อนเกือบทุกอาทิตย รูสึกวาเต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็นตอทุกอยางที่ประเทศไทย เรา

เคยไปเที่ยวหัวหิน เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา และกระบี่ เปนตน ระหวางการเดินทาง นอกจากสามารถชมทิวทัศนที่
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สวยงาม ยังไดเปดโลกทัศนของขาพเจา เพราะในขั้นตอนน้ีเราไดรับประสบการณชีวิตมากขึ้น เจอกับคนที่ไมรูจัก ไมวาจะเกิด

อะไรขึ้นระหวางพวกเรา สุดทายก็สรางความทรงจําที่งดงามเก่ียวกับการเดินทาง ขาพเจาคิดเสมอวาน่ีเปนเรื่องที่มหัศจรรยใน

ชีวิต และน่ีก็เปนการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ขาพเจาชอบความรูสึกอยางน้ี เพลิดเพลินกับชีวิตแบบน้ี” หรืออีกตัวอยางหน่ึง ความ

วา “เมืองไทยเปนเมืองสวยงาม ขาพเจาไดโอกาสไปเที่ยวที่ตางจังหวัดหลายครั้งไมวาภาคใตหรือภาคเหนือ ทะเลหรือแมนํ้า 

ภูเขาหรือปา ก็มีลักษณะพิเศษของตนเอง โบราณสถานของพระนครศี (ศรี) อยุธยาทําใหเราเขาใจประวัติศาสตร วัดรองขุน

ของเชียงรายทําใหเราไดรูวานรกและสวรร (สวรรค) เปนอยางไร สระมรกตของกระบี่ทําใหเราไดชมธรรมชาติมหัศจรรย 

นอกจากน้ัน ฉันก็ชอบนํ้าทะเลสีเขียวและสีฟา ชอบดํานํ้าและนอนที่ชายหาด เปนตน ในความเปนจริงคือ จังหวัดนครปฐมก็

สวยงาม มีพระปฐมเจดีย สนามจันทร แมนํ้าทาจีน”  

นอกจากน้ี กิจกรรมเชนงานวันลอยกระทงและวันสงกรานตที่มหาวิทยาลัยจัด และนักศึกษาจีนหลักสูตรอบรม

ภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีโอกาสเขารวม ก็สงผลตอความคิด

ความรูสึกของนักศึกษาเหลาน้ันและเปนผลใหนักศึกษานําเสนอภาพแทนประเทศไทยดวยเชนกัน ดังที่นักศึกษากลาววา “เม่ือ

วันลอยกระทง อาจารยสอนเราทํากระทง เม่ือวันสงกรานต มหาวิทยาลัยจัดงานสงกรานตใหพวกเราเขารวมและสาดนํ้าดวย น่ี

ทําใหขาพเจารู (รูจัก) วัฒนธรรมไทยมากขึ้น” หรืออีกตัวอยางหน่ึงที่วา “วันลอยกระทงเปนประเพณีของไทย ขาพเจาเคยเขา

รวมงานของวันลอยกระทง ขาพเจารูสึกมีความสุขมาก เพราะขาพเจาลอยกระทงที่แมนํ้าขาพเจาขอพร ขาพเจารูสึก [วา] คน

ไทยมีความกตัญู พวกเขาขอขมาแมนํ้า เพราะวาพวกเขาใชนํ้าดื่ม อาบ และแมนํ้าก็เปนที่อาศัยของสัตวนํ้าตางๆ พวกเขามี

วัฒนธรรมหลายอยาง ขาพเจาสามารถเรียนรูได” จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัด

โครงการตางๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนสงผลตอความรับรูและความประทับใจของนักศึกษาจีน หลักสูตร

อบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเปนอยางดี และทําใหนักศึกษา

นําเสนอภาพดังกลาวผานสุนทรพจนของตน 

ภาพแทนประเทศไทยในเชิงบวกที่นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําเสนอผานสุนทรพจนของตน มิเพียงเปนภาพที่โตกลับภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของ

ชาวตะวันตกที่ปรากฏในงานวิจัยที่มีมากอนหนาเทาน้ัน หากยังเปนเครื่องยืนยันถึงสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยของศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควบคูกับการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ 

ใหแกนักศึกษา ทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นตอไปในอนาคตไดดวย 

อยางไรก็ตาม ในอีกดานหน่ึง นักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังนําเสนอภาพแทนประเทศไทยในเชิงลบ แมจะมีเพียงรอยละ 14.84 ก็ตาม ในมุมมองของ

นักศึกษาจีน ส่ิงที่ไมพึงปรารถนามากที่สุดก็คือสภาพอากาศที่รอนเปนสวนมาก ดังที่มีนักศึกษากลาววา “เมืองไทยรอนมาก ใน

วันแรก [ที่] มาเมืองไทย ขณะลงเครื่องบิน เหมือนเดินจากตูเย็นเขาไปเตาอบ ตั้งแตมาเมืองไทย ทุกวันก็เหงื่อออกบอยๆ แคมี

เวลาสวนเล็ก (บางเวลา) รูสึกเย็น” หรืออีกตัวอยางหน่ึง ความวา “เม่ือลงเครื่องบิน ดิฉันก็รูสึกอากาศรอนมาก หายใจก็

ลําบาก อากาศรอนมาก กินไมอรอย นอนก็ไมดี (ไมหลับ) รูสึกวาเมืองไทยไมเหมือนที่คิดไว” แมสภาพอากาศของประเทศไทย

จะเปนผลมาจากที่ตั้งซ่ึงอยูใกลเสนศูนยสูตรอันสงผลใหอากาศรอนโดยมากและไมอาจเปล่ียนแปลงใดๆ ได กระน้ันก็ตาม ควร

สงเสรมิใหความรูแกนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หรือชาวตางชาติเก่ียวกับการปฏิบัติตนเม่ือตองเผชิญกับสภาพอากาศรอนของเมืองไทยเปนเวลานาน และหาก

เปนไปไดก็ควรจัดหอพักนักศึกษาตางชาติที่มีระบบถายเทความรอนที่ดีหรือมีเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก 

อน่ึง ประสบการณของนักศึกษาจีน หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงไดนําเสนอภาพแทนประเทศไทยในเชิงลบ ยังคงมีการนําเสนอภาพความแปลกตาง (exotic) 

ที่ไดพบเห็นดวย ดังที่วา “กรุงเทพฯ รถติดมาก ทุกครั้งที่เราไปกรุงเทพฯ เราตองใชเวลานานในการจราจร และเราไปไหนมา

ไหนตองตอรถหลายครั้ง ไมสะดวก” หรือเชนที่ปรากฏในขอความวา “ดิฉันรูสึกวา ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่แบนราบ ดิฉัน
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คิดวามันแปลกคือมีสายไฟมากมายริมถนน และดิฉันก็เห็นวาคนสามารถน่ังหลังรถกระบะ [ได] ในประเทศจีนหลังรถกระบะ

หามคนน่ัง” นอกจากน้ียังมีภาพที่ถูกนําเสนอวา “ในสายตาดิฉัน เมืองไทยคือเมืองที่ตรงขามกัน คนไทยเกือบทั้งหมดก็ศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา แตการคาบริการทางเพศก็พัฒนามาก ไมรูเพราะอะไร นอกจากน้ีดิฉันคิดวา คนไทยขับรถเร็วมาก คนไทย

ทําอะไรก็ชาๆ นอกจาก (ยกเวน) ขับรถ เม่ือขับรถพวกเขาลืมใจเย็น” จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา ภาพแทนประเทศไทยที่

นักศึกษาจีนนําเสนอเปนภาพความแปลกตางที่นักศึกษาไดประสบในประเทศไทย ไมวาจะเปนภาพถนนที่มีสายไฟใหเห็นทั่วไป 

ภาพรถกระบะที่คนสามารถน่ังดานหลังได ภาพการจราจรที่ติดขัดทําใหเดินทางไมสะดวกและใชเวลานาน ภาพคนไทยที่ดูใจ

เย็นแตขับรถเร็ว และภาพประเทศไทยที่มีการคาบริการทางเพศอันขัดกับศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของประชาชน ภาพแทน

แหงความแปลกตางเหลาน้ีโดยนัยหน่ึงยังคงตอกย้ําภาพแหงความเปนอ่ืนในลักษณะเดียวกับภาพแทนประเทศไทยในมุมมอง

ของชาวตะวันตกที่กลาวถึงในงานวิจัยขางตน แตเม่ือพิจารณาวาภาพแทนดังกลาวเปนเพียงสวนนอยเม่ือเทียบกับภาพแทนใน

เชิงบวกที่ปรากฏในการวิจัยครั้งน้ี ภาพแทนประเทศไทยในแงความแปลกตางที่นําเสนอผานสุนทรพจนของนักศึกษาจีน 

หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็นับวาเปนส่ิงที่ไมควร

มองขามและสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาเพื่อสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยใหดีขึ้นตอไปได 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเหน็วาควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใชคําทางไวยากรณของนักศึกษาจีน โดยเฉพาะการสราง

บทเรียนเสริมเพื่อพัฒนาหรือแกไขเรื่องดังกลาวใหดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี จากภาพแทนประเทศไทยในมุมมองของนักศึกษาจีน 

หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยเห็นวาควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน 

เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูดานวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย อันจะสงผลตอความเขาใจอันดีของนักศึกษาจีน 

หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะส้ัน ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พึงมีตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ  

 

ยุติธรรมชุมชนประกอบดวยหุนสวนยุติธรรมชุมชนหลาย ๆ สวนมาชวยกันเพื่อปองกันอาชญากรรม สรางความเปนธรรม 

และความสงบสุขของชุมชน หุนสวนยุติธรรมชุมชน เชน ตํารวจชุมชน ทนายชุมชน อัยการชุมชน ศาลชุมชน การแกไขฟนฟู

ชุมชน ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนที่เก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติดสําคัญยิ่งยุทธศาสตรหน่ึงคือ การกอตั้งศาลยาเสพติด 

(Drug Court) ซ่ึงถือเปนศาลชุมชนประเภทหน่ึง เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูติดยาเสพติด ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่วา 

จะไมทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดใหอยูขางหลัง ไดมีการศึกษาความสัมพันธระหวางยาเสพติดกับอาชญากรรม พบวา        

การใชมาตรการจําคุกระยะส้ันโดยไมไดใหการบําบัดรักษา ไมมีผลตอการลดการใชยาเสพติด ศาลยาเสพติดจึงนับไดวาเปน

กระบวนทัศนใหมของงานยุติธรรมทางอาญาที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา ภายใตเงื่อนไขการคมุประพฤติ 

 

คําสําคัญ: ยุติธรรมชุมชน  ศาลยาเสพติด  ยาเสพติด 

 

Abstract 

 

Community Justice consists of many community justice partners joining together in order to 

preventing crime, fairness and community peace.  Community Justice Partners are community polices 

attorneys, courts, and rehabilitation. The best strategy of community justice involved with drug problems 

is Drug Court Establishment. This court is one of the community courts which rehabilitate any drug addict. 

Drug Court focuses on the philosophy that no one in the community was left behind. According to the 

relationship between drug and crime, the study found that a short imprisonment could not reduce drug 

use. Drug Court is a new paradigm of criminal justice which allows community to solve problems together 

within probation condition.  

 

Keywords: community justice, drug court, drug  
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บทนํา  

 

ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปนผลกระทบมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม สังคม และการเมือง 

โดยสันนิษฐานวายาเสพติดมีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยตอนตนแลว โดยเขามาในรูปของการคาขายกับชาวจีน และชาวจีนไดนํา

ฝนเขามาดวย นอกจากน้ียังไดเรียนรูการปลูกฝนจากพวกตุรกีและอาหรับ เพื่อนํามาเปนยารักษาโรคปวดทั้งหลายและโรค

ทองรวงมากกวาเพื่อเสพแตเม่ือผูใชฝนจนถึงขั้นติดแลวก็จะแสวงหาเพื่อเสพมิใชเพื่อรักษาโรคอีกตอไป และมีพัฒนาการของ

สารเสพติดขึ้นไปเรื่อยๆ เชน พัฒนาจากฝนมาเปนเฮโรอีน ยาบา ยาเค ยาไอซ เปนตน ทําใหประเทศไทยตองหามาตรการ

ตางๆเพื่อจัดการ ปราบปรามเก่ียวกับเรื่องยาเสพติดใหหมดจากสังคมไทย ซ่ึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงหาวิ ธีอ่ืนที่เปน

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมสําหรับผูติดยาเสพติดไวหลายทาง แตที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การนําตัวผูกระทําความผิด

เขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และการใช

กระบวนทัศนใหมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด คือ กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน 

ยุติธรรมชุมชน (Community justice) หมายถึง การดําเนิน กิจกรรมชุมชน โดยชุมชนรวมกันเอง หรือรวมกับ

ภาครัฐในลักษณะของหุนสวน โดยการนําทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใชเพื่อสรางภูมิคุมกัน ความปลอดภัย 

จากอาชญากรรม ความเปนธรรม และความสงบสุขของชุมชน ยุติธรรมชุมชนจะตองประกอบดวยหุนสวนยุติธรรมชุมชนจาก

หลาย ๆ สวนมาชวยกันเพื่อใหประสบความสําเร็จ หุนสวนยุติธรรมชุมชน เชน ตํารวจชุมชน ทนายชุมชน อัยการชุมชน ศาล

ชุมชน การแกไขฟนฟูชุมชน ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนที่เก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติดสําคัญยิ่งยุทธศาสตรหน่ึงคือ 

การกอตั้งศาลยาเสพติด (Drug Court) ซ่ึงถือเปนศาลชุมชนประเภทหน่ึง เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูติดยาเสพติด ศาลยาเสพ

ติดยึดหลักปรัชญาที่วา จะไมทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดใหอยูขางหลัง แตจะพยายามทําใหสมาชิกทุกคนเขาดวยกันไดโดย

ไมคํานึงวาเขาเหลาน้ันคนใดคนหน่ึงจะเคยผิดพลาดอยางรายแรงมากอนเพียงใดก็ตาม จากจํานวนนักโทษที่เพิ่มขึ้น พบวา 

เปนนักโทษในคดียาเสพติดเปนสวนใหญถึงรอยละ 71.86
1
 (สํารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) แมจะมีมาตรการบําบัด

ในขณะอยูในเรือนจํา แตก็ไมมีผลตอการลดการใชยาเสพติด ดวยเหตุผลดังกลาว จึงคิดคนหาแนวทางที่จะใหการบําบัดรักษา

แกผูกระทําผิดในขณะที่อยูในชุมชนภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ  

จากการกําหนดใหผูเสพเปนผูปวย ศาลยาเสพติดนับไดวาเปนกระบวนทัศนใหมของงานยุติธรรมทางอาญาที่ให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา มีการอาศัยความรวมมือรวมใจจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ ทีมีความมุงหมายเดียวกัน

เพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับสูสังคมและดําเนินชีวิตอยางคนปกติ โดยไมมีคดีติดตัว การใชศาลเสพติดจะเปนการฟนฟูโดย

คํานึงถึงตัวผูเขารับการบําบัดโดยตรง มีการจัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับแตละคน มีทั้งการควบคุมตัวไวในสถานบําบัดหรือไม

ตองควบคุมโดยใหกลับไปอยูในชุมชนของตนเองภายใตการควบคุมดูแลของศาล  

ศาลยาเสพติดถือไดวาเปนการใชหลักแทนการดําเนินคดีอาญา ดวยการเบี่ยงคดียาเสพติดออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมแบบปกติตั้งแตชั้นอัยการ ซ่ึงเปนการลดภาระของกระบวนการยุติธรรม ทําใหสามารถลดปริมาณคดีที่มาสูศาล และ

ลดปริมาณผูตองขังในเรือนจํา อันหมายถึงการลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบยุติธรรมอีกดวย 

ผูที่ผานกระบวนการศาลยาเสพติดและบําบัดจนสําเร็จไดผลเปนที่นาพอใจ จะพนจากความผิดที่ถูกกลาวหา ทําใหไม

มีประวัติคดีอาญาติดตัว  

 

 

 

                                                        
 1 กรมราชทัณฑ. (2560). สถิตผิูตองราชทัณฑคดี พ.ร.บ. ยาเสพตดิทั่วประเทศ  สํารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 . คนเมื่อ 1 

กรกฎาคม 2560,  จาก  http://www.correct.go.th/stat102/display/drug_select_date_user.php 
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ศาลยาเสพติด (Drug Court) คืออะไร 
 

 ศาลยาเสพติด คือ ศาลชํานัญพิเศษที่รับผิดชอบเก่ียวกับคดียาเสพติด โดยใชวิธีการควบคุม การตรวจสารเสพติด 

การใหการบําบัด และการสนับสนุน แรงจูงใจ พรอมบทลงโทษเม่ือมีการฝาฝนคําส่ัง โดนศาลยาเสพติดจะตองมีความกลมกลืน

ไปกับคําวินิจฉัยของศาล และตองมีการประสานงานกับองคกรอ่ืนๆที่เก่ียวของพรอมทั้งแลกเปล่ียนความรูและวิธีการตาง ๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดานการบําบัดและการประหยัดคาใชจาย2 

 ชวงป ค.ศ. 1970 รัฐนิวยอรคไดเริ่มใชศาลที่เก่ียวกับคดียาเสพติดขึ้นเปนครั้งแรก ศาลน้ีถูกจัดตั้งโดยกฎหมายยาเสพ

ติด เรียกอีกอยางวา Rockefeller Drug Laws หลายปผานไป คดีเริ่มเพิ่มมากขึ้น ทําให Narcotics Courts ถือกําเนิดขึ้นมา 

ซ่ึงนํามาใชสําหรับวินิจฉัยคดีอุกฉกรรจที่เก่ียวเน่ืองกับยาเสพติด และรวมอยูในศาลแบบปกติ  

  ป ค.ศ. 1980 ศาลตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาประสบปญหาคดีลนศาล เน่ืองจากการจับกุมคดียาเสพติดและคดีที่เก่ียว 

ของกับยาเสพติดมีจํานวนมากขึ้น การลงโทษผูกระทําความผิดมีเพียงโทษขั้นต่ําสําหรับความผิดฐานครอบครองและจําหนาย 

โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทโคเคน ปญหาคดีลนศาลน้ีนําไปสูปญหาคนลนคุก และปญหาน้ีเกิดขึ้นอยางชัดเจนในเมืองไมอาม่ี 

รัฐฟลอริดา และเขตเมืองใหญที่สําคัญ ๆ    

 ศาลยาเสพติด เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองไมอาม่ี รัฐฟลอริดา ในป ค.ศ. 1989 และตอมาไดกลายเปนตนแบบของศาลยา

เสพติด โปรแกรมของศาลยาเสพติดแหงแรกมี 3 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 และ 2 จะเปนการบําบัดผูติดยาอยางชาๆ และตอเน่ือง 

โดยเริ่มที่การจับกุมและขังไวในคุกทหารทีเ่มืองไมอาม่ี และขั้นที่ 3 คือ สงไปยังศาลยาเสพติด โปรแกรมน้ีถูกพัฒนาขึ้นภายใต

การดูแลของผูพิพากษา Herbert Klein ในเมืองไมอาม่ีและผูชวย Michael Smith ผูอํานวยการศูนยบําบัดผูติดยาใน

โรงพยาบาล Lincoln รัฐนิวยอรค และอธิบดีกรมอัยการของเมืองไมอาม่ี คือ Janet Reno โดยมีการจัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาเพื่อ

เขารวมกระบวนการศาลยาเสพติด โดยดําเนินการอยูภายใตโครงสรางของศาลที่มีอยูเดิม มีลักษณะการบริหารงานยุติธรรม

เฉพาะของตนเอง เพราะเปนการสรางความสัมพันธแบบปดระหวางเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมกับผูเชี่ยวชาญทางการ

บําบัดรักษาผูติดยา คณะทํางานจะประกอบดวย  

 ทีมที่ 1 ศาล อัยการ ทนาย เจาหนาที่คุมประพฤติ ผูประเมินผลผูเสพยาเสพติด โดยมีผูพิพากษาเปนหัวหนาทีม  

 ทีมที่ 2 คณะทํางานเก่ียวกับการใหคําปรึกษาบําบัดฟนฟู 

โดยทั้งสองทีมน้ีจะทําความตกลงรวมกันเพื่อสนับสนุนและดําเนินการฟนฟูผูเขารับการบําบัดอยางตอเน่ืองและจริงจัง มีการ

ควบคุมดูแลอยางเขมงวด  เชน การตรวจสารเสพติดเปนประจํา การมาศาล เปนตน และศาลยาเสพติดจะเสนอแรงจูงใจใหกับ

ผูเขารับการบําบัดที่เขารับการบําบัดจนจบโปรแกรม พรอมทั้งบทลงโทษสําหรับผูที่เขารับการบําบัดแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ3 

 

การทํางานของศาลยาเสพติด 

 

 ภารกิจของศาลยาเสพติด คือ การหยุดยั้งผูติดยาเสพติดและผูดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงผลจากการเสพอาจนําพาไปสูการ

ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ มีการจัดตั้งทีมงานศาลยาเสพติดขึ้น ซ่ึงจะตองเปนหน่ึงเดียวกับสภาพแวดลอมของ

ระบบงานยุติธรรม ตองสรางการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมและผูเชี่ยวชาญในการบําบัดผูติด

ยาเสพติด ในทีมจะประกอบดวย ผูพิพากษา พนักงานอัยการ ทนายจําเลย เจาหนาที่คุมประพฤติ ผูตรวจสอบสารเสพติด 

ผูเชี่ยวชาญในการบําบัดผูติดยาเสพติด เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย (เชน ตํารวจ พนักงานฝายปกครอง) ผูจัดการคดี และผู

                                                        
 2 National Association of Drug Court Professionals. (n.d.). What are Drug Courts?. Retrieved June 2, 2017, from 
http://www.nadcp.org/ learn/what-are-drug-courts  

3 Alex  G.Brumbaugh   (1994).   “Why Drug Courts Work”.  Retrieved June 2, 2017, from http://www. 

stillpointpress. com/drugerts.htm 
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ประสานงานโครงการ ซ่ึงตองทํางานรวมกันและทําหนาที่ควบคุมตรวจตราผูเขารบัการบําบัดอยางสมํ่าเสมอ  พรอมกันน้ันตอง

เตรียมรับมือกับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานเพื่อที่จะใหเกิดความสมดุลของอํานาจบังคับบัญชา การควบคุม การ

สนับสนุนและการชวยเหลือ โปรแกรมของศาลยาเสพติดตองมีความเขมงวด มีการควบคุมอยางเขมขน โดยสังเกตเห็นไดจาก

การตรวจสารเสพติดอยางสมํ่าเสมอและมาศาลตามนัดทุกครั้ง และถาผูเขารับการบําบัดไมสามารถทําตามโปรแกรมได ผูเขา

รับการบําบัดจะตองถูกนําตัวกลับเขาสูกระบวนการพิจารณาทางอาญาตามปกติ   

 ผูประสานโครงการจะนัดประชุมและอภิปรายถึงความคืบหนาของผูเขารวมโครงการ และทีมงานจะกําหนดขอเสนอ 

แนะสําหรับการลงโทษหรือการสงเสริมผูเขารวมโครงการ ซ่ึงขึ้นอยูกับความยินยอมหรือไมยินยอมของผูเขารวมโครงการน้ันใน

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโครงการ4 

  

คุณสมบัติของผูที่จะเขาสูโปรแกรมของศาลยาเสพติด 

 

 ศาลยาเสพติดมีเปาหมายที่กลุมผูติดยาเสพติดทั้งที่เปนเด็กและผูใหญที่ถูกจับกุมในขอหาเสพยาเสพติด หรือกระทํา

ความผิดทางอาญาประเภทอ่ืนที่สืบเน่ืองมาจากการเสพยาเสพติด หรือเคยถูกตัดสินวามีความผิดและมีคําพิพากษาลงโทษแลว

และไมไดผานกระบวนการพิจารณาโดยศาลยาเสพติด โดยผูกระทําผิดเหลาน้ีจะถูกประเมินจากสถานพยาบาลโดยทีมงานของ

ศาลยาเสพติด ผูกระทําผิดที่ถูกประเมินสารเสพติดแลวจะถูกแยกออกมาพิจารณาคดีโดยศาลยาเสพติด   

 การเขารวมโครงการของศาลยาเสพติดตองเปนไปดวยความสมัครใจ ถาจําเลยเลือกศาลยาเสพติด จําเลยตองเปนผูมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกอนการรับเขาสูโครงการ สําหรับประเด็นในการพิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสมของจําเลยในการเขาสู

โครงการ คือ  

- จําเลยเก่ียวของกับสุราหรือยาเสพติดหรือไม 

- จําเลยมีถิ่นที่อยูภายในเขตอํานาจศาลหรือไม 

- จําเลยกระทําผิดโดยมีผูเสียหายหรือไม และมีประเด็นพิพาทเรื่องการชดใชความเสียหายหรือไม รวมทั้งผูเสียหายมี

คําคัดคานหรือไมในการเขารวมโครงการ 

-จําเลยเปนผูกระทําผิดหรือไม 

 การตัดสินคุณสมบัติที่เหมาะสมน้ีอยูบนพื้นฐานทางกฎหมายและการตรวจสอบทางการแพทย โดยระบบตัดสินการ

เขาสูโครงการศาลยาเสพติดของแตละมลรัฐมีความแตกตางกันในวิธีการ รวมถึงจุดมุงหมายของศาลยาเสพติดในสวนที่เก่ียวกับ

ผูเขารวมโครงการก็แตกตางกัน อยางไรก็ดี พนักงานอัยการจะเปนผูตัดสินถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมทางกฎหมาย แตหากจําเลย

กําลังอยูในระหวางคุมประพฤติและฝาฝนกฎระเบียบการคุมประพฤติ หนวยงานคุมประพฤติจะเปนผูตัดสินถึงคุณสมบัติที่

เหมาะสมทางกฎหมาย 

 เม่ือปรากฏวาจําเลยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทางกฎหมาย จะเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาดวยการตรวจสอบทาง

การแพทย  โดยผูชํานาญการบําบัดรักษาจะเปนผูสัมภาษณผูเขารวมโครงการบําบัดของศาลยาเสพติด และผูน้ันจะตองตอบ

คําถามของผูชํานาญการตามแบบชุดถามตอบที่กําหนดไวเพื่อเปนเครื่องมือตัดสินวาประเภทของปญหาการใชยาเสพติดของ

จําเลยคืออะไร โดยกอนการเขาสูกระบวนการของศาลยาเสพติด จะมีการกลาวถึงขอกําหนดตาง ๆ กับผูประสานงานโครงการ

และผูพิพากษา เริ่มตั้งแตประเด็นดานขอหา สถานะของผูเขารวมโครงการตั้งแตกอนการรับสารภาพและหลังการรับสารภาพ 

โดยบางคนอาจถูกฟองคดีอาญารายแรงมาแลว บางคนอาจไมเคยถูกฟองคดี บางคนอาจไดรับโทษจําคุกมาบางแลวก็ได ถา

พบวาจําเลยเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตอศาลยาเสพติด จําเลยตองตกลงเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงถาจําเลยเขารวมโครงการกอนการรับสารภาพ ความตกลงและยินยอมน้ีอาจทําเปนเงื่อนไข

                                                        
 

4 New Jersey Court. (n.d.).  Retrieved June 2, 2017, from http://www.judiciary.state.nj.us/criminal/crdrgct. 
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ของการใหประกันตัว เพื่อรับประกันวาจําเลยจะมาปรากฏตัวตอศาล หากจําเลยเขาสูโครงการภายหลังการรับสารภาพ ความ

ตกลงยินยอมน้ีอาจเปนเงื่อนไขของการคมุประพฤติ5 

 

รูปแบบของศาลยาเสพติด 
 

 ศาลยาเสพติดแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

 รูปแบบที่ 1 Speedy Trial and Differentiated Case Management (DCM) 

 เปนรูปแบบของการพิจารณาคดีแบบรวบรัดและรวดเร็ว (Fast Track)  ดําเนินการตามกฎหมายใหคดีเสร็จส้ินไป

อยางรวดเร็ว และมีการแบงแยกคดีอยางชัดเจน  

 เปาหมายของรูปแบบน้ี คือ ตองการรวมคดีเก่ียวกับยาเสพติดเอาไวในศาลเดียว ลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีโดย

ปราศจากการผูกมัดกับวิธีทางกฎหมายที่เขมงวด แตคํานึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะ ลดคดีเก่ียวกับยาเสพติดที่คางอยูใน

ศาลเปนจํานวนมาก และเพิ่มขีดความสามารถของผูพิพากษาในการพิจารณาคดีใหมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ศาลยาเสพติดแบบ DCM จะตองมีการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สมํ่าเสมอ วันที่ระบุไวในการตอรองคํารับ

สารภาพหรือวันที่ในการพิจารณาคดีควรจะมีความแนนอน ไมเล่ือนคดีบอย ๆ การจัดการแยกแยะคดีที่แตกตางกันและการ

จัดการใหการพิจารณาคดีเปนไปไดอยางรวดเร็วควรจะนํามาประยุกตใชรวมกัน และหลีกเล่ียงการใชคณะลูกขุน 

 การใชวิธีพิจารณาแบบรวดเร็ว (Fast-Track) พบวา เม่ือมีการเริ่มใชรูปแบบน้ี ระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกับยา

เสพติดไดลดลงอยางมาก ชวยลดคาใชจายและลดปริมาณคดีในศาล   

 ในรัฐนิวยอรค การตัดสินคดีในศาลยาเสพติดคือทางเลือกสําหรับผูกระทําผิดคดียาเสพติด แตก็ไมคอยไดนํามาใช

เน่ืองจากจําเลยสวนมากมักจะปฏิเสธการใหตนสละสิทธิการพิจารณาคดีโดยลูกขุน หรือ จําเลยพยายามใชกระบวนการตอรอง

คํารับสารภาพที่พนักงานอัยการเสนอ เปนที่นาสังเกตวาในรัฐนิวยอรค จะมี Narcotic Court หรือเรียกส้ัน ๆ วา N Part   

เปนศาลยาเสพติดที่ใชอยูใน 5 เขตของรัฐนิวยอรค จําเลยที่ถูกจับจะถูกนําเขาสู N Part ซ่ึงสวนใหญจะเปนจําเลยที่กระทําผิด

ซํ้าเก่ียวกับยาเสพติด 

 รูปแบบที่ 2 Dedicated Drug Treatment 

 เปนการทุมเทหรือุทิศตนตอการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยมีเปาหมาย คือ การรวบรวมคดีเก่ียวกับยาเสพติดไว

ในศาลเดียว เชื่อมโยงผูกระทําผิดไปสูการบําบัดฟนฟูดวยชุมชน เนนความตองการของผูกระทําผิดเพื่อนําไปสูการจัดการการ

บําบัดที่มีประสิทธิภาพ ลดการใชยาเสพติดและการกลับไปกระทําผิดซํ้า บรรเทาความกดดันในเรื่องจํานวนคดีที่คางพิจารณา

อยูในศาลปกต ิ

 รูปแบบ Dedicated Drug Treatment  จะมีการวางแผนและการสนับสนุนสงเสริมโปรแกรมการรักษา โดย

โปรแกรมการรักษาผูติดยาเสพติดที่เสนอมาจะตองถูกคัดเลือกและพิจารณาอยางระมัดระวัง ชนิดของการรักษาและวิธีการใน

การรักษาจะตองมีผลใชได นอกจากน้ี โปรแกรมการรักษาตองระบุที่ตั้งในสถานที่ที่ใกลเคียงกับที่ทําการศาล เพื่อใหแนใจวา

ผูกระทําความผิดจะสามารถมาศาลตามกําหนดนัดได 

  

บทวิเคราะห 
 

  “ศาลยาเสพติด” ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาเปนโครงการที่มีประสิทธิภาพมาก ที่ควรนํามาใชเปนแบบอยางกับ

กระบวนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทย เน่ืองจากปญหาที่เกิดจากการใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

                                                        
 5 National Association of Drug Court Professionals. (n.d.). What are Drug Courts?. Retrieved June 2, 2017, from 

http://www.nadcp.org/ learn/what-are-drug-courts 
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ติดที่มีใชอยูในปจจุบันยังมีอยูมาก เชน เม่ือเขารับการบําบัดแลวถอนตัวกลางคัน ศาลปกติไมสามารถเอ้ือมมือเขาไปยุงเก่ียวได 

เน่ืองจากคดีไดจบไปจากชั้นศาลแลว  สอดคลองกับงานวิจัยของเลปกร โกเครือ (2558) เรื่อง “ปญหาเก่ียวกับการดําเนินคดีผู

เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” พบวา เม่ือผูเขารับ

การฟนฟูไมปฏิบัติตามแผนฟนฟู กฎหมายใหอํานาจเพียงแคจําหนายคดีชั่วคราว และการจําหนายคดีชั่วคราวน้ันก็ไมมี

บทลงโทษใด ๆ ผูเสพก็กลับมาเสพซํ้าอีก นอกจากน้ี เจาหนาทีมี่ไมเพียงพอที่จะคอยติดตาม เน่ืองจากมีผูเขารับการบําบัดมาก

แตงบประมาณมีไมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด (2548) เรื่อง “ผลการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545” พบวา ปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 คือ งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมสามารถ

รองรับผูปวยไดเพียงพอ ทําใหการบําบัดไมไดผล  

 จากการศึกษาศาลยาเสพติดในประเทศตาง ๆ  ทําใหพบวา โครงการของศาลยาเสพติดที่เหมาะสมและสามารถ

นํามาปรับใชในประเทศไทยน้ัน ในชวงแรกควรจะใหรวมอยูกับศาลจังหวัดหรือศาลแขวงไปกอนโดยอาจใชวิธีการเกล่ีย

อัตรากําลังผูพิพากษามาดําเนินการแทนการขออัตรากําลังใหมเพิ่มเติม เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ โดยอาจใหมีผู

พิพากษาคนเดียวหรือ 2 คน ซ่ึงรับผิดชอบเฉพาะงานคดียาเสพติดเปนผูพิจารณา ควรมีวิธีพิจารณาสําหรับคดียาเสพติดเปน

การเฉพาะ โดยเนนความรวดเร็วและวิธีการบําบัดที่เหมาะสมกับผูเขารับการบําบัดแตละรายเปนหลัก คดีที่จะเขาสูโครงการ

ศาลยาเสพติด ในระยะแรกควรเปนคดีที่เก่ียวกับยาเสพติดและมีอัตราโทษไมสูงนัก เพื่อเปนการลดจํานวนคดีที่จะไปสูศาล

แบบปกติ เม่ือโครงการน้ีใชไดผลดี จึงขยายไปสูคดีที่มีความเก่ียวเน่ืองมาจากยาเสพติด เชน ลักทรัพยหรือชิงทรัพยเพื่อไปซ้ือ

ยาเสพติด ขมขืนหรือฆาผูอ่ืนเน่ืองมาจากเมายา ไมมีสติ เปนตน 

 ผูพิพากษาจะตองมีการประสานงานกับชุมชนในการคุมประพฤติ และจะตองมีการติดตามประเมินผลผูเขารับการ

บําบัดเปนระยะ ๆ ควรเปนโครงการที่รวมมือกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน  

นักสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย องคกรฝกอาชีพ สถาบันการศึกษา เปนตน มีการวิเคราะห

รวมกัน มิใชเปนเพียงการดําเนินการตามนโยบายของหัวหนาหนวยงานเทาน้ัน เพื่อเปนแนวทางในการบําบัดรักษาใหตรงกับ

สภาพปญหาที่แทจริง 

 ควรจัดใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโครงการ เชน การใหผูเขารวมโครงการของศาลยาเสพติดสามารถกลับไปบําบัด

ในชุมชนที่ตนอาศัยอยูได โดยตองมีการทําความเขาใจกับคนในชุมชนวา ผูติดยาเสพติดไมไดเปนคนที่นากลัวอยางที่ทุก ๆ คน

คิด และเปล่ียนทัศนคติของคนในชุมชนที่วา ผูติดยาเสพติดเปนอาชญากรใหเปนวา ผูติดยาเสพติดเปนผูปวย ที่ทุก ๆ คนใน

ชุมชนจะตองชวยกันประคับประคองใหผูติดยาเสพติดผานพนชวงวิกฤติของชีวิตไปใหได ไมตั้งขอรังเกียจ ชักชวนใหทํา

กิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน ใหถือวาเขาเปนหุนสวนของชุมชน ที่คนในชุมชนจะไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง และใหเขากลับมา

เปนคนดีของสังคมและอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางปกติสุข ซ่ึงสอดคลองกับจุฑารัตน เอ้ืออํานวย (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง

ยุติธรรมชุมชน: การเปดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม ไดใหแนวคิดเก่ียวกับยุติธรรมชุมชนวา ยุติธรรมชุมชนจะ

ถือวาชุมชนเปนหุนสวน โดยมีกิจกรรมหลักคือปองกันควบคุมอาชญากรรม แกไขขจัดความขัดแยงดวยวิธีการเชิงสมานฉันท 

สงผูกระทําผิดคืนสูชุมชนโดยกิจกรรมที่ดําเนินการจะเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ มีเปาหมายสําคัญในการสรางพลังความ

เขมแข็งใหแกชุมชน รักษาความปลอดภัยและอํานวยความยุติธรรมระดับชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน6 

 ในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดน้ัน อาจใหเอกชนเขามาดําเนินการใหการบําบัดได โดยตองมีการเสนอโปรแกรมใน

การบําบัดใหศาลและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมกันพิจารณาถึงขอดีขอเสียของโครงการที่เสนอมา โดยคํานึงถึงประโยชน

ของผูเขารับการบําบัดเปนหลัก เชน โครงการน้ันตองประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญทางการบําบัดจริง ๆ หรือตองมีคาใชจายที่ไม

                                                        
 

6
 จุฑารัตน เอื้ออาํนวย และคณะ. (2551). ยุติธรรมชุมชน: การเปดพ้ืนท่ีของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม. (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย) หนา 15-16. 
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แพง เปนตน นอกจากน้ี โครงการในศาลยาเสพติดจะตองมีระยะเวลาในการบําบัดที่ยาวนาน อยางนอย 12 เดือน – 18 เดือน 

ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกับผูที่เขารับการบําบัดของ Center for Substance Abuse Treatment พบวา ระยะเวลาในการ

บําบัด ควรใชเวลาไมนอยกวา 90 วัน จึงจะไดผล และถาจะใหไดผลดียิ่งไปกวาน้ันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรจะใชเวลา

ในการบําบัดอยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป7  

 ควรมีการสาธิตเก่ียวกับกลุมที่ใชบําบัด มียุทธศาสตรกระตุนการบําบัดโดยเนนที่พฤติกรรมการรับรูของผูเขารับการ

บําบัดใหมีความรูสึกวาอยากจะรักษาใหหาย โดยอาจจะอยูในรูปของการบําบัดทางรางกาย จิตใจ และการดูแลที่ตอเน่ือง 

บางครั้ง อาจอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวไดทุกเดือน (กรณีที่ถูกสงตัวเขาสถานบําบัดยาเสพติด ไมไดอยูในชุมชนของตนเอง) 

เปนตน 

 ยิ่งกวาน้ัน ตองมีการพัฒนาคุณสมบัติของผูที่จะเขามาทํางานในโครงการศาลยาเสพติด เพราะตองเปนการทํางาน

รวมกับชุมชน จึงตองมีทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ ระดับความอาวุโส มีการจัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบําบัด กฎหมาย 

ส่ิงที่เก่ียวของกับยาเสพติดอยางสมํ่าเสมอ  

 การนําแนวคิดตามยุทธศาสตร ยุติธรรมชุมชนกับศาลยาเสพติด มาใชแกปญหายาเสพติดในกรณีของประเทศไทยน้ัน 

ถือไดวาเปนการเริ่มตนที่ถูกทางถาจะทํา แตงานดังกลาวจะเห็นวาไมสามารถทําใหเกิดยุติธรรมชุมชนไดเพียงชั่วขามคืน แต

ตองเปนงานที่อาศัยความประณีต พิถีพิถันทั้งทางดานศาสตรและศิลป ขอมูล กําลังคน เงิน เวลา กฎ ระเบียบตาง ๆ รวมถึง

ความพอเหมาะพอดี สวนผสมที่ลงตัวของแตละชุมชนตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ัน การจะทําใหโครงการน้ีเกิดขึ้นไดและมีความ

ยั่งยืน จะตองอาศัยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน จําเปนตองมีการวางยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานใหดี เพื่อใหส่ิงที่ลงแรงกาย

แรงใจไปไมสูญเปลา และหากสามารถนํามาใชไดจริง อาจทําใหสังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น และยังเปนการใหโอกาส

ผูกระทําผิดไดพัฒนาตนเอง สามารถกลับไปใชชีวิตรวมกับคนในชุมชนไดอีกครั้ง นอกจากน้ี ยังชวยในการแกปญหาอ่ืนๆที่มีผล

เก่ียวเน่ืองกัน เชน การลดความแออัดภายในเรือนจําที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูตองขัง รวมถึงการลดลงของอัตราการกระทํา

ผิดซํ้าที่เปนส่ิงที่ทําใหผูคนในสังคมเกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

  

บทความวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บขอมูลวิธีการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จากกลุม

ตัวอยางจํานวน 278 ชุดโดยใชหลักเกณฑของการวิจัยเชิงปริมาณ กําหนดตัวแปรดวยวิธีเชิงนิรนัย ในการนําแนวคิดจากทฤษฎี

ตาง ๆ มาสรางสมมติฐาน เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงมีคาระดับความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 

โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

และศึกษาคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยอาศัยสถิติการวิเคราะหคา

ความแปรปรวน (ANOVA) จากผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

เม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความหนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความม่ันใจ ดานการเอาใจใส ดาน

รูปธรรมของการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคุณภาพการใหบริการในระดับมากทุกดาน 

2. ปจจัยสวนบุคคลที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพศ อาย ุ

สาขาวิชา ชั้นปการศึกษา การขอรับบริการ) โดยรวมไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุร ี

 

คําสําคัญ:  คุณภาพ  การใหบริการ 

 

Abstract 

 

The research aimed to 1) investigate the level of service-giving quality of the Faculty of Management 

Science, Kanchanaburi Rajabhat University, and 2) to study the differences of personal factors toward the 

service-giving quality in Faculty of Management Science, Kanchanaburi Rajabhat University. The 278 samples 

were collected by accidental Sampling. Employing the criteria of quantity research. The variables were 

obtained by deductive method. Various theories and concepts were used to build hypothesis. A constructed 
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5-level questionnaire with the reliability of 0.89 was used as a tool to collect data. The statistics employed 

for data analysis were Pearson’s Product Moment Correlation. The service-giving quality was analyzed 

by ANOVA. The research findings were as follows: 

1. The level of the service-giving quality of The of the Faculty of Management Science, Kanchanaburi 

Rajabhat University was at a high level  in ever aspects as written in descending order: reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, and Tangibles. 

2. The personal factors affecting the service-giving quality of the of the Faculty of Management 

Science, Kanchanaburi Rajabhat University (gender, age, major, class year, and service) overall did not 

affect the service-giving quality, with a statistically significant at the level of .05 

 

Keywords: quality, service 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน (Alder, 2002 อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี, 2542) ทําใหองคกรตางๆ ทําการปรับ

รื้อระบบการดําเนินงาน (re-engineering) (ปฐม มณีโรจน, 2541) รวมทั้งองคกรภาครัฐซ่ึงถือวาเปนองคกรหน่ึงที่มีบทบาท

หนาที่สําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ และจากสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคมในปจจุบันสงผลตอการกระตุนใหหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนตางตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพในการใหบริการ (Service Quality) และความพรอมในการ

ตอบสนอง (Responsiveness) ซ่ึงก็คือความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอรวมถึงความสามารถในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว

และความพรอมในการใหขอมูลแกผูรับบริการซ่ึงมีผลตอความสามารถในการแขงขันและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

คณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน คือ คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนา

ทองถิ่น เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และพันธกิจ ผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการส่ือสาร

และ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสํานึกในความเปนไทยมีความรักและความผูกพันตอทองถิ่น วิจัยหรืองานสรางสรรคที่

เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน และเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสราง

คุณคาเพิ่มใน การดําเนินชีวิต การพัฒนา คณะอยางสมบูรณ ในสวนที่เก่ียวกับผูใชบัณฑิต คณะฯ ไดมีการประเมินผลความพึง

พอใจเก่ียวกับ ตัวบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และไดสรุปผลเก่ียวกับความพึงพอใจเก็บเปนขอมูลทางสถิติไวใน รายงานประจําของ

คณะฯ ซ่ึงในปจจุบันคณะฯ ยังขาดขอมูลในสวนที่เก่ียวกับ ตัวนักศึกษาที่สะทอนถึงความตองการและระดับคุณภาพของการ

ใหบริการในดานตางๆ 

ดังน้ัน คณะผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใชเปนขอมูลในการวางแผนบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาหาระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ี

2.2 เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
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3. สมมติฐาน 

3.1 ผูรับบริการที่ จําแนกตามเพศแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

3.2 ผูรับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

3.3 ผูรับบริการสาขาวิชาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

3.4ผูรับบริการชั้นปการศึกษาแตกตางกัน มีระดบัคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

3.5 ผูรับบริการที่มาขอรับบริการแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

4.1 ขอมูลที่ไดจากการประเมินสามารถเปนขอมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาการใหบริการของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใหมีคุณภาพมากขึ้น 

4.2 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการสามารถนําขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ

ตอไป 

 

5. ขอบเขตของงานวิจัย 

นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 278คน  

 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาเรื่อง  คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวของ  เพื่อจะนํามาเปนแนวทางและกรอบแนวคิดในการวิจัย  สรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 

6.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 6.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวความคิด คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดจาก

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ  นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เก่ียวของ

ดังน้ี 

ตัวแปรอิสะ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สาขาวิชา 
- ชั้นปที่ศึกษา 
- งานที่ขอรับบริการ 

คุณภาพในการใหบริการ 

 -    ความนาเชื่อถือ 

  -    การตอบสนอง 

  -    การใหความม่ันใจ 

-    การเอาใจใส 

-    รูปธรรมของการบริการ 
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7. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี จํานวน 912 คน  (ขอมูล ณ วันที่  23 สิงหาคม 2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  ซ่ึงการศึกษาใน

ครั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวาประชากรมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากรในการวิจัย ผูศึกษาไดใชสูตรคํานวนกลุม

ตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane (อางถึงใน พิชญาณี  กิติกุล, 2549, หนา 106) จึงกําหนดประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง (n) 

จํานวนทั้งส้ิน 278 คน ที่คาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได (e) รอยละ 5 การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาครั้งน้ีใช วิธีสุม

ตัวอยางแบบไมมีโอกาสทางสถิติ (Non Probability sampling) โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมโดยบังเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยการหานักศึกษาจํานวนหน่ึงที่เปนกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่สํารวจจากนักศึกษาที่มาติดตอ

เพื่อขอรับบริการจากคณะวิทยาการจัดการ 

7.1 รูปแบบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ การนําแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ที่ไดรับ

การพิสูจนแลวมาสรางสมมติฐาน เพื่อพิสูจนสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื่อศึกษาคุณภาพ

การใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเก็บขอมูลเปนตัวเลขโดยจัดแบงตัวเลขเปน 2 ประเภท 

คือ ประเภทตัวแปรเหตุ และประเภทตัวแปรผล เม่ือไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง

คณิตศาสตร 

 7.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman(อางถึงในอารมณ อํานวย, 2558) ซ่ึงระบุ

ดาน หรือมิติที่สําคัญตางๆ ที่กอใหเกิดผลรวมในการรับรูของลูกคาวาเปนการบริการที่มีคุณภาพไว 5 ดานที่เรียกวา RATER 

คือ รูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง การใหความม่ันใจ การเอาใจใส  ดังน้ีผูวิจัยจึงไดคุณภาพการ

บริการ (Service Quality) ตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman มาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งน้ี โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

  แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา จํานวน  5 ขอ ประกอบดวย ขอมูลของ 

เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา การขอรับบริการ  

  แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการ

จัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ  

  1. ความนาเชื่อถือ จํานวน  5 ขอ 

 2. การตอบสนอง  จํานวน  5 ขอ 

 3. การใหความม่ันใจจํานวน  5 ขอ 

 4. การเอาใจใส จํานวน  7 ขอ 

5. รูปธรรมของการบริการจํานวน  5 ขอ 

 7.3 การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

  การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีกระบวนและขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา รวมถึงการรวบรวมวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวของ ในการ

ใหบริการ 

 2. รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อสรางแบบสอบถามโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพและ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และนําเสนอเพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความถูกตองของขอคําถาม ทั้งดาน

เน้ือหาและความเหมาะสมในการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการตั้งคําถาม 
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 3. สําหรับแบบสอบถาม จะมีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 

จํานวน 3 ทาน 

 4. นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในขอที่ 3 มาคํานวณหาคาความเที่ยงตรงดานเน้ือหา โดยคาที่

ยอมรับไดจะตองมากกวา 0.5 ในแตละคําถาม จึงจะสรุปไดวาคําถามน้ันตรงประเด็นที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของ

การวิจัย 

 5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแลวนําไปทดลองใช (Try out) 

กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ จํานวน 30 คน เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม  

 6. นําขอมูลจากการทดลองใช (Try out) มาทําการวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ซ่ึงจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 

 7. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจและเชื่อม่ันไดวามีความครอบคลุมแลวไป

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่จะทําการศึกษา  

 

 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)มีกระบวนและขั้นตอน ดังน้ี 

 1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง 

 2. นําขอมูลจากการทดลองใช (Try out) มาทําการวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะหCronbach, 

1970อางใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.89 

 

7.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยมีวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังน้ี 

  1. ติดตอประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อขอขอมูลเก่ียวกับ

จํานวนนักศึกษา ระดับชั้นป สาขาวิชาของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

  2. ติดตอประสานงานกับนักศึกษาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

  3. แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี จํานวน 278คน  

 

7.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลมีขั้นตอนดังน้ี 

   1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของนักศึกษาเพศ, อายุ, หลักสูตรการศึกษาโดยใชสถิติคาความถี่

และคารอยละ   

2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวมาบันทึกขอมูล จากน้ันนําขอมูลที่บันทึกแลวมาประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  

  3. การวิเคราะหขอมูล โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

        3.1สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบซ่ึงสถิติที่ใช ไดแก 

  3.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
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  3.1.2 คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตางๆ 

           3.1.3 คาเฉล่ียเลขาคณิต (Arithmetic Mean : X ) ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดง

ภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีตอแตละคําถาม  

          3.1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉล่ียเพื่อแสดงลักษณะการ

กระจายของขอมูล 

        3.2 สถิติเพื่อสรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (ANOVA)  

 

8. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นป งานที่ขอรับบริการ ไดผลดังน้ี 

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 278คน สวนมากเปนเพศหญิง 207คน คิดเปนรอยละ 74.5เพศชาย 71คน คิดเปนรอย

ละ 25.5 ตามลําดับ มีอายุ 20-22 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 49.64 รองลงมา อายุ 18-20 ป จํานวน 109 คน คิด

เปนรอยละ 39.20 อายุ 23 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 10.07 และอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

1.07 ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญอยูในสาขาวิชาบัญชี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 31.29 รองลงมาเปนสาขาวิชาการ

จัดการ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 23.38 สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 23.02 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.66 สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.75 

และสาขาการตลาด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.87 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชั้นปที่ 4 จํานวน 108 คน 

คิดเปนรอยละ 38.84 รองลงมาชั้นปที่ 1 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 37.05 ชั้นปที่ 3 จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

21.22 ชั้นปที่ 2 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.79 และชั้นปที่ 5 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.07 ตามลําดับ นักศึกษาที่

ตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการดานวิชาการและทะเบียน จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 58.99 รองลงมาเปนงาน

กิจกรรม จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 29.85 งานธุรการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.63 และอ่ืนๆ จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 2.51 ตามลําดับ 

 

8.1 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการใหบริการการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่

ตอบแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการโดยการนําเสนอโดย คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลจากคาเฉล่ีย ซึ ่ง

ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ดงัน้ี 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานความนาเชื่อถือ ทุกดานอยูในระดับมาก 

(Mean=4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใหบริการปฏิบัติงานอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได (Mean=4.15), ผู

ใหบริการใหบริการอยางถูกตองและยุติธรรม (Mean=4.14), ผูใหบริการมีความโปรงใสในการใหบริการ (Mean=4.11), ผู

ใหบริการใหบริการดวยความเสมอภาค (Mean=4.10) และผูใหบริการสามารถใหบริการรวดเร็วตรงตอเวลา (Mean=3.98) 

ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของนักนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานการตอบสนอง ทุกดานอยู ในระดับมาก 

(Mean=4.01) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาแสดงออกถึงความตองการจะชวยเหลือผูรับบริการดวยความจริงใจและซ่ือตรง

(Mean=4.05), ผูใหบริการมีความอดทนมุงม่ันในการใหบริการ, ผูใหบริการมีความกระตือรือรนในการใหบริการ, ผูใหบริการ

แกปญหาใหลูกคาดวยความรวดเร็ว สุภาพและเต็มใจเม่ือผูรับบริการมีปญหา(Mean=4.02) และผูใหบริการมีความรวดเร็วใน

การบริการ (Mean=3.97) ตามลําดับ 
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ความคิดเห็นของนักนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานความม่ันใจ ทุกดานอยูในระดับมาก 

(Mean=4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใหบริการมีความรูความสามารถเก่ียวกับงานและสามารถชี้แจงใหขอมูลแกทาน

ไดเปนอยางด,ี ผูใหบริการมีความรูเก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ เปนอยางดี (Mean=4.11), ผูใหบริการสามารถตอบคําถามแก

ทานไดอยางถูกตองและเขาใจไดเปนอยางดี  (Mean=4.06), ผูใหบริการสามารถตอบขอสงสัยแกทานไดอยางชัดเจน 

(Mean=4.05) และผูใหบริการมีความคลองแคลวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (Mean=4.03) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานการเอาใจใส ทุกดานอยู ในระดับมาก 

(Mean=4.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใหบริการสามารถจดจําผูเขามาใชบริการ ไดเปนอยางดี, ผูใหบริการมีอัธยาศัย

ดีและเปนมิตร (Mean=4.10), แสดงออกถึงความตองการจะชวยเหลือ ดวยความจริงใจและซ่ือตรง (Mean=4.09), ผู

ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง (Mean=4.05), ผูใหบริการรับฟงความคิดเห็นของผูมารับบริการ 

(Mean=4.04), ผูใหบริการแกปญหาใหผูรับบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพและเต็มใจ(Mean=4.01) และผูใหบริการใหความ

สนใจ ใสใจ ตอผูใชบริการ(Mean=3.93) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของนักนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานรูปธรรมของการบริการ ทุกดานอยูในระดับ

มาก(Mean=4.06)เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานที่ในการขอรับบริการมีความเหมาะสม(Mean=4.10), มีการแยก

ประเภท ติดตอและการใหบริการที่ชัดเจน, ชั้นวางและการจัดวางเอกสารเพื่อใหบริการ มีความเหมาะสม (Mean=4.08), 

อุปกรณ เอกสารที่จําเปนในการขอรับบริการมีความเหมาะสม(Mean=4.07)และชองทางในการติดตอขอรับบริการมีความ

สะดวก(Mean=4.00) ตามลําดับ 

 

8.2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏกาญจนบุรี 

ผลการวิเคราะหความแตกตางดานเพศที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรีน้ัน จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไม

แตกตางกัน  ความแตกตางดานอายุที่มีตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีน้ัน 

จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน  ความ

แตกตางดานสาขาวิชาที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีน้ัน จําแนก

ตามสาขาวิชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสาขาวิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน  

ความแตกตางดานชั้นปที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีน้ัน จําแนก

ตามชั้นปในการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีชั้นปในการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไม

แตกตางกัน  ดานงานขอรับการบริการในการศึกษา มีผลตอคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี จําแนกตามงานขอรับการบริการในการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ขอรับการบริการตางกันมีความ

คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 

 

9. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่เก่ียวของกับคุณภาพการใหบริการของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา งานที่ขอรับบริการ โดยสามารถสรุป

ปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพการใหบริการฯ ไดดังน้ี เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา งานที่ขอรับบริการ พบวา ไมมีผลตอ

คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ไมยอมรับสมมติฐาน 5 ขอ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระโดยสรุป ดังน้ี 
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1) ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาผูรับบริการที่จําแนกตามเพศแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการ

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

2) ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววาผูรับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

3)ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ผูรับบริการสาขาวิชาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

4) ไมยอมรับสมมตฐิานที่กําหนดไววาผูรับบริการชั้นปการศึกษาแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการของ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

5)ไมยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไววา ผูรับบริการที่มาขอรับบริการแตกตางกัน มีระดับคุณภาพของการใหบริการ

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แตกตางกัน 

 

10. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จะไดกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบจากการศึกษาคนควาตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

ระดับคุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยูในระดับมาก เม่ือนํามา

พิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความม่ันใจ ดานการเอาใจใส ดานรูปธรรม

ของการบริการ ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากทุกดาน เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู

ความเขาใจในงานดานตางๆ อยางดี มีการพัฒนาความรูความสามารถเหมาะสมกับภาวการณที่เปล่ียนไปเปนปจจุบันอยูเสมอ 

รวมทั้งมีการใหบริการดวยความใสใจและเปนกันเอง สงผลทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ไดรับความสะดวกมีการ

ใหบริการอยางสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสดวยความเต็มใจ จึงทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายผูรับบริการไดรับผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคทุกครั้ง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเจาหนาที่คณะฯ มีคุณสมบัติของผูใหบริการอยางเหมาะสมทุกดาน กลาวคือมีมนุษย

สัมพันธยินดีใหบริการและมีความพรอมเอาใจใสใหบริการเปนอยางดี รวมทั้งมีส่ิงอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องมือ และ

อุปกรณในการใหบริการเหมาะสมมีปริมาณเพียงพอสามารถใชงานไดทันทีและมีชองทางในการประสานงานติดตอที่รวดเร็ว 

แตอยางไรก็ตามกระบวนการใหบริการก็มีความสําคัญที่จะทําใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจ คือตองใหบริการอยางเสมอภาค 

ตามลําดับ เหมาะสมกับความตองการและทันเวลาซ่ึงสอดคลองกับ พัชรี อ่ิมอาบ (2553) ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใหบริการ

ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัยพบวา ผูใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว มีความคิดเห็น

เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ดานสภาพแวดลอมดานความนาเชื่อถือ ดานการ

ตอบสนองลูกคา ดานการใหความม่ันใจ และดานการเอาใจใสลูกคา  ในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก 

ดานปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปการศึกษา การขอรับบริการ) โดยรวมไมมีผลตอคุณภาพการ

ใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ พจมาน พูลกิจ (2553) ไดศึกษา

คุณภาพการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวาเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาไมมีความสัมพันธหรือไมมีผลกับระดับคุณภาพการใหบริการหรือ พณิรดากลมเกลียว(2551)ไดศึกษาคุณภาพการ

ใหบริการงานทะเบียนของเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูรับบริการที่ มีเพศอายุ

ระดับการศึกษาอาชีพและระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาลตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน

ราษฎรของเทศบาลตําบลหนองพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธในภาพรวมไมแตกตางกัน 
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11. ขอเสนอแนะ 

 1. การวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการเปนอยางมาก หากมีการเพิ่มการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติมในสวนของประชากรและตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งน้ี เพื่อใหครอบคลุมมิติในดานคุณภาพการ

ใหบริการเชน ดานขีดความสามารถ ดานการเขาถึง ดานอัธยาศัย ดานการส่ือสาร ดานความม่ันคง ดานความเขาใจ เปนตน 

 2.  ในการวิจัยครั้งตอไปควรเจาะลึกลงไปวานอกเหนือจากตัวแปรปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีตัวแปรไดบางที่มีผลตอ

คุณภาพการใหบริการ 

3.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่สงผลตอการพัฒนางานของงานใหบริการเปนประจําแตละป และ

ครอบคลุมผูรับบริการกลุมตางๆอยางทั่วถึง 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย

ผานภูมิปญญาหมอเมือง รวมทั้งเพื่อศึกษาความตระหนักรู ความรูความเขาใจ และความพึงพอใจตอส่ือการตูน แอนิเมชั่นการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาส่ือฯ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอน

การสรางงาน 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพส่ือ (ดานเน้ือหา ดานการปองกันการแพรระบาด

ของโรคไขเลือดออก และดานแอนิเมชั่น) และทดสอบคุณภาพส่ือฯ ดวยแบบวัดความตระหนักรู ความรูความเขาใจ และความ

พึงพอใจที่มีตอส่ือการตูนแอนิเมชั่น โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน รวมทั้งส้ิน 120 คน  

จากการวิจัยพบวา นักเรียนและ อสม. มีความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน และความพึงพอใจตอ

ส่ือฯ การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในระดับมาก หลังจากดูส่ือฯ นักเรียนมีความรูความเขาใจการปองกันการ

แพรระบาดของโรคไขเลือดออก ประเด็นเลือดของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงก่ี และตะไครหอมมีสรรพคุณ

ขับไลยุงและแมลงมากที่สุด กลุม อสม. มีความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ประเด็นโรค

ไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกมากที่สุด โดยนักเรียนและ อสม. มีความพึงพอใจตอ

แอนิเมชั่นเก่ียวกับความรูที่ไดจากส่ือการตูนแอนิเมชั่นจะสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

คําสําคัญ: การตูนแอนิเมชั่น  สมุนไพร  ภูมิปญญา 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to develop cartoon animation media on preventing the spread 

of dengue fever by Thai herb from folk doctor’s wisdom as well as study of recognition, understanding 

and satisfaction toward the media. Development process is broken down into 3 phases: 1) preparation 

and planning, 2) development and 3) specialist assessment (on both content and animation aspect). 

Finalized media package had been evaluated with these following factors (awareness, understanding 
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and satisfaction). The sampling size used on this survey is 120 people who live in Meuang district, Nan 

province.  Sixty from junior high-school students and another sixty from village health volunteers (VHV). 

The study indicated that students and VHV had awareness on value of local herbs and satisfied 

with animation media in high level. Students understand that dengue patient blood is contaminated as 

well as recognize that lemon grass could be used on mosquitoes and other insects repelling effectively. 

Health volunteers realized that dengue is communicable disease that spread by mosquito bite patient 

to patient. The result show that both students and VHV are agreed that knowledge from media could be 

applied with daily life. 

 

Keywords: animation cartoon, Thai herbs, wisdom of folk doctor 

 

1. บทนํา  
 

 โรคไขเลือดออก ถือวาเปนปญหาสาธารณสุขในกลุมอาเซียน แตละปพบผูปวยไมต่ํากวาปละ 200,000 ราย  

เน่ืองจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่เส่ียงที่มีการเพาะพันธุยุงลายและพบผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกมากถึงรอย

ละ 75 ของผูปวยทั่วโลก (ศรเพชร มหามาตย และ จิระพัฒน เกตุแกว, 2557) สถานการณไขเลือดออกประเทศไทย ป พ.ศ. 

2560 พบวา การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุ สวนใหญพบในกลุมอายุ 10 -14 ป มีอัตราปวยสูงสุดคือ 

126.47 และสัดสวนของอาชีพที่พบผูปวยสูงสุดคือ นักเรียน รอยละ 44.85 (กลุมเฝาระวังโรคและพฤติกรรมสุขภาพ สํานัก

โรคติดตอนําโดยแมลง, 2560)  

 โรคไขเลือดออก เปนโรคติดตอที่เกิดจากยุงลาย (Aedes aegypti) ซ่ึงอาศัยอยูตามบาน เฉพาะยุงตัวเมียเทาน้ันบิน

ไปกัดคนที่ปวยเปนไขเลือดออก โดยเฉพาะในฤดูฝน (วัลลภ แกวเกษ, 2548) การปองกันที่ดีที่สุดคือ ไมใหยุงกัด โดยใชมุง 

และทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ซ่ึงวิธีการไลยุงมีทั้งการใชยาไลยุงสมัยใหม และสมุนไพรไลยุง (พาณี ศิริสะอาด, 2553) ยาไลยุง

สมัยใหม หากทําจากสารเคมี มักมีระยะเวลาออกฤทธ์ินาน 8 ชั่วโมง แตเน่ืองจากเปนสารสังเคราะหจึงเกรงวาหากใชเปน

เวลานาน อาจเกิดอันตราย จึงมีการสกัดหรือกล่ันสมุนไพรที่มีสรรพคุณไลยุง โดยใชประโยชนจากพืชตะไครหอมหรือตนตะไคร 

ตามภูมิปญญาทองถิน่ การรักษาโรคดวยสมุนไพรที่พบอยูทั่วไปในชุมชน เปนการถักทอจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคิดคนไลยุง

และปราบศัตรูพืชแบบธรรมชาติบําบัด ตัวยาสมุนไพรสําคัญที่ใชในการผลิต เชน ตะไครหอม ใบหนาด และสาบเสือ เปนตน  

 การพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัลหรือยุคอินเทอรเน็ต ทําให

เกิดปรากฎการณการใชประโยชนจากส่ือสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น แอนิเมชั่นไดเขามามีบทบาทและนําไปประยุกตใชในงาน

หลายประเภท เชน การตูน ภาพยนตร โฆษณา และเกมสคอมพิวเตอร ซ่ึงในอดีตการตูนแอนิเมชั่นมีเน้ือหาเหมาะสําหรับวัย

เด็กจนถึงวัยรุน แตปจจุบันทัศนคติของผูคนเปล่ียนแปลงไป โดยไดมองวาการตูนแอนิเมชั่นชวยผอนคลายความเครียดและเปน

ส่ือเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับผูผลิตการตูนแอนิเมชั่นไดสรางสรรคเน้ือหาความบันเทิงอยางหลากหลาย      

มีความรวมสมัยที่ผูชมสามารถเลือกชมไดตามความชอบ จึงสงผลใหการตูนแอนิเมชั่นสามารถเขาถึงผูคนในวัยอ่ืน ๆ เชน       

วัยทํางาน ไดมากขึ้น 

 จากปญหาสถานการณและผลกระทบการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกประกอบกับประเทศไทยมีสมุนไพรเปน

จํานวนมาก อีกทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเหลาน้ี จึงทําใหสนใจศึกษาจัดทําส่ือการตูนแอนิเมชั่น การปองกันการ

แพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ดวยนํ้าสมุนไพรตะไครหอมไลยุง กลุมหมอเมือง

ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน เพื่อเปนส่ือการเรียนรูวิธีการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยการ

ประยุกตใชสมุนไพรไทย และเพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค รวมทั้งแอนิเมชั่นยังเปนส่ือที่มีพลังในการส่ือสารเรื่องราวดี ๆ 
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ไปสูผูคนหลายวัย โดยเฉพาะวัยเด็กและเยาวชน เปนส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ กระตุนและสรางแรงจูงใจที่จะปฏบิัติตามแนวทางที่

นําเสนอ อันจะสงผลทําใหลดอุบัติการณและจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกลง ชวยใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประหยัดคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล และชวยอนุรักษพืชสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบานมิใหสูญหาย รวมทั้งเปนการถายทอดความรูภูมิปญญา

พื้นบานกับวิธีการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในรูปแบบส่ือสมัยใหมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญา

หมอเมือง 

2.2 เพื่อศึกษาความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมืองจากส่ือการตูนแอนิเมชั่นการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย 

2.3 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกจากส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกัน

การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 วิจัยเรื่องการพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิ

ปญญาหมอเมือง มีขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการ

สรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ  โดยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 

3.1 ขอบเขตตัวแปรทีศ่ึกษา  
 

3.1.1 ตัวแปรตน ไดแก ส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย

ผานภูมิปญญาหมอเมือง 
 

 3.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

 3.1.2.1 การตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง 

 3.1.2.2 ความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 

 3.1.2.3 ความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย 
 

 3.2 ขอบเขตเนื้อหา  เปนเรื่องราวเน้ือหาการตูนแอนิเมชั่น แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 การเตรียม สมุนไพร 

 ตอนที่ 2 การกล่ันนํ้าสมุนไพรตะไครหอมไลยุง  

 ตอนที่ 3 การนําไปใชปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก 
 

 3.3 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ซ่ึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุมตัวอยาง 

ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีนาน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 

อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลบอสวก อําเภอ

เมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน  



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1050 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 

 งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สรางขึ้นเอง ดังน้ี 
 

 4.1 แบบประเมินคุณภาพของส่ือการตูนแอนิเมช่ันการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพร

ไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซ่ึงมีการประเมิน 3 ดานคือ ดานเน้ือหา ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก

ดวยสมุนไพรผานภูมิปญญาหมอเมือง และดานแอนิเมชั่น โดยผูประเมินเปนผูเชี่ยวชาญทางดานส่ือการตูน แอนิเมชั่นและ

ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับสมุนไพร รวมทั้งหมด 5 คน แบบประเมินจะวัดความสอดคลอง 3 ระดับดังน้ี ระดับ 1 มีความสอดคลอง

กับส่ือการตูนแอนิเมชันระดับนอย ระดับ 2 มีความสอดคลองกับส่ือการตูนแอนิเมชันระดับปานกลาง และระดับ 3 มีความ

สอดคลองกับส่ือการตูนแอนิเมชันระดับมาก 
 

 4.2 แบบประมินความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกหลังจากไดดูส่ือการตูนแอนิเมช่ันการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซ่ึงมีประเด็นคําถามเก่ียวกับการเกิด

ไขเลือดออก การปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก พืชสมุนไพรพื้นบานที่สามารถปองกันโรคไขเลือดออก โดยผูตอบแบบวัด

สามารถเลือกตอบเพียงขอเดียว จาก 3 ตัวเลือก ใช ไมใช ไมแนใจ ซ่ึงมีเกณฑคะแนนดังน้ี 

 ความรูความเขาใจ  ระดับคะแนน การแปลความหมาย  

 ใช 1 มีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก 

 ไมใช 0 ไมมีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก 

 ไมแนใจ 0 ไมมีความรูความเขาใจการแพรระบาดของไขเลือดออก 
  

 4.3 แบบประเมินความตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึง

มีประเด็นคําถามเก่ียวกับ การสงเสริม สนับสนุน หรือแลกเปล่ียนความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรพื้นบาน และการอนุรักษพื้นฟู 

การสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ รวมทั้งสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับสมุนไพรพื้นบานของไทย โดยมี 5 ระดับ 

ตามเกณฑการวัดคะแนนมาตราวัดแบบลิเคอรท  (Likert  Scale)  และเกณฑการแปลความหมายของขอมูลจากคาเฉล่ีย 

(เพ็ญแข  แสงแกว, 2543 ; 78) 

 ระดับคะแนน ความหมายความตระหนัก 

 5 มีความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยมากที่สุด 

 4 มีความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยมาก 

 3 มีความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยปานกลาง 

 2 มีความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยนอย 

 1 มีความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรไทยนอยที่สุด 

 และมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียดังน้ี 

 คาเฉล่ียระหวาง  3.68 - 5.00      หมายความวามีความตระหนักรูระดบัมาก 

 คาเฉล่ียระหวาง  2.34 - 3.67      หมายความวามีความตระหนักรูระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 2.33      หมายความวามีความตระหนักรูระดับนอย 
 

 4.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอส่ือการตูนแอนิเมช่ัน ซ่ึงมีประเด็นคําถามเก่ียวกับการเลาเรื่อง ความชัดเจน

ของการส่ือความหมาย ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาพ เสียงประกอบ เสียงพูด ระยะเวลา เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีความเขาใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนเกณฑคะแนนและการแปลความหมายคลายคลึงกับแบบประเมิน

ความตระหนักรูเก่ียวกับสมุนไพรไทย   
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 ผูวิจัยไดหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพส่ือการตูนแอนิเมชั่นหลังจากที่ใหกลุมตัวอยางไดดูดวยการนําแบบ

ประเมินไปทดลองใช (Try–Out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากน้ันนํามาคํานวณหาคา

อํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยแบบประเมินความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของ

สมุนไพรไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่น มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.20 – 0.73 คาความเชื่อม่ัน ดวยวิธีวิเคราะหคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.823 และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอส่ือการตูนแอนิเมชั่น คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 

0.50– 0.83 คาความเชื่อม่ัน ดวยวิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.912 แบบประเมินทั้งฉบับมีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.867 

 

5. ข้ันตอนการสรางส่ือการตูนแอนิเมช่ัน  
 

 การตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซ่ึงผูวิจัย

ไดกําหนดขั้นตอนการสรางไว 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการสรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จ

สมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1 ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

 1) ศึกษาขอมูลและถอดบทเรียนเก่ียวกับการกล่ันนํ้าสมุนไพรไลยุง จากหมอเมืองหรือปราชญชาวบานเปนผู

ถายทอดขอมูล เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนาเปนการตูนแอนิเมชั่นที่มีความสวยงามนาสนใจ และเพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจ ความตระหนักถึงประโยชนของสมุนไพรไทย โดยเน้ือหาการตูนแอนิเมชั่นไดแบงเน้ือหาออกเปน 3 ตอนหลักๆ คือ 

 ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม สมุนไพร 

 ตอนที่ 2 ชั้นตอนการกล่ันนํ้าสมุนไพรตะไครหอมไลยุง  

 ตอนที่ 3 ขั้นตอนการนําไปใชปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก  

 2) เตรียมความพรอมดานอุปกรณ และดานการทําส่ือ 

 2.1 เตรียมความพรอมดานอุปกรณ ประกอบดวย ฮารดแวร (Hardware) และ ซอฟตแวร (Software) 

ไดแก Adobe illustrator CS5,  Adobe Flash CS5, Nero Wave Editor, Sound Forge Audio Studio 9.0 เปนตน 

 2.2 ดานการทําส่ือ 

 2.2.1 วิเคราะหเน้ือหา ส่ือการตูนแอนิเมชั่นน้ันจะบรรยายที่มาของโรคไขเลือดออกกอนวาเกิดจาก

สาเหตุใด มีวิธีการรักษาหรือไม วิธีปองกัน พรอมทั้งแสดงขั้นตอนการทํานํ้าสมุนไพร 

 2.2.2 การเขียนแผนภาพลําดับเหตุการณ (Storyboard) กําหนดรายละเอียดชองการนําเสนอการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกอยางชัดเจน  

 2.2.3 ออกแบบตัวละครและฉากภาพรวมของตัวละครในส่ือ  

 2.2.4 กําหนดบทและบันทึกเสียง กําหนดรายละเอียดของบทบรรยาย โดยอางอิงจากลําดับ

เหตุการณที่วางแผนไวในสตอรี่บอรด ประกอบดวย บทพูด และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตองการเนนในสวนสําคัญ  
 

 5.2 ข้ันตอนการสรางงาน (Production) 

 5.2.1 วาดและลงสีตัวละคร นําแผนภาพลําดับเหตุการณที่กําหนดเสร็จสมบูรณมาวาดใน Adobe Flash 

CS5 เพื่อใหไดภาพกราฟกแบบเวกเตอร ซ่ึงตองแยกเลเยอร ชิ้นสวนตางๆ ของตัวละครที่ตองการเคล่ือนไหวดวย เชน ตัวละคร

ยุงลาย ตองแยกชิ้นสวนของตา ศีรษะ ลําตัว และขา การลงสีใหกับตัวละครน้ัน ควรลงสีใหเหมาะสมกับตัวละคร จากน้ันจึง

เปนขั้นตอนของการใสแสงและเงาเพื่อเพิ่มใหภาพดูมีมิติและสมจริงมากขึ้น 
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 5.2.2 วาดและลงสีฉาก โดยฉากจะแยกเลเยอรบางสวน และแยกชิ้นสวนประกอบฉากที่ตองการขยับออกมา 

ซ่ึงในการเลือกชิ้นสวนน้ัน สามารถกําหนดวาจะใหส่ิงใดเคล่ือนไหวไดบาง  

 5.2.3 การเคล่ือนไหวตัวละคร ภาพทั้งหมดที่จัดทําไวจะนําเขา โปรแกรม Adobe Flash CS5 โดยการ

คัดลอก (Copy) และวาง (Paste) ซ่ึงจะทําใหไดไฟลภาพที่ชัดที่สุด แปลงรูปภาพใหเปนกราฟกและเก็บไวในไลบราล่ี (Library) 

เพื่อสะดวกในการทําภาพเคล่ือนไหว จากน้ันทําการขยับภาพและใสเสียงประกอบ  
 

5.3 ข้ันตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ (Post - Production) 

 5.3.1 ประเมินคุณภาพส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานส่ือการตูนแอนิเมชั่นและผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับสมุนไพร รวมทั้งหมด 5 คน ซ่ึงเปนการประเมิน 3 ดานคือ ดานเน้ือหา 

ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรผานภูมิปญญาหมอเมือง และดานแอนิเมชั่น 

 5.3.2 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหส่ือมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางส่ือแอนิเมชั่นขั้นตอนการเตรียมทํานํ้าสมุนไพร 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินส่ือการตูนแอนิเมชั่นจากผูเชี่ยวชาญ 

ส่ือการตูนแอนิเมช่ัน X  S.D. 

ดานเน้ือหา 2.92 0.11 

ดานการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 2.68 0.18 

ดานแอนิเมชั่น 2.76 0.17 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวย

สมุนไพรไทยผานภูมิปญญาหมอเมือง ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา 3 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอน

การสรางงาน และ 3) ขั้นตอนหลังงานเสร็จสมบูรณ ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเพื่อประเมินส่ือครั้งน้ีมี 2 กลุม คือ 1.

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอ

เมือง จังหวัดนาน จํานวน 60 คน รวมทั้งหมด 120 คน สถิติที่ใชในงานไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1053 

 ผลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 14 ป รายได

ที่ไดรับจากผูปกครองเปนสวนใหญ และไดรับ 200 บาทตอสัปดาห สถานภาพของบิดามารดาอยูดวยกัน  

 ความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน โดยรวมมีคาเฉล่ียระดับมาก 4.43 เม่ือพิจารณารายขอพบวาควร

มีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธุไป คาเฉล่ียมากที่สุด เทากับ 4.73 รองลงมา ควรสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชน

จากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต คาเฉล่ีย 4.72 และควรสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น คาเฉล่ีย 4.57   

 ความรูความเขาใจเก่ียวกับเลือดของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงก่ีและประเด็นคําถามเก่ียวกับ

ตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลงมีคนตอบถูกเทากันและตอบถูกมากที่สุด รองลงมาประเด็นเก่ียวกับหามฉีดพนบริเวณ

เน้ือเยื่อออนเชน บริเวณใกลตา ริมฝปาก หรือรักแรและควรเก็บไวในที่มิดชิดไมโดนแสงแดดมีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และ

ประเด็นคําถามเก่ียวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด 

 ความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย

เทากับ 4.60 เม่ือพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก คาเฉล่ียมากสุด เทากับ 

4.75 รองลงมาสรางความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหามากขึ้น คาเฉล่ีย 4.72 ความเหมาะสมกับเน้ือหากับทุกวัย คาเฉล่ีย 4.70 

สามารถถายทอดเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค คาเฉล่ีย 4.68 ลําดับการเลาเรื่องงายตอความเขาใจ คาเฉล่ีย 4.65 ความ

ชัดเจนของการส่ือความหมายของเน้ือหา คาเฉล่ีย 4.62 ความเหมาะสมของระยะเวลา คาเฉล่ีย 4.60 ความเหมาะสมของภาพ

ที่ใช คาเฉล่ีย 4.47  ความเหมาะสมของเสียงประกอบ คาเฉล่ีย 4.42 และความเหมาะสมของการใชเสียง คาเฉล่ียนอยสุด 

เทากับ 4.38 

 ผลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุนอยกวา 50 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท อาชีพทํานา-ทําไรเปนหลัก สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาการทํางาน อสม. นอยกวา 13 ป เหตุผลการเขามาทํางาน อสม. คือ อาสามาพัฒนาหมูบาน สวนใหญปลูก

สมุนไพรตะไครหอมบริเวณบาน โดยในหมูบานมักมีปญหาเก่ียวกับยุง และใชวิธีกําจัดยุงลายตามแหลงนํ้าเปนสวนใหญ  

 ความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน โดยรวมมีคาเฉล่ียระดับมาก 4.51 เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ควรสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น คาเฉล่ียระดับมาก 4.75 รองลงมา หากมีโอกาสทานจะปลูกพืช

สมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน คาเฉล่ีย 4.58 และทานพรอมที่จะนําความรูเก่ียวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไป

ถายทอดใหกับคนอ่ืน คาเฉล่ีย 4.53  

 ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก มากที่สุด 

รองลงมาประเด็นเก่ียวกับปจจุบันโรคไขเลือดออกยังไมมียารักษาเราจึงทําไดแค ปองกันและตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและ

แมลง มีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และประเด็นคําถามเก่ียวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด 

 ความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได คาเฉล่ียมาสุด เทากับ 4.48 รองลงมาสรางความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหามากขึ้น คาเฉล่ีย 4.33ความเหมาะสม

กับเน้ือหากับทุกวัย คาเฉล่ีย 4.32 ความเหมาะสมของภาพที่ใชคาเฉล่ีย 4.30 ลําดับการเลาเรื่องงายตอความเขาใจ คาเฉล่ีย 

4.28 สามารถถายทอดเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค คาเฉล่ีย 4.27 ความชัดเจนของการส่ือความหมายของเน้ือหา 

คาเฉล่ีย 4.23 ความเหมาะสมของการใชเสียง คาเฉล่ีย 4.08 ความเหมาะสมของระยะเวลา คาเฉล่ีย 4.07 และความเหมาะสม

ของเสียงประกอบ คาเฉล่ียนอยสุด เทากับ 3.95 
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7. สรุปผลการวิจัย  
 

 ความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยรวมมีคาเฉล่ียระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ควรมีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธไป รองลงมา ควรสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชน

จากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต  ควรสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น  ควรมีการฟนฟูและคุมครองความรู

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทย ควรสรางเครือขายความรวมมืออนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบาน ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู

ของพืชสมุนไพรของแตละทองถิ่น และควรมีการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักเก่ียวกับคุณคาสมุนไพรไทย ควร

เรียนรูประโยชนการใชสมุนไพรรวมกันกับคนรุนเกา ทานพรอมที่จะนําความรูเก่ียวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไปถายทอดใหกับ

คนอ่ืน และหากมีโอกาสทานจะปลูกพืชสมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน  

 ความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยรวมมี

คาเฉล่ียระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ควรสงเสริมการใหความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น(เหมือนกับ

ผลการวิจัย) รองลงมา หากมีโอกาสทานจะปลูกพืชสมุนไพรเองเพื่อนําสรรพคุณมาใชประโยชน ทานพรอมที่จะนําความรู

เก่ียวกับการไลยุงดวยสมุนไพรไปถายทอดใหกับคนอ่ืน ควรเรียนรูประโยชนการใชสมุนไพรรวมกันกับคนรุนเกา ควรสนับสนุน

ใหชุมชนใชประโยชนจากพืชสมุนไพรตามวิถีชีวิต ควรมีการฟนฟูและคุมครองความรูการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทย ควร

มีการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานไมใหสูญพันธไป ควรสรางเครือขายความรวมมืออนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบาน และควรมีการ

แลกเปล่ียนความรูของพืชสมุนไพรของแตละทองถิ่น  

 ความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับในเลือดของผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกจะมีเชื้อไวรัสแดงก่ีและประเด็นคําถามเก่ียวกับ

ตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลงมีคนตอบถูกเทากันและตอบถูกมากที่สุด รองลงมาประเด็นเก่ียวกับหามฉีดพนบริเวณ

เน้ือเยื่อออนเชน บริเวณใกลตา ริมฝปาก หรือรักแรและควรเก็บไวในที่มิดชิดไมโดนแสงแดด มีคนตอบถูกจํานวนเทาๆ กันและ

ประเด็นคําถามเก่ียวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด 

 ความรูความเขาใจการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พบวา    อสม. 

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก มากที่สุด รองลงมา

ประเด็นเก่ียวกับปจจุบันโรคไขเลือดออกยังไมมียารักษาเราจึงทําไดแค ปองกันและตะไครหอมมีสรรพคุณขับไลยุงและแมลง มีคน

ตอบถูกจํานวนเทาๆ กัน และประเด็นคําถามเก่ียวกับตะไครหอมภาษาเหนือเรียกวา "ตะไครแดง" คนตอบผิดมากที่สุด 

 ความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก รองลงมาสราง

ความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหามากขึ้น ความเหมาะสมกับเน้ือหากับทุกวัย สามารถถายทอดเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ลําดับการเลาเรื่องงายตอความเขาใจ ความชัดเจนของการส่ือความหมายของเน้ือหา ความเหมาะสมของระยะเวลา ความ

เหมาะสมของภาพที่ใช ความเหมาะสมของเสียงประกอบ และความเหมาะสมของการใชเสียง  

 ความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่น การปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได คาเฉล่ียมาก

สุด รองลงมาสรางความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหามากขึ้น ความเหมาะสมกับเน้ือหากับทุกวัย ความเหมาะสมของภาพที่ใช ลําดับ

การเลาเรื่องงายตอความเขาใจ สามารถถายทอดเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ความชัดเจนของการส่ือความหมายของ

เน้ือหา ความเหมาะสมของการใชเสียง ความเหมาะสมของระยะเวลา และความเหมาะสมของเสียงประกอบ  
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษาการพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกดวยสมุนไพรไทย

ผานภูมิปญญาหมอเมือง โดยการศึกษาขอมูลจากตํารา งานวิจัย เอกสารที่เก่ียวของ และการถอดบทเรียนจากหมอเ มือง 

รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการตูนแอนิเมชั่น ซ่ึงมีลักษณะก่ึงเหมือนจริง สัดสวนและองคประกอบที่สวยงาม จะชวยใหเรา

สามารถเขาใจความสนใจของกลุมบริโภคที่มีหลากหลายไดดีมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กรภัทร  จิตตจํานง (2552) 

พบวากลุมผูชมภาพยนตรสวนใหญชอบความนารักและความสวยงามของตัวละคร และปจจัยที่อิทธิพลตอการชมภาพยนตร

มากที่สุด ลําดับแรก คือ ความนารักและความสวยงามของตัวละคร “กานกลวย 2” ลําดับที่สอง คือ ความสนุกสนานจาก

ภาพยนตร และลําดับที่สามคือ เทคนิคการสรางภาพพิเศษในภาพยนตร ซ่ึงหลังจากการดูแอนิเมชั่นแลว นักเรียนมัธยมศึกษา 

และ อสม. มีความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน ความรูความเขาใจการปองกันการแพรระบาดของโรค

ไขเลือดออก และความพึงพอใจตอส่ือแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัย กิจติพงษ  ประชาชิต (2557) ไดศึกษาผลของการตูนแอนิเมชั่นที่มีตอการรับรูและจิตสํานึกดานวัฒนธรรมของชาว

จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษทุกดานอยูในระดับมาก และจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับมากที่สุดดานงานชางฝมือ นอกจากน้ันอยูในระดับมาก ซ่ึงความตระหนักรูและความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ของทั้งสองกลุมมีความตระหนักรูเก่ียวกับคุณคาของสมุนไพรพื้นบาน

ระดับมากในประเด็นที่เหมาะสมกับวัยของตนเองเปนอยางมาก  

 ความพึงพอใจตอแอนิเมชั่นการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกทั้งนักเรียนมัธยมศึกษา และกลุม อสม. 

พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ  มาเทพ (2551) ไดทํา

การพัฒนาส่ือการตูนมัลติมีเดียสําหรับการสอนวิชาพุทธศาสนา เพื่อออกแบบส่ือการตูนมัลติมีเดียสําหรับการสอน และพัฒนา

ส่ือการสอนใหมีความนาสนใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีในเรื่องของการออกแบบตัวการตูน รูปราง

ลักษณะของตัวการตูน ฉาก ภาพประกอบเรื่อง สีสันที่ใช เน่ืองจากมีการออกแบบที่ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

โดยการใชการตูนภาพเคล่ือนไหวที่มีการออกแบบแสดงถึงลักษณะของตัวการตูนไดอยางเหมาะสม ใชสีที่สดใสบอกถึงความคิด

และอารมณของตัวการตูน สรางความเพลิดเพลิน และสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนได ซ่ึงทั้งกลุมนักเร ียนระดับ

มัธยม และอสม. มีความคิดเห็นวาควรนําส่ือแอนิเมชั่นน้ีใหเผยแพรแกประชาชนทั่วไปใหทราบถึงวิธีการปองกันการแพร

ระบาดของโรคไขเลือดออกและการปองกันยุงดวยสมุนไพรไทยพื้นบานผานภูมิปญญาหมอเมือง 

 

9. ขอเสนอแนะการวิจัย 
 

 9.1 ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางการผลิตส่ือเพื่อการอนุรักษความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิม

ของชาวบานไวไมใหสูญหายในรูปแบบการตูนแอนิเมชั่นที่สามารถอธิบายเน้ือหาใหไดเขาใจงาย และสามารถดึงดูดให

ประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในเน้ือหาดังกลาวเพิ่มขึ้น 

 9.2 ควรมีการผลิตส่ือเก่ียวกับภูมิปญญาการนําสมุนไพรไทยพื้นบานไปใชในดานอ่ืนๆ บาง เพื่อเปนการเก็บรักษาองคความรู

ดังเดิมของทองถิ่น ใหคงอยู และเพื่อนําผลการประเมินผลและความพึงพอใจของส่ือแอนิเมชั่นมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งน้ีได 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ีไดรับความอนุเคราะหงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  และ

ขอขอบคุณคุณหมออินปน ทาคําสม ปราชญชาวบาน คณาจารย นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์ว ิทยาคาร 
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และโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล

บอสวก จังหวัดนาน ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลงานวิจัย 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีนําเสนอการประยุกตใชทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ผูเขียนมุงเนนถึงประเด็น

ปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวามีปจจัยหลากหลายที่สงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ไมประสบความสําเร็จ ผูเรียนไมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและไมสามารถกาวทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกได 

ดังน้ันจึงมีการประยุกตใชทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 น่ันคือหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงพบวา

สามารถประยุกตไดเปนหลัก 2R’s*6C’s และกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการเรียนการสอน 

 

คําสําคัญ: ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

 

This article presents the application of 21st Century Skills in English Language Classroom. It focuses 

on problems in English teaching and learning with many factors affecting not successful teaching and 

learning. Learners can neither create knowledge nor adapt to rapid changes. Therefore, the application 

of 21st Century Skills is 3R’s*8C’s with English teaching and learning. It was found that it can be adapted 

into 2R’s*6C’s and produce many advantages into teaching and learning. 

 

Keywords: 21st century skills, English Language Classroom, English Teaching and Learning 

 

1. บทนํา 
 

การเปล่ียนแปลงของโลกทุกวันน้ีไมใชเพียงแตเฉพาะดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเทาน้ัน แตยังรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงทางดานการศึกษาควบคูไปดวย ดังคํากลาวที่วา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ” (อัญญา ศรีสมพร, 2552) 

ดังน้ันการจัดการศึกษาใดๆ จะตองจัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศน้ันๆ ดวยเพื่อใหคนในชาติมีลักษณะที่

สงเสริมและสนับสนุนตอการเปนรากฐานที่ดีตอการพัฒนาประเทศตอไป 

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาตลอดมาในฐานะที่เปนฟนเฟองในการขับเคล่ือนประเทศ แผนยุทธศาสตร

ชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2560-2579 เนน

การเปล่ียนแปลงสูประเทศไทย 4.0 แตระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันน้ันพบวาคุณภาพการศึกษาไมตอบสนองตอความ

ตองการของโลกยุคปจจุบันที่ตองการผูเรียนที่เปนนักปฏิบัติ เน่ืองจากผูเรียนในประเทศไทยมีทักษะทั้งทางดานวิชาการและ
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วิชาชีพอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาที่สอง

และเปนภาษาสากลที่คนในประเทศตองเรียนรูเพื่อการพัฒนา แตอยางไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันของ

ประเทศไทยน้ันยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองจากปจจัยหลายประการดวยกัน ทําใหส่ิงเหลาน้ีเปนขอจํากัดที่สําคัญ

ของคนไทย 

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2560-2579 กลาววาผูเรียนไทยทุกคนในยุค Thailand 4.0 ตองมี

การเรียนรูตลอดชีวิต ดํารงชีวิตอยางมีความสุขใหสอดคลองกับหลักศาสตรของพระราชาและการเปล่ียนแปลงตางๆ ของโลก

ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันผูเรียนไทยจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะของคนในโลกศตวรรษที่  21 น่ันคือประกอบไปดวย ทักษะ 

3R’s*8C’s ประกอบกับการประยุกตใชทักษะเหลาน้ีเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนาประเทศใหกาวผาน 

(Middle Income Trap) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป 
 

2. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาประกอบดวย สาระวิชาหลัก (Core 

Subjects) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

และสุดทายคือทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่จะยึดเปนหลักและสามารถปรับใหเขากับการเรียนการสอนไดน้ันคือ 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กําเนิดขึ้นครั้งแรกโดยความรวมมือของบริษัทชั้นนําของโลกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงประกอบดวย บริษัทแอปเปล ไมโครซอฟท วอลดิสนีย และสถาบันการศึกษาชั้นนําตางๆ ในการ

คิดคนทักษะที่สําคัญและจําเปนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน, 2554) เพราะการเปล่ียนแปลงน้ีเปนไปอยางรวดเร็วทําใหผูเรียนตองมีทักษะที่พรอมรอบดานสําหรับการ

ดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนจึงตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและสามารถปรับตัว

ใหเขากับบริบทของโลกที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงเสนอกรอบแนวคิด “ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม:ทักษะของคนใน

ศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3R’s*8C’s” ซ่ึงประกอบดวยทักษะตางๆ ดังแผนภาพที่ 1 ตอไปน้ี 

 

 

 

                

 

 

              

 

 

              

 

        

 

 
 

ภาพที่ 1 3R’s*8C’s 

3R’s 8C’s 

Critical thinking and problem solving 
Reading 

Writing 

Arithmetic 

Creativity and Innovation 

Cross-cultural Understanding 

Collaboration, Teamwork, and Leadership 

Communications, Information, and Media Literacy 

Computing and ICT Literacy  

Career and Learning Skills 

Compassion 
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3R’s ประกอบดวย R-Reading อานออก R-(W)riting เขียนได และ R-(A)rithmetic คิดเลขเปน 

8C’s ประกอบดวย C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกไขปญหา, C- Creativity and Innovation ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม, C- Cross-cultural 

Understanding ทักษะดานความเขาใจความแตกตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน, C- Collaboration, Teamwork, and 

Leadership ทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา, C- Communications, Information, and Media 

Literacy ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ, C- Computing and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, C- Career and Learning Skills ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู, C- Compassion 

ทักษะมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา และมีระเบียบวินัย (วิจารณ พานิช, 2555) 

 จากหลัก3R’s  พบวาเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองไดเรียนและเปนทักษะจําเปนที่ตองไดรับการปลูกฝงและ

ปูพื้นฐานใหแข็งแรงสําหรับการตอยอดสําหรับการเรียนและการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตามทักษะในศตวรรษที่ 

21 ยังคงยึดหลักอานออก เขียนได คิดเลขเปนอยูเน่ืองจากมีการเนนย้ําวาทักษะตางๆ เหลาน้ีน้ันไมใชเพียงการอานออกเสียง

คําหรือประโยคได ไมใชการเขียนไดถูกตองตามรูปแบบ และไมใชการคิดเลขบวกลบคูณหารเปนเทาน้ัน แตหมายความถึงวา

ตองอานออกไดอยางมีวิจารณญาณ แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะห เขียนโตตอบเพื่อการส่ือสารได และคิดเลขพื้นฐานเบื้องตน

ไดอยางถูกตอง 

 สวนหลัก8C’s ประกอบดวยทักษะ 8 ประการดังน้ี ทักษะที่ 1) คือทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกไขปญหา ผูเรียนจึงตองสามารถคิดอยางเปนระบบ เรียงลําดับความสําคัญกอนหลังและแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

ทักษะที่ 2) คือทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ในยุคไทยแลนด 4.0 เนนการปฏิบัติจริงผูเรียนสามารถคิดสรางสรรค

ส่ิงตางๆ ออกมาเปนนวัตกรรม ผลงานหรือชิ้นงาน ทักษะที่ 3) คือทักษะดานความเขาใจความแตกตางดานวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน ผูเรียนตองเรียนรูและยอมรับความแตกตางทั้งของตนเองและผูอ่ืนบนพื้นฐานวาทุกคนมีความแตกตางกันแต

สามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข ทักษะที่ 4) คือทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ในบางครั้งผูเรียนตอง

เปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทักษะที่ 5) คือทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ ใน

สภาวการณที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็วซ่ึงเปนส่ิงดีตอการพัฒนาประเทศ แตหากนําเทคโนโลยีไปใชในทางที่ไมถูกตองก็

จะกอใหเกิดผลเสียตอประเทศ  ทักษะที่ 6) คือทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูเรียนมี

ความรูความสามารถและใชโปรแกรมพื้นฐานไดอยางถูกตอง ส่ือสารโตตอบไดอยางมีคุณภาพทั้งภาษาแมและภาษาอังกฤษ 

ทักษะที่ 7) คือทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ตามหลักการเบื้องตนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2560-

2579 เนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันผูเรียนจึงตองมีทักษะในการประกอบอาชีพพรอมกับการเรียนรูตลอดชีวิตนอก

หองเรียน และทักษะที่ 8) คือทักษะมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา และมีระเบียบวินัย ผูเรียนมีจิตใจดี มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัด โดยทักษะเหลาน้ีหากไดรับการฝกฝนและระบุอยูในการเรียนการสอนแลวก็จะสามารถทําใหผูเรียน

ในประเทศน้ันๆ เปนพลเมืองทันสมัย (Smart Citizens) ที่รูเทาทัน กาวทันและสามารถปรับตัวใหเหมาะสมตอการ

เปล่ียนแปลงได 

 

3. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 
 

ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลานานและมีการประยุกต ปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนที่หลากหลายรูปแบบ แตกระน้ันก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

เน่ืองจากปญหาหลายประการดวยกันโดยสามารถแบงเปน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษไมมีคุณภาพ (อินทร

ชัย พาณิชกุล. 2558) กลาวคือครูชาวไทยและครูชาวตางประเทศไมใชครูมืออาชีพ ปญหาที่สําคัญของครูไทยคือการขาด

คุณภาพดานการเรียนการสอน ไมพัฒนาตนเอง ไมทันยุคทันสมัย ยกตัวอยางเชนเรื่องการออกเสียงคําศัพทที่ไมถูกตองแมจะมี
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เครื่องมือชวยเหลือก็ตาม สวนครูชาวตางประเทศไมไดจบการศึกษาดานการเรียนการสอนมาโดยตรงอาจเปนชาวตางประเทศ

ที่เขามาพักผอนในประเทศไทยและหางานทําและไมไดมาจากประเทศตนแบบทางดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงสวนใหญคือการรับจาง

สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เม่ือเขามาสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษก็จะสงผลตอการเรียน

การสอนได 2) วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของประเทศไทย กลาวคือในระดับชั้นประถมศึกษาครูผูสอนหน่ึง

ทานตองสอนทุกรายวิชาในชั้นน้ันๆ ซ่ึงในบางรายวิชาอาจไมไดถนัดหรือมีความรูมากพอที่จะสอนใหผูเรียนเขาใจในทุกเน้ือหา

รายวิชาได (ทิพาชา นวลหลง ยงยุทธ อินทจักร และสุกัญญา รุจิเมธาภาส . 2015 : 492-494) และวิธีในการเรียนการสอนน้ัน

เนนตามทฤษฎี Grammar Translation Method ซ่ึงเนนการเขียนและการอานเปนหลักตามหลักไวยากรณที่ถูกตองและใช

ภาษาแมในการเรียนการสอน ผูเรียนฟงจากส่ิงที่ครูสอนและทําแบบฝกหัดตามใหถูกตามหลักการที่ไดเรียนมาเทาน้ัน และ

ขอสอบที่ใชทดสอบความรูความสามารถของผูเรียนในประเทศไทยน้ันเนนขอสอบไวยากรณเปนหลัก (สิริพร กุยกระโทก. 

2014) การเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงตอบสนองเพื่อใหผูเรียนสอบไดคะแนนสูงๆ ไมไดเนนความรูพื้นฐานและการประยุกตใช

ความรู ในสถานการณจริง นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบหลักสูตรของไทยกับของตางประเทศแลวพบวาผู เรียนตองทํา

ความคุนเคยกับภาษาโดยเริ่มจากการทําความคุนเคยในการฟงและพูดกอนเปนขั้นพื้นฐานซ่ึงตรงกันขามกับของประเทศไทย

เพราะเนนการเขียนและอานภาษาที่สองกอนการฟงและพูดทําใหเกิดปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษวาผู เรียนเรียน

ภาษาอังกฤษมากแตไมสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได (อินทรชัย พาณิชกุล. 2558) ซ่ึงวิธีการน้ีไมสนับสนุนการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 ที่เนนใหผูเรียนเปนนักปฏิบัติ 3) ทัศนคติของผูเรียนในประเทศไทย กลาวคือผูเรียนมีความคิดวา

ภาษาอังกฤษไมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน (ลลิดา ภูทอง. 2552) จึงไมสนใจรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีคน

ไทยดวยกันเองยังมีทัศนคติในแงลบเก่ียวกับเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ โดยบุญเกียรติ ชีวะตระกูล (2011) กลาววาทัศนคติที่มี

ผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทยคือการจับผิดวาผูพูดมีความสามารถในการพูดอยูในระดับใดมากกวาการประเมินจาก

ส่ิงที่ผูพูดตองการส่ือสาร และเรื่องสําเนียงซ่ึงทั่วโลกตางยอมรับความแตกตางดานสําเนียงแลว (คริส ไรท. 2017) หากแตคน

ไทยยังไมเปดใจยอมรับและคิดวาการพูดภาษาอังกฤษน้ันเปนเรื่องนาตลกขบขัน ปญหาตางๆ ทั้งสามประการที่กลาวมาแลว

ขางตนเปนปญหาที่สะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาเปนระยะเวลานาน การนําทักษะการเรียนรูของ

คนในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3R’s*8C’s นาจะเปนจุดเปล่ียนสําคัญหากถูกนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและผูเรียนในประเทศไทยไดเปนอยางดีในการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเพื่อรับความเปล่ียนแปลงใน

หลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตและดํารงชีวิตได

อยางปกติสุขในสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 

4. การประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
 

การพัฒนากรอบแนวคิดในการประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปนส่ิง

ที่ทาทายความสามารถของผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเปนอยางมากเน่ืองจากเปนแนวความคิดใหมที่จะสงเสริมระบบ

การศึกษาใหเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

4.1 การพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน 

แนวคิดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนเพื่อใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงในโลกในศตวรรษที่ 21 น้ัน

สามารถแยกไดเปน 3 ประเด็นหลักคือกระบวนการขั้นตนในการผลิตครูที่มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพใหกับครูผูสอนและ

กลไกที่ใชในการขับเคล่ือนระบบที่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน. 2557) 

ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณใหผูเรียนเกิดองคความรูในเรื่องตางๆ และสามารถ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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บูรณาการศาสตรตางๆ มาใชไดอยางถูกตองรวมทั้งเนนการปฏิบัติจริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนโดยอาศัยการ

ประยุกตใชหลัก 3R’s*8C’s การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนตองเนนการเปล่ียนกระบวนการคิดที่มีการแยกแยะ วิเคราะห และ

สังเคราะหเพื่อใหกาวทันความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น และกลไกที่ใชในการขับเคล่ือนระบบจะตองมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน

เปนรูปธรรม หากกระบวนการทั้งสามน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันก็จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได 

ในทางตรงกันขามหากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปก็จะทําใหการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนไมประสบความสําเร็จหรืออาจพบกับ

ความลมเหลวดังเชนที่ผานมา 

 

4.2 กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูผูสอนตองเปล่ียนแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

หากยึดหลัก 3R’s*8C’s แลวองคประกอบทีส่ามารถประยุกตเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษไดน้ันเก่ียวของ

กับหลัก 3R’s อยูสององคประกอบคือการอานออก R-Reading และเขียนได R-(W)riting สวนหลัก 8C’s น้ันเก่ียวของอยูหก

องคประกอบดวยกันคือ C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะใน

การแกไขปญหา, C- Cross-cultural Understanding ทักษะดานความเขาใจความแตกตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน, C- 

Collaboration, Teamwork, and Leadership ทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา, C- 

Communications, Information, and Media Literacy ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ, C- Computing 

and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, และ C- Career and Learning Skills 

ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ซ่ึงทุกองคประกอบจะเนนใหผูเรียนเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเองจึงสรุปไดเปน

แผนภาพดังน้ี 

   

     

 

 

     

 

 

 

    

 

    ภาพที่ 2 การประยุกตใชหลัก 2R’s*6C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนกิจกรรมพื้นฐานหาประการดวยกันคือ Authentic Learning, 

Collaborative Learning, Inquiry-based Learning, Problem-based Learning, and Project-based Learning ซ่ึง

กิจกรรมทั้งหาน้ีสามารถประยุกตใชใหเขากับทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ไดโดยสามารถแจงรายละเอียดไดดังน้ี 

 การเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) คือการเรียนการสอนจะเนนที่การปฏิบัติจริง การรวมมือกันทํางาน 

การคิดอยางมีจารณญาณ การแกปญหา การฝกทักษะตาง ๆ ที่เปนการสรางทักษะชีวิตใหกับตนเอง บทบาทของครูคือการ

เตรียมการสอนที่ใชกลวิธีหลากหลายที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณที่สอดคลองกับความเปนจริงใหมากที่สุด  

เชนการแสดงผลงานและแฟมสะสมงาน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2555) ดังน้ันในชั้นเรียนภาษาอังกฤษครูและผูเรียนรวมกัน

กําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผลจากการปฏิบัติจริงโดยครูผูสอนใหผูเรียนทําแฟมสะสมผลงานโดยประยุกตจากส่ิง

2R’s 

R-Reading  

R-(W)riting 
6C’s 

C- Critical thinking and problem solving  

C- Cross-cultural Understanding 

C- Collaboration, Teamwork, and Leadership 

C- Communications, Information, and Media Literacy 

C- Computing and ICT Literacy 

C- Career and Learning Skills 
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ที่ไดเรียนรูในแตละสัปดาหที่ไดเรียนไปและอาจยกตัวอยางประกอบ จากน้ันมีการประเมินผลงานจากแฟมสะสมผลงานโดย

ครูผูสอนหรือครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันเพื่อการประเมินผลการเรียนรูจากผลงานที่ เ กิดขึ้นจริง ซ่ึงตรงกับ  C- 

Communications, Information, and Media Literacy ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือและ C- 

Computing and ICT Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูเรียนจะไดมีทักษะในการ

ส่ือสารโดยใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ชวยในการคนควาหาขอมูลและอางอิงจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

 ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Collaborative Learning) คือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน 

เรียนรูรวมกันและไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สุรัชน อินทสังข. 

2012) ยกตัวอยางเชนกิจกรรมกลุมสัมพันธ ครูกําหนดหวัขอในการเรียนการสอนเรื่อง Tense ตางๆ จากน้ันผูเรียนแตละกลุม

กระจายงานใหสมาชิกในกลุมเพื่อการคนควาหาขอมูล หลังจากการทํางานแตละกลุมแลวตองมีการนําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อ

ถายทอดองคความรูน้ันใหกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน อาจมีการซักถามกันระหวางผูเรียนเม่ือเกิดขอสงสัย โดยในตอนแรกครูอาจ

ไมไดใหความกระจางในตอนน้ันแตใหผูเรียนคนอ่ืนๆ ชวยกันอธิบายและแลกเปล่ียนเรียนรู กัน ซ่ึงตรงกับหลัก C- 

Collaboration, Teamwork, and Leadership ทักษะความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา เพราะสมาชิกในกลุม

ตองมีความรวมมือ ผลัดกันเปนผูนําและผูตามและนําพาใหกลุมประสบความสําเร็จ 

 การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based Learning) คือการประเมินผลการเรียนรูเกิดขึ้น ณ ขณะที่ผูเรียน

เกิดการเรียนรู โดยครูเปนผูตั้งคําถามในเรื่องที่จะสอนโดยไมบอกคําตอบที่ถูกตองใหกับผูเรียนแตแรก แตผูเรียนตองเปนคน

แสวงหาคําตอบน้ันดวยตนเอง ซ่ึงกระบวนการเรียนรูแบบน้ีผูเรียนเขาใจอยางลึกซ้ึงในองคความรูน้ันโดยรูที่ไปที่มาดวยตนเอง 

(กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ. 2558) ยกตัวอยางเชน การสอนกลวิธีในการอาน (Reading Strategies) ครูใหโจทยโดยใหบท

อานภาษาอังกฤษแกผูเรียนไปและตั้งคําถามใหผูเรียน หลังจากน้ันครูใหผูเรียนคนหาเทคนิคการอานที่เหมาะสมกับตนเองและ

ทําความเขาใจกับบทอานน้ันๆ ซ่ึงกลวิธีที่ผูเรียนแตละคนใชกันอาจไมเหมือนกันกับผูเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน ผูเรียนตอง

แสวงหาวิธีการอานบทอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดเพื่อใหไดมาซ่ึงตอบคําถามที่ครูตั้งไวแตแรก ซ่ึงตรงกับ 

C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไขปญหา 

 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) คือการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหผูเรียน

สรางองคความรูใหมจากปญหาที่มีอยู (ไพศาล สุวรรณนอย. ม.ป.) ยกตัวอยางเชน การใหผูเรียนวิเคราะหรูปประโยคจาก

ขอผิดพลาดในการเขียนระดับยอหนา (Paragraph Writing) และแกไขใหถูกตอง โดยเริ่มแรกครูสอนโครงสรางประโยคที่

ถูกตองกอนจากน้ันใหผูเรียนเริ่มเขียนงานของตนในหัวขอที่กําหนดเพียง 1 หัวขอเทาน้ัน หลังจากส้ินสุดการเขียนครูใหผูเรียน

แตละคนสลับงานกันตรวจและบอกขอผิดพลาดในแตละประโยคและสามารถแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดในงานเขียนของ

เพื่อนรวมชั้นเรียนไดอยางถูกตอง ทายคาบครูเปนผูสรุปปญหาในการเขียนของเพื่อนรวมชั้นจากส่ิงที่ผูเรียนคนพบจากงาน

เขียนน้ัน ซ่ึงตรงกับ C- Critical thinking and problem solving ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ

แกไขปญหา 

 การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) คือการที่ครูกระตุนความสนใจของผูเรียน

โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการลงมือปฏิบัติจริงออกมาเปนชิ้นงานตามระดับทักษะของผูเรียนแตละคน (สิทธิพล 

อาจอินทร และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์. 2554) ยกตัวอยางเชน การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ครูใหความรูพื้นฐาน

เก่ียวกับคําศัพท สํานวน และรูปแบบประโยคที่เก่ียวของกับการขายสินคาและบริการ ผูเรียนดําเนินกระบวนการกลุมในการ

วางแผนวาตองการนําเสนอขายสินคาหรือบริการประเภทใด และผูเรียนแตละคนลงมือสรางสินคาและบริการรวมทั้งการจัดทํา

การประชาสัมพันธ ชองทางการขาย และในขั้นตอนสุดทายผูเรียนเขียนสรุปออกมาเปนรูปเลมรายงานและนําเสนอสินคาหรือ

บริการน้ันๆ เพื่อใหเพื่อนรวมชั้นและผูเรียนอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยไดชมผลงานในงาน OPEN HOUSE และโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
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4.3 การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลเปนการวัดระดับความรูความสามารถและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน การวัดและ

ประเมินผลควรสรางความสมดุลระหวางการประเมินผลการเรียนรูเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควรเพิ่มการวัดและประเมินผล

การเรียนรูเปนการวัดตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มากกวาการวัดโดยอาศัยขอสอบเปนหลัก เม่ือการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเนนการปฏิบัติดังน้ันการวัดและประเมินผลก็ควรเปล่ียนตามไปดวยโดยเนนที่ชิ้นงานหรือผลงานที่เปน

รูปธรรมของผูเรียนที่ไดแสดงออกมา สัดสวนที่เหมาะสมอาศัยการอางอิงจากแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy โดยแบงเปน

ความจํา ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคา (จิตราพร ลีละวัฒน. 2556) ซ่ึงการวัดและ

ประเมินผลความรูความสารถของผูเรียนควรอยูที่ระดับการประยุกตใชความรูน้ันๆ มากกวาความจําและความเขาใจ 

 

5. บทสรุป 
 

การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่กาวหนาไปอยางรวดเร็วทําใหประเทศไทยตองการผลิตคนที่มีคุณภาพ

เปนนักปฏิบัติไปสูสังคมโลกซ่ึงนับวาเปนที่เรื่องทาทายความสามารถอยางมาก เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ประสบปญหามากมาย เชน ครูผูสอนไมมีคุณภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมตอบสนองใหผูเรียนเปนนัก

ปฏิบัติ การวัดและประเมินผลเนนการทําขอสอบ เปนตน การประยุกตใชทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 มาใชในการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษน้ันจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นโดยผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

ครูเปนผูชวยเหลือ หองเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู กิจกรรมในหองเรียนสงเสริมใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับสถานการณจริง การวัดและประเมินผลเนนการวัดตามสภาพจริง ทั้งน้ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน

โดยเฉพาะจากครูผูสอนที่ตองทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในทางที่ดีเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและ

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก การประยุกตใชหลัก 2R’s*6C’s กับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษจะไมเกิดขึ้นเลยหากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังยึดหลักแบบเดิมๆ แตจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือมีการ

เริ่มตนและเกิดการตอยอดไปยังครูผูสอนคนอ่ืนๆ หรือรายวิชาอ่ืนๆ ตอไปเปรียบเสมือนการโยนหินลงนํ้าที่จะแผออกไปทุก

ทิศทางน่ันเอง 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)   

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนชวงเวลาที่นักวิชาการใหความสนใจและศึกษาคนควาเรื่องราว  

ทางประวัติศาสตร โดยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทยในขณะน้ันบันทึกการเสด็จตรวจหัวเมืองมณฑลนครไชยศรี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2441 โดยเอกสารตรวจราชการ

เมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ไดสะทอนภาพการจัดการปกครองมณฑลนครไชยศรี สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม 

และโบราณคดีซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม 

 

คําสําคัญ:  เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว             

สภาพเศรษฐกิจและสังคมนครปฐม 

 

Abstract 

 

This article aims to study the importance of official journal on Monthon Nakorn Chrisri in R.S. 

117 (1898 A.D.) during the reign of King Chulalongkorn which is one of the most interesting and studied 

periods among the scholars. King Rama V ordered Somdet Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phraya 

Damrong Rajanubhab, minister of the Interior at that time, to write his official journal on Monthon Nakorn 

Chrisri in R.S. 117 (1898 A.D.). This document reflects the administrative, economic, social and archeological 

aspects of Monthon Nakorn Chaisri, which is considered as one of the most important primary sources 

for studying the vernacular history of Nakhon Pathom province. 

 

Keywords:  official journal on Monthon Nakorn Chrisri in R.S. 117 (1898 A.D.), King Chulalongkorn, economic 

and society of Nakorn Pathom 
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1. บทนํา  

 

ในปจจุบันกระแสการรื้อฟนอดีตถือวาเปนกระแสที่สังคมไทยใหความสําคัญทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดย

กระบวนการในการฟนอดีตมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร การสรางภาพยนตร    

อิงประวัติศาสตร และการจัดกิจกรรมยอนอดีตในรูปแบบตาง ๆ ส่ิงเหลาน้ีเปนการสรางคุณคาของประวัติศาสตรใหเกิดเปน

มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม หลักฐานทางประวัติศาสตรนับเปนส่ิงสําคัญในการรื้อฟนอดีตที่นํามาใชประกอบการอธิบาย 

เพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือ  

ในการรื้อฟนประวัติศาสตรทองถิ่นยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรอยูอยางจํากัด เรื่องราวของทองถิ่นมักปรากฏ   

ในรูปแบบของประวัติศาสตรชาวบาน จากความทรงจําหรือเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาที่มักคลาดเคล่ือนไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปน

อุปสรรคอยางหน่ึงของการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในปจจุบัน อยางไรก็ตามหลักฐานของทองถิ่นบางสวนไดปรากฏ       

ในรูปแบบของเอกสารตรวจราชการ บันทึกการเดินทางหรือบันทึกความทรงจําของบุคคลสําคัญ อาทิ พระมหากษัตริย     

พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ รวมทั้งพอคาชาวตางชาติ ทําใหในปจจุบันพอมีขอมูลทางประวัติศาสตรของทองถิ่น  

หลงเหลืออยู 

ในบรรดาบันทึกการเดินทาง หรือเอกสารรายงานการเดินทางตรวจราชการในหัวเมืองตาง ๆ น้ัน เอกสารตรวจ

ราชการเมืองนครไชยศรี ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงนิพนธไวเม่ือเดือนสิงหาคม        

ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ถือเปนหลักฐานสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม ตรงกับรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ซ่ึงเปนชวงเวลาที่นักวิชาการใหความสนใจและศึกษาคนควาเรื่องราว ทั้งน้ีแมวา  

ผูแตงอาจมิใชคนในทองถิ่น แตดวยความที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนผู มีความรู

ความสามารถ ทําใหเอกสารสําคัญฉบับน้ีมีความนาเชื่อถือเปนอยางยิ่ง เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ไดปรากฏภาพ

ของชาวบาน วิถีชีวิต ตลาด สินคา สภาพบานเรือน และความเปนอยูของผูคน ซ่ึงเปนภาพสะทอนทางเศรษฐกิจและสังคมของ

เมืองนครไชยศรีอยางเดนชัดและไมคอยปรากฏในเอกสารอ่ืน ๆ เทาใดนัก  

จากความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ดังที่ไดกลาวมา ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญที่จะศึกษา

วิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรชั้นตนชิ้นสําคัญน้ี ซ่ึงผูวิจัยจะไดคนควาและนําเสนอสารัตถะของเอกสารตรวจราชการเมือง

นครไชยศรีฯ เลมน้ี เพื่อใหเปนเอกสารสําคัญที่สังคมไทยจะไดใชประโยชนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 

1. ศึกษาความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) กับความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรเมืองนครปฐม 

2. ศึกษาภาพสะทอนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไดจากเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

การศึกษางานวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ใชระเบียบการศึกษาตามระเบียบวิธี

วิจัยทางประวัติศาสตร (Historical Approach) และใชการประยุกตความรูองคอ่ืน ๆ ทางสังคมศาสตร เชน ดานการเมืองการ

ปกครอง เพื่อนําเสนอการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งเอกสารชั้นตน

และเอกสารชั้นรองประเภทอ่ืนๆ คือ วิทยานิพนธ ผลงานการวิจัย บทความ และวารสารมาวิเคราะห 
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4. ผลการศึกษา 

  

การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนครปฐมจากเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) 

ผูวิจัยไดศึกษาถึงความสําคัญของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ตอความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมดังน้ี 

4.1 สารัตถวิพากษของเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453) เปนชวงเวลาแหงการปฏิรูปบานเมือง

และปฏิรูปการปกครอง ซ่ึงเปนชวงเวลาในการทําประเทศใหทันสมัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สาเหตุสําคัญของการปฏิรูป

สืบเน่ืองมาจากปจจัยสําคัญสองประการคือ ระบบการปกครองภายในประเทศแบบดั้งเดิมที่ลาสมัยไมเหมาะสมตอสภาวการณ

ที่กําลังเปล่ียนแปลงและการคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อังกฤษ

ไดแผอิทธิพลเขาสูพรมแดนสยามทางดานตะวันออก ปจจัยดังกลาวนําไปสูการปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. 2435             

โดยดําเนินการปกครองเมืองตาง ๆ แบบเทศาภิบาล และจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเพื่อสรางเอกภาพทางการปกครอง และ

รักษาเอกราชของชาติใหพนจากภัยคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก 

มณฑลนครไชยศรีจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2438 ประกอบดวย 3 เมืองคือ เมืองนครไชยศรี เมืองสมุทรสาคร และเมือง

สุพรรณบุรี มณฑลนครไชยศรีนับเปนมณฑลที่มีความสําคัญ เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอกับสวนกลางหรือกรุงเทพมหานคร 

การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2458 มณฑลนครไชยศรีมีสมุหเทศาภิบาลปกครอง 2 ทาน 

ดังน้ี พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2441 พระยามหาเทพ (บุตร  บุญญรัตพันธุ) พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2458 พระยาสุนทราบุรี (ชม          

สุนทรารชุน) จากขอมูลของกระทรวงมหาดไทยไดระบุถึงจํานวนอําเภอ ตําบล และหมูบาน ในมณฑลนครไชยศรีระหวาง      

พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2412 ดังน้ี มณฑลนครไชยศรีประกอบดวย 11 อําเภอ 254 ตําบล และ 1,571 หมูบาน (เตช บุนนาค, 

2532: 374) 

ผูวิจัยตองการศึกษาเอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) เอกสารชั้นตนที่สําคัญในการศึกษา

การจัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล ซ่ึงเปนการปกครองสมัยใหมมีระบบการบริหารราชการที่ชัดเจน และควบคุมการปฏิบัติ

หนาที่ของขาราชการในชวงเวลาที่มหาอํานาจตะวันตกกําลังคุกคามสยาม และเปนเอกสารสําคัญที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตร

เก่ียวกับสภาพการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลนครไชยศรี การศึกษาหลักฐานชิ้นน้ีจะเปน

ประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี ทั้งน้ีกอนเขาสูเน้ือหาสําคัญ     ของเอกสาร

ผูวิจัยขอกลาวถึงประวัติของผูนิพนธเอกสารและบริบททางประวัติศาสตร ภูมิหลังการจัดการปกครองเทศาภิบาลเพื่อสราง

ความเขาใจและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดการปกครอง 

4.2 พระประวัติของผูนิพนธเอกสาร 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระนามเดิมคือ พระองคเจาดิศกรกุมาร ทรงเปนพระราช

โอรสพระองคที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตเจาจอมมารดาชุม ประสูติในพระบรมมหาราชวัง 

ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน   

พระสุพรรณบัฎ และทรงประกาศแตงตั้งใหดํารงพระอิสริยยศเปนกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2429 และใน พ.ศ. 

2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตอมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนพระอิสริยยศเปนกรมพระดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2454 

และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนพระอิสริยยศ เปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2472  



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1068 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ส้ินพระชนม เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ทรงเปนตน

ราชสกุล ดิศกุล ตลอดพระชนมชีพพระองคประกอบพระกรณียกิจดานตาง ๆ ที่สําคัญ อาทิ ดานการปกครอง ดาน

ประวัติศาสตร ดานโบราณคดี ดานเอกสารโบราณ เปนตน  

4.3 บริบททางประวัติศาสตร  

 นครไชยศรีเปนพื้นที่ที่ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน โดยปรากฏหลักฐานตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรสืบเน่ืองมาถึงสมัยประวัติศาสตร สภาพภูมิศาสตรตั้งอยูในบริเวณลุมแมนํ้าทาจีน (แมนํ้านครชัยศรี) ลักษณะ

พื้นที่เปนที่ราบขนาดใหญสลับกับลําคลองตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมและการตั้ง

ถิ่นฐาน อาณาเขตของนครไชยศรีติดตอสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี 

นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยมีเสนทางแมนํ้าและลําคลองตาง ๆ เปนเสนทางคมนาคมสําคัญ

ที่สงผลตอการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของนครไชยศรี ตั้งแตสมัยทวารวดี อยุธยาและรัตนโกสินทร (สุภาภรณ จินดามณี

โรจน, 2554: 24)  

 ในสมัยรัตนโกสินทรนครไชยศรีนับเปนเมืองที่อยูใกลกรุงเทพฯ ที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเมืองของ

ราชอาณาจักร ทําใหเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงที่สวนกลางจะสงผลกระทบตอนครไชยศรีเสมอ อาทิ การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง

กับอังกฤษ ในพ.ศ. 2398 โดยสาระสําคัญของสนธิสัญญาสงผลใหสยามตองยกเลิกระบบผูกขาดของพระคลังสินคา ทําใหเกิด

การคาแบบเสรีและเปดการขยายตัวทางการคา ผลจากสัญญาทําใหเมืองนครไชยศรีกลายเปนพื้นที่ที่มีประชากรกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยางตอเน่ือง โดยมีพัฒนาการจากชุมชนเปนหมูบาน เปนเมือง เปนจังหวัด และมีการรวมกลุม

จังหวัดเปนมณฑล ตลอดจนคล่ีคลายเปนจังหวัดเชนในปจจุบัน (สุภาภรณ จินดามณีโรจน, 2554: 26) 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สยามถูกคุกคามจากมหาอํานาจจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและ

เครือจักรภพอังกฤษ ทั้งสองมหาอํานาจกําลังแขงขันกันขยายอิทธิพลลัทธิจักรวรรดินิยมแสวงหาอาณานิคมในดินแดนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ทั้งน้ีพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเขาพระทัยตอสภาวการณลอแหลม และทรง

ตระหนักดีวาการปกครองสวนภูมิภาคขนาดน้ันยังไมรัดกุมพอ ไมมีการปกปนพรมแดนที่แนนอนซ่ึงเปนเหตุใหมหาอํานาจ    

หาเหตุเขาแทรกแซง สยามตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและยินยอมเก่ียวกับเรื่องพิกัดอัตราภาษี รวมถึงสูญเสีย

ดินแดนบางสวนใหแกมหาอํานาจทั้งสองแตยังคงรักษาเอกลักษณไวได เพราะการดําเนินนโยบายทางการทูตที่เหมาะสม และ

การปรับปรุงประเทศใหทันสมัยทําใหสวนของรัฐบาลและระบบการปกครอง (เตช บุนนาค, 2532: 9) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระดําริตั้งแตเริ่มทรงปรารถนาจะจัดการปกครองภายใน         

พระราชอาณาจักรใหม่ันคง โดยทรงมีพระราชดําริวาควรรวมการบังคับหัวเมืองทั้งปวงใหขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทยเพียง

กระทรวงเดียว และรวมหัวเมืองเขาเปนมณฑล มีผูปกครองมณฑลขึ้นตอกระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหน่ึงจึงจะจัดการปกครอง 

ไดสะดวก ทั้งน้ีโปรดเกลาฯ ใหทําการรวมหัวเมืองเขาเปนมณฑล โดยมีขาหลวงใหญประจํามณฑล และทรงแตงตั้งให  กรม

หลวงดํารงราชานุภาพเปนเสนาบดีกระทรวงฝายเหนือ ซ่ึงตอมาเปล่ียนชื่อเปนกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2437 มีหนาที่

รับผิดชอบบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือทั้งหมด รวมทั้งหัวเมืองประเทศราชอีสาน และหัวเมืองชั้นในชั้นนอกที่ในขณะน้ัน  

ตกอยูใตแรงบีบคั้นโดยตรงจากฝรั่งเศส หัวเมืองที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสาน  

เปนตน (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2545: 67-68) 

ตอมาเม่ือกรมหลวงดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สงออกไปตรวจราชการ         

ยังหัวเมืองตางๆ ทําใหเห็นถึงประเพณีการปกครองหัวเมืองอยางโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรและยังใชกัน

อยูหลายอยาง ซ่ึงทําใหทรงทราบถึงปญหาในการปกครองหัวเมือง แนวความคิดแกไขปญหาการปกครองของกรมหลวงดํารง 

ราชานุภาพตรงกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริคือ การรวมหัวเมืองเปนมณฑล กรมหลวง

ดํารงราชานุภาพทรงมีพระดําริจัดตั้งมณฑลโดยทรงเห็นวาควรเอาลํานํ้าอันเปนทางคมนาคมเปนหลักอาณาเขตมณฑล มณฑล



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1069 

นครไชยศรีรวมหัวเมืองในลุมแมนํ้าทาจีนคือ เมืองนครไชยศรี เมืองสมุทรสาคร และเมืองสุพรรณบุรี รวม 3 เมือง โดยตั้ง    

ที่วาการมณฑล ณ เมืองนครไชยศร ี

4.4 การเดินทางตรวจราชการ 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการอําเภอไผนาด  (ปจจุบันคืออําเภอบางเลน) ที่วาการเมือง  

นครไชยศรี ที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย ตลาดพระปฐมเจดีย องคพระปฐมเจดีย พระประโทนเจดีย และที่วาการอําเภอ

ตลาดใหม (ปจจุบันคืออําเภอสามพราน) กอนเสด็จไปตรวจราชการ ณ มณฑลราชบุรีตอไป รวมระยะเวลาที่พระองคตรวจ

ราชการ ณ มณฑลนครไชยศรีจํานวน 6 วัน โดยมีพระยาสุนทราบุรี (ชม  สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล รายงานรายละเอียด

และขอมูลตาง ๆ ของมณฑลนครไชยศรีเปนอยางดี อยางไรก็ตามเน้ือหาและสาระสําคัญของรายงานการตรวจราชการมณฑล

นครไชยศรี สามารถจะแบงเปนประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

4.4.1. การจัดการปกครองมณฑลนครไชยศรี 

การตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 น้ัน เปนการตรวจราชการ

ภายหลังการปฏิรูประบบการปกครองใน พ.ศ. 2434 กรมหลวงดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

พระองคไดศึกษาความรูราชการภายในกระทรวงมหาดไทย โดยทรงมีพระประสงคที่จะศึกษาความรูเก่ียวกับการปกครอง    

หัวเมืองจึงเสด็จออกตรวจราชการ ณ หัวเมืองตางๆ ทั้งน้ีการที่มีเสนาบดีหรือเจานายระดับสูงเสด็จออกไปตรวจหัวเมืองน้ัน   

ทําใหทราบถึงปญหาและเขาใจถึงการจัดราชการของแตละหัวเมือง เพื่อที่จะสามารถนํามาจัดระบบราชการของแตละหัวเมือง

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงปญหาเก่ียวกับการจัดการปกครองในมณฑลนครชัยศรีดังน้ี 

4.4.1.1 การยายที่วาการเมืองนครไชยศรี  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่ทําการเมืองนครไชยศรีพบวา สถานที่ไมเรียบรอยและไมเหมาะสมกับการ

จัดตั้งเปนที่วาการเมือง เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุมและในฤดูฝนสงผลใหนํ้าจะทวมถึง พระยาสุนทรบุรี (ชม  สุนทรารชุน) 

สมุหเทศาภิบาล ไดทําการเลือกที่ตั้งที่วาการแหงใหมบริเวณดานเหนือของปากคลองเจดียบูชา 

4.4.1.2 ที่วาการอําเภอพระประโทนเจดีย  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่วาการอําเภอพระประโทนเจดีย ทรงกลาววาเปนที่วาการมณฑล            

ที่จัดหมวดหมูอยางเรียบรอย มีการจัดเก็บเอกสารและจดหมายอยางเปนระบบ เน่ืองจากมีคนที่มาจากกระทรวงมหาดไทย

โอนยายมาหลายคนจึงไดรูปแบบอยางกระทรวงมาใช  

4.4.1.3 ที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่วาการอําเภอพระปฐมเจดีย อําเภอพระปฐมเจดียน้ีเปนอําเภอที่สําคัญ 

ของเมืองนครไชยศรี มีหมอมราชวงศเล็กเปนนายอําเภอ มีรายงานถึงจํานวนราษฎรที่อาศัยอยูในอําเภอน้ีจํานวน 23,752 คน 

ซ่ึงนับวามีราษฏรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

4.4.1.4 ปญหาการปราบปรามโจรผูราย  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจที่วาการอําเภอไผนาด ในวันที่ 12 สิงหาคม รายงานวาอําเภอไผนาดเปน

อําเภอที่มีคนจํานวนไมมากนัก แตเน่ืองจากตั้งอยูในเสนทางสัญจรไปมาระหวางมณฑลกรุงเทพฯ กับมณฑลนครไชยศรี และ

มณฑลราชบุรี ทําใหมีโจรผูรายจํานวนมากที่ทําการดักปลนผูคนที่ เดินทางสัญจร พระยาสุนทรบุรี (ชม  สุนทรารชุน) 

สมุหเทศาภิบาล ไดแกไขปญหาโดยการจัดตั้งสถานีตํารวจ หรือพลตระเวนในบริเวณน้ีตอมาเหตุการณที่เก่ียวของกับโจรผูราย

จึงสงบลงไปอยางมาก  

4.4.2. สภาพเศรษฐกิจในมณฑลนครไชยศรี 

 ในเอกสารการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 น้ัน ไดกลาวถึงสภาพ

เศรษฐกิจภายในมณฑลนครไชยศรีไวดังน้ี 
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4.4.2.1 การจัดเก็บภาษี  

การจัดเก็บภาษีออยนับเปนปญหาสําคัญของมณฑลนครไชยศรีที่ไมสามารถจะจัดการตามแบบหัวเมืองฝายเหนือได 

เน่ืองจากที่หัวเมืองฝายเหนือน้ันราษฎรปลูกออยแลวเคี่ยวนํ้าออยขายเอง ทําใหรัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากผูปลูกได แตใน

มณฑลนครไชยศรีน้ันราษฎรปลูกออยและนําไปขายใหโรงหีบ (โรงงานนํ้าตาล) ทั้งส้ิน และโรงหีบน้ันจะเสียภาษีน้ําตาลทราย

อยูแลว ซ่ึงหากเก็บภาษีแบบอยางหัวเมืองทางเหนือแลวน้ันก็จะทําใหราษฏรตองเสียภาษีซํ้าซอน นอกจากนี้พระยาสุนทรบุรี 

(ชม  สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล ไดจัดทําบาญชีนํ้าตาลที่นําขอมูลจากโรงหีบมาเปรียบเทียบกับจํานวนนํ้าตาลที่ไดเสียภาษี

ใหแกรัฐบาล ทําใหเห็นวาจํานวนนํ้าตาลที่เสียภาษีต่ํากวาความเปนจริงอยูมาก จึงเห็นวาเปนขอที่รัฐบาลออกจะเสียปรียบอยู 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพและพระยาสุนทรบุรี จึงมีการหาแนวทางการจัดการแกไขวิธีการเก็บภาษีนํ้าตาลทรายตอไป  

ในชวงเวลาที่เสด็จการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีน้ัน พบวามีกลุมชาวจีนอพยพจากกรุงเทพฯ เขามาตั้งถิ่นฐาน

อยูที่นครไชยศรีเปนจํานวนมาก เน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีอุดมสมบูรณสามารถทํามาหากินไดผลกําไรดี และยังมีกลุมชาวจีนใหม 

หรือชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน เขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยและใชแรงงานเปนลูกจางในมณฑลนครไชยศรีจํานวนมาก 

4.4.2.2 การคาขาย  

ในการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจดูตลาดและยานการคาที่สําคัญ

ของมณฑลคือ ตลาดพระปฐมเจดีย ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสองฝากคลองเจดียบูชาตั้งแตบริเวณวัดพระปฐมเจดียยาวลงไปตาม      

ลําคลอง ตัวตลาดปลูกเปนโรงเรือนหลังคามุงดวยจาก เครื่องผูกและเครื่องสับบาง บริเวณตลาดประกอบไปดวยโรงบอน     

โรงสุรา และตลาดขายของสดซ่ึงนับวาเปนตลาดสําคัญของหัวเมือง  

ตลาดพระปฐมเจดียแหงน้ีมีการคาขายเจริญรุงเรืองเปนอยางดี มีสินคาที่จําหนายออกจากพระปฐมเจดียไปยัง

กรุงเทพฯ และหัวเมืองอ่ืนๆ สินคาสวนใหญคือ ขาวสาร ขาวเปลือก ขาวโพด นํ้าตาลทราย นํ้าออย ยาสูบ ผักและผลไมตางๆ 

เชน คราม มะเกลือ หนอไม นอยหนา สับปะรด เผือกมัน กลวย นอกจากน้ียังจําหนายเครื่องทองเหลือง ทองขาว ผาแพร

พรรณ และเครื่องบริโภค คือ หมาก พลู ทุเรียน มังคุด มะพราว เปนตน นอกจากน้ียังมีเรือนอยใหญที่รับสินคามาจาก

กรุงเทพฯ และหัวเมืองอ่ืนมาจําหนายใหแกพอคาแมคาในตลาด สงผลใหตลาดพระปฐมเจดียแหงน้ีเปนเสมือนที่ซ้ือขาย

แลกเปล่ียนขนาดใหญของมณฑลนครไชยศรี โดยเฉพาะในเวลาเชาตลาดพระปฐมเจดียจะมีผูคนคาขายกันอยางหนาแนน    

ทั่วทั้งตลาดประมาณการได 1,000 คนตอวัน  

ทั้งน้ีพระยาสุนทรบุรี (ชม  สุนทรารชุน) สมุหเทศาภิบาล ไดเก็บจํานวนสินคาและราคาสินคาที่ซ้ือขายกันในตลาด 

ภายในเดือนกรกฎาคม ไดจํานวนสินคาที่จําหนายไปจากพระปฐมเจดียดังน้ี 

นอยหนา  737415   ผล เปนเงิน   5530 บาท  32  อัฐ 

สับปะรด  22031   ผล เปนเงิน  826  บาท  10  อัฐ 

กลวย  368900   ผล เปนเงิน   822  บาท  16  อัฐ 

ขนุน  615   ผล เปนเงิน  153  บาท  40  อัฐ 

ขาวโพด  48020   ผล เปนเงิน  211  บาท  4  อัฐ 

ฟกทอง  346   ผล เปนเงิน  59  บาท  48  อัฐ 

ฟกเขียว  7600   ผล เปนเงิน  39  บาท  

รวมเปนเงิน 7642 บาท 22 อัฐ 

นอกจากน้ียังมีสินคาประเภทเครื่องทองเหลือง ทองขาว ผาแพรพรรณ ที่จําหนายในตลาดพระปฐมเจดียในเดือน

หน่ึงคิดเปนเงินถึง 13,72 3 บาท 10 อัฐ ทั้งน้ีราคาคาเชารานขายของในตลาดพระปฐมเจดียน้ันตกเดือนละ 10 - 12 บาท 

ราคาคาเชารานในทําเลที่หางไกลออกไปอยางต่ํา 5 บาท โดยราคาเซงหรือเชาของรานในบริเวณตลาดน้ันตกเฉล่ียรานละ    

10 - 15 ชั่ง 
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4.4.2.3 การคมนาคม  

เสนทางการคมนาคมที่สําคัญของมณฑลนครไชยศรีคือ คลองมหาสวัสดิ์ คลองเจดียบูชา และแมนํ้านครไชยศรี   

โดยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เปนเสนทางสัญจรที่คับคั่ง เน่ืองจากมีเรือเมลที่เดินจากกรุงเทพฯ ไปยังพระปฐมเจดีย เละมีเรือแจว

เรือพายสัญจรของราษฏรไปมาอยางตอเน่ือง เรือเหลาน้ีเปนเรือที่บรรทุกสินคาไปมาระหวางกรุงเทพฯ กับพระปฐมเจดีย 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพทรงรายงานวาเสนทางรถไฟสายใต ที่จะตัดผานมณฑลนครไชยศรีน้ันจะชวยสงเสริม

การคาขายภายในมณฑลนครไชยศรีรวมถึงการคาระหวางหัวเมืองตางๆ อีกดวย ในชวงเวลาน้ันการสรางทางรถไฟ             

ไดดําเนินการปกกรุยมาถึงบริเวณคลองเจดียบูชาแลว และจากการสอบถามราษฎรเก่ียวกับทางรถไฟดูจะนิยมเรื่องรถไฟ    

เปนอยางมาก และเห็นพองกันวารถไฟสายน้ีจะทําใหเศรษฐกิจของเมืองนครไชยศรีรุงเรืองมากกวาเดิม เน่ืองจากทุกวันน้ี   

การขายสินคาบางอยางยังคงขัดคลอง ผูขายบางรายตองหาบสินคามาขายที่ตลาดพระปฐมเจดียซ่ึงความลําบากเปนอยางมาก 

และในชวงฤดูฝนผูคาที่อยูไกลก็ไมสามารถหาบมาขายได เน่ืองจากหนทางเปนหลุมเปนบอจะใชเกวียนเดินทางก็ไมสามารถ  

ทําได หากมีเสนทางรถไฟแลวน้ันความลําบากเหลาน้ีก็คงจะหมดไปและคงจะขายสินคาไดราคาดีขึ้นกวาเดิม 

4.4.3. สภาพสังคมในมณฑลนครไชยศรี 

 ในเอกสารการตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของกรมหลวงดํารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 น้ัน ไดกลาวถึงสภาพ

สังคมภายในมณฑลนครไชยศรีไวดังน้ี 

4.4.3.1 การประกอบอาชีพ  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงการประกอบอาชีพในมณฑลนครไชยศรีวามีหลากหลายทั้งการเกษตรกรรม 

การคาขายและการทํานํ้าตาล เปนตน โดยมีการทําเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักโดยเฉพาะการทํานา เน่ืองจากขาวสารของเมือง

นครไชยศรีไดผลผลิตดี สามารถสงไปขายที่โรงสีขาวในกรุงเทพฯ ไดราคาด ีทําใหผูคนนิยมมาทํานาเปนจํานวนมาก และสงผล

ใหมีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานยังเมืองนครไชยศรีเพื่อมาทํานาอีกมาก เห็นไดจากการมีคดีความที่เก่ียวกับเรื่องที่ดินที่นา    

ในชั้นศาลเปนสวนใหญ  

นอกจากน้ีราษฎรยังทํามาคาขายอ่ืนๆ เชน โรงหีบทํานํ้าตาลทรายซ่ึงอยูตามลํานํ้า โรงปนโองอางเครื่องปนดินเผา 

และมีการนิยมยอมแพรดําจากมะเกลือไปจําหนายยังตางประเทศ เน่ืองจากมะเกลือมีมากในพื้นที่น้ี รวมถึงมีการยอมผาคราม

ดวยเชนกัน สามารถซ้ือครามไดจากไรในบริเวณคลองเจดียบูชาไดในราคาที่ถูก 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดกลาววาในการตรวจราชการมานครไชยศรีครั้งน้ี เห็นวาการจัดการเรื่องโจรผูราย    

การปราบปรามกรมการ และการจัดตั้งกํานันผูใหญบานมีความเรียบรอยเปนอยางดีราษฎรจึงอยูดีมีสุขแตก็ยั งคงมีปญหา      

ที่เกิดขึ้นแกราษฎรในเวลาน้ีคือ การแยงที่ดินทํานากัน เพราะคนที่อพยพเขามาทํานามีเปนจํานวนมาก การออกใบจองจึง    

หามไวกอนผูคนจึงแยงที่ดินทํานากัน การน้ีถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองรีบจัดการแกไขตอไป 

4.4.3.2 การบูรณะพระปฐมเจดีย  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพกลาวถึงองคพระปฐมเจดียที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณขึ้น 

จนเปนที่งดงามน้ัน ในเวลาน้ีการปฏิสังขรณไดลวงเลยมานานจึงเกิดความทรุดโทรม อาทิ กระเบื้องที่ประดับองคปฐมเจดีย 

รวงลงมาจํานวนมาก และมีตนไมขึ้นปกคลุมอยูมาก ทางวัดพระปฐมเจดียไดเรี่ยไรเพื่อการปฏิสังขรณบางแตคงยังไมเพียงพอ

ตอการปฏิสังขรณ  

นอกจากน้ีทรงกลาวถึงจุดชํารุดที่สําคัญขององคพระปฐมเจดียคือ พระระเบียงที่สรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่พระระเบียงทางดานตะวันตกเฉียงใตน้ันหลังคาไดพังลงมาแถวหน่ึง ประมาณ 1 ใน 8 สวน    

ของพระระเบียงโดยรอบ ทรงกลาวไววาหากจะทําการดูแลรักษาไมใหองคพระปฐมเจดียทรุดโทรมลงน้ัน ตองมีการซอมแซม

อยูเสมอเชนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรืออาจแกไขโดยการเรี่ยไรจากงานเทศกาลประจําปก็เปนได 
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4.4.3.3 พระราชวังเกาพระปฐมเจดีย  

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจบริเวณพระราชวังเกาที่สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว พบวาตัวพระราชวังไดชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก พระที่น่ังและพระตําหนักตางๆ ผุผังจนมิอาจซอมแซมใหดี     

ไดเหมือนเกา หากจะใชงานเห็นควรที่จะสรางขึ้นใหมทดแทนของเกา หรือควรรื้อพระที่น่ังและตําหนักตางๆ ที่ชํารุดหักพังออก

ใหหมดและปลูกสรางเปนที่วาการมณฑลนครไชยศรีทดแทน 

4.4.4. โบราณคดีพระปฐมเจดีย 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดเสด็จตรวจดูและสืบคนของโบราณที่บริเวณพระปฐมเจดีย และไดพระพิมพหลายรูป 

เม่ือนํามาวิเคราะหดูแลวพบวาพระพิมพมีลักษณะแบบฮินดูคลายกับที่พบในแหลมมลายู โดยทรงสันนิษฐานวาพระปฐมเจดียน้ี

ผูสรางคงจะเปนชาวมัชณิชประเทศ นอกจากน้ียังไดพบเทวรูปที่มีลักษณะแบบเขมร เหมือนเชนที่พบในเมืองสวรรค เมืองสิงห 

และเมืองนครราชสีมา รวมทั้งที่พบในเมืองเขมร ทรงสันนิษฐานวาเม่ือครั้งที่บานเมืองเหลาน้ีนับถือพราหมณฮินดูน้ันคงมีความ

เก่ียวของกับเมืองเขมร 

นอกจากน้ีไดพบของสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ เหรียญเงินโบราณ พวกจีนขุดไดทางคลองพระประโทน โดยจีนพุก

ผูใหญบานนํามาใหดู ลักษณะเปนตราปราสาทมีรูปปลาอยูดานใต อีกดานหน่ึงเปนอุณาโลม ทรงไมเคยเห็นเหรียญลักษณะ

เชนน้ีมากอน จึงรับส่ังใหจีนพุก ผูเปนเจาของเหรียญเงินน้ีไปคอยที่กรุงเทพ เพื่อที่จะไดนําทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จ    

พระจุลจอมเกลาตอไป 

  

5. สรุปและอภิปรายผล 

 

เอกสารรายงานการตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ          

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นับเปนเอกสารสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรมีลักษณะเปนจดหมายเหตุรายงานการตรวจ

ราชการที่มีลักษณะเปนการจดบันทึกรายงานแบบตะวันตก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการจัดการปกครองรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล 

ซ่ึงเปนการจัดการเปล่ียนแปลงระบบบริหารราชการแผนดินใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีในการออกตรวจราชการตามหัวเมือง

ตางๆ ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จะทําใหทรงเห็นถึงขอผิดพลาดและขอบกพรองในการบริหารปกครอง ซ่ึงควรที่จะได

ทําการแกไขตอไป นอกจากน้ีเอกสารรายงานการตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ยังไดสะทอน      

สภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของราษฎร รวมทั้งดานภูมิสถานบานเมือง การคมนาคม การคาขาย การเกษตร การปกครอง       

การศาสนา การศาลอีกดวยโดยนับวาเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม 
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เทศาภิบาล, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2545) 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางจํานวน 364 ชุด โดยใชหลักเกณฑของการวิจัยเชิงปริมาณกําหนดตัวแปรดวยวิธีการเชิงนิรนัยในการนําแนวคิด

จากทฤษฏีตางๆมาสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพิสูจนตัวแปรเชิงสหสัมพันธ

เพื่อสรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยทดสอบคาสหสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรแฝง เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรที่สูงจนเกิด ปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) เม่ือผานการทดสอบจึงนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อ

สรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)

เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความเปนอิสระระหวางตัวแปรเชิงกลุม เพื่อนํามาใชอธิบายผลการวิจัยที่ไดจากขอมูล

ประกอบการอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวา 

ปจจัยภายในไดแก ทัศนคติของนักศึกษามีผลตอการจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในภาพรวม นักศึกษาฯ 

มีทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวาใน

ภาพรวมนักศึกษาฯ ไดรับการสนับสนุนอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน รายดาน กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว อยูในระดับมาก การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอยูในระดับมาก และการไดรับการสนับสนุนจาก เพื่อนอยู

ในระดับมาก 2) เพือ่ศึกษาระดับของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา คาสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรปจจัยมีปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแก ปจจัยดานเพื่อน ดาน

สถานศึกษา ดานทัศนคติ และดานครอบครัว ตามลําดับ โดยตัวแบบดังกลาวมีอํานาจการพยากรณเทากับ 0.84 และ 3) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวา ความสัมพันธ

ของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทุกดาน โดยปจจัยที่มีความสัมพันธ

สูงสุด ไดแก ปจจัยดานทัศนคติและครอบครัว ปจจัยดานสถานศึกษาและเพื่อนปจจัยดานครอบครัวและสถานศึกษาตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ปจจัย  อิทธิพล  จิตอาสา 
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Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to study factors affecting the public mind of Kanchanaburi 

Rajabhat University students and 2) to study the correlation between factors that affect the public mind 

of Kanchanaburi Rajabhat University students. The data consisting of 364 samples were collected based 

on quantitative research. The variables were defined using a deductive method. The questionnaire was 

created by various theories. The correlation statistic analysis was used for inferential analysis. Also, the 

multiple regression analysis was used for hypothesis testing involving with the independence of variables 

which explained the results and discussion of this research. 

The results revealed that 1)The factors affecting the public mind of Kanchanaburi Rajabhat 

University showed Internal factors include: student attitudes affecting the public mind of Kanchanaburi 

Rajabhat University overview students have the highest attitudes. Support factor affecting the public mind 

of Kanchanaburi Rajabhat University found in the student overview supported at a high level. And as a 

result, the sample was supported by the family. In a very high level. The support from educational institutions 

was at a high level and the backing of Friends are at a high level. 2)Degree the factors affecting the public 

mind of Kanchanaburi Rajabhat University students showed in order were as accompanied by friends, 

school, attitude and family with the predictive power of 0.84. 3)The correlation between factors that 

affect the public mind of Kanchanaburi Rajabhat University students were related significantly which 

showed the highest relationship was attitude with family. The second was school with accompanied by 

friends and the third was family with school. 

 

Keywords: factors, influence, public mind 

 

1. บทนํา 

 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการหล่ังไหล ของวัฒนธรรมตางชาติเขาสู

ประเทศทั้งทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการ คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรม

และจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา

และ สถาบันศาสนาซ่ึงมีบทบาทในการอบรมเล้ียงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมมีบทบาทนอยลง ทํา

ใหคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ใหเห็นถึงสังคมที่เปนอันตราย 

ลอแหลม ทําใหเด็กและเยาวชนของไทย หมกมุน ชื่นชมหลงใหลกับคานิยมทางสังคมที่เนนวัตถุนิยมมากเกินความพอดี จน

ละเลยการยึด ม่ันในศาสนธรรม กระบวนการควบคุมปจจัยส่ิงแวดลอมรอบขางที่เปนพิษตอเยาวชน นับวันจะ กระทําไดยาก

ยิ่งขึ้นจนหลายเรื่องไมสามารถควบคุมได (ศูนยคุณธรรม, 2549, น. 1) นอกจากน้ียังมีขอคนพบวา สภาพสังคมไทยในปจจุบัน

เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบและการแสดง ออกไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมและไมสรางสรรค เชน ขาดการคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุมีผล ขาดความอดทน ขาดความชื่อสัตย นอกจากน้ีพฤติกรรมที่สังคมไทยคาดหวัง เชน การจุนเจือ การชวยเหลือ 

การเผ่ือแผแบงปนประโยชนเพื่อผูอ่ืน การมีคุณธรรม การใหอภัย จิตสํานึกของคนที่มีจิตใจเสียสละสรางสรรคงานเพื่อสวนรวม

พบวา มีการแสดงออกนอย (โกวิทย พวงงาม, 2550, น. 3) อีกทั้งในสวนของอาชีพ พบวาคนที่มีอาชีพเปนเกษตรกร มีระดับ

คะแนนคุณธรรมสูงกวาทุกๆ อาชพี โดยอาชีพที่มีคะแนนคุณธรรมต่ําที่สุดคือ อาชีพนักศึกษา ทั้งน้ีจากผลสํารวจ สถานภาพ
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คุณธรรมของประชาชนในสังคมไทยของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยในวันที่ 11 มิถุนายน2550 โดยใชตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ในการสํารวจ เพื่อเฝาระวังสถานภาพคุณธรรมของ

สังคมไทย ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสาและความขยันหม่ันเพียร การ

สํารวจครั้งน้ีพบวา คุณธรรมดานจิตอาสาชวยเหลือสังคมไดคะแนนสูงสุด คือ 71.7 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากน้ันก็

ลดหล่ันกันลงมาตามลําดับ คือ ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต โดยคุณธรรมดานการมี 

สติสัมปชัญญะไดคะแนน ต่ําสุด คือ 61.7 (ศูนยคุณธรรมและสถาบันรักลูก,2550,น. 141-142) 

จิตอาสา เปนคุณธรรม จริยธรรม ประการหน่ึงที่ตองการมี หรือใหเกิดขึ้นใน สังคมไทย เน่ืองจากความเปน

นามธรรมของคุณธรรมในดานจิตอาสามีนอย เขาใจและปฏิบัติได ไมยาก เพียงแคออกแรง หรือบริจาคทรัพยก็ถือไดวามีจิต

อาสาแลว (ศูนยคุณธรรมและสถาบัน รักลก, 2550, น. 155) จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบุคคลที่มีตอสังคมสวนรวม 

โดยการเอาใจใส และการชวยเหลือผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนเพื่อ สวนรวม เชน การเสียสละ

เงิน ส่ิงของ เวลา แรงกาย และสติปญญาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน (พระไพศาล วิสาโล, 2544; มิชิ

ตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, 2550, อางถึงใน ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ 2550, น. 2) จากคํากลาว สรุปไดวา คนเราทุกคนมีดานดีอยู

ในตัวมาตั้งแตเกิด เด็กทุกคนตางมีเมล็ดพันธุแหงความดีงามฝงอยูในตัวหาก ไดรับการรดนํ้าพรวนดินใหเหมาะสมก็เจริญเติม

โตงอกงามได ดังน้ันเด็กและเยาวชนจึงควรไดรับ การสนับสนุนเพื่อพฒันาใหเกิดจิตอาสา 

ดังน้ัน เด็กและเยาวชนทั้งในปจจุบันและในอนาคต จึงควรไดรับการปลูกฝงจิตอาสา และพฤติกรรมที่แสดงออกซ่ึงการมีจิต

อาสาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล และควรไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก ซ่ึงผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก คือ บิดา มารดา ครู

อาจารยและเพื่อน รวมทั้งส่ือ หากบุคคลเหลาน้ีไดถายทอดความมีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสํานึกตอสวนรวมใหแกเด็กอยางสมํ่าเสมอ 

เด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีน้ีติดตัวไป ที่สําคัญการศึกษาควรมุงเนนที่การสรางจิตสํานึก ภายใน คือ การพัฒนาจิตใจที่

เปนรากฐานของความเปนมนุษยไมควรเนนที่ การพัฒนาเพื่อ ความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม การให

การศึกษาแกยุวชน ควรหยุดสราง จิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึกในทางจริยธรรมใหหนักแนน เขมแข็งยิ่งขึ้น 

(สุพจน ทรายแกว, 2546, น. 55) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจะ

ไดทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอจิตอาสาวามีลักษณะใด ปจจัยใดที่มีผลตอการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษามากที่สุด 

เพื่อเปนประโยชนในการชี้แนะแนวทางการสงเสริมจิตอาสาที่เหมาะสมแกนักศึกษาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 

3. สมมติฐาน 

 

3.1 ปจจัยภายในดานทัศนคต ิมีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

3.2 ปจจัยภายสนับสนุน ดานครอบครัว สถานศึกษาและเพื่อน มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุร ี

3.3 ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 

4.1 เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

4.2 เพื่อทราบถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

4.3 ผลการศึกษาใชเปนฐานขอมูลในการนําเสนอตอหนวยงาน เพื่อใหสวนงานที่เก่ียวของนําไปพิจารณา ปรับปรุง

การดําเนินงานเก่ียวกับจิตอาสาของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง  คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อจะนํามาเปนแนวทางและกรอบแนวคิดในการวิจัย  สรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 

5.1 แนวคิดที่เก่ียวของกับจิตอาสา 

5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการมีจิตอาสา 

กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวความคิด คุณภาพการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดจาก

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ  นําไปสูการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เก่ียวของ

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ การนําแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ที่ไดรับ

การพิสูจนแลวมาสรางสมมติฐาน เพื่อพิสูจนสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื่อศึกษาคุณภาพ

การใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเก็บขอมูลเปนตัวเลขโดยจัดแบงตัวเลขเปน 2 ประเภท 

คือ ประเภทตัวแปรเหตุ และประเภทตัวแปรผล เม่ือไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง

คณิตศาสตร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก นักศึกษาภาคปกติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ปการศึกษา 2556 

จํานวน 3,938 คน  (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2556)การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 364 คน  ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเชื ่อม่ันวา

ประชากรมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากรในการวิจัย ผูศึกษาไดใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro 

Yamane (อางถึงใน พิชญาณี  กิติกุล, 2549, หนา 106) การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เปน

การเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได 

ปจจัยภายในบคุคล 

- ทัศนคติดานจิตอาสา 
ปจจัยสนบัสนุน 

- ปจจัยดานครอบครัว 

- ปจจัยดานสถานศึกษา 

- ปจจัยดานเพ่ือน 

จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุร ี

- ดานการชวยเหลือผูอ่ืน 

- ดานการเสียสละตอสังคม 

- ดานการตั้งใจพัฒนาสังคม                          

- ดานการจิตสํานึกสาธารณะ 
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  6.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ

พบวา สาเหตุของการมีจิตอาสา สวนใหญมีสาเหตุหลักที่สําคัญอยู 2ประเด็น คือ ปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคติดานจิตอาสา 

ปจจัยภายนอก ไดแก ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน ดังน้ีผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นสาเหตุของพฤติกรรมจิตอาสาทั้ง  2

ประเด็น มาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งน้ี โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2สวน ดังน้ี 

   แบบสอบถามตอนที่ 1เปนขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา จํานวน  6ขอ ประกอบดวย ขอมูล

ของ เพศ อาย ุชั้นป อาชีพของบิดา-มารดาหรือผูปกครอง รายไดในครอบครัว การเขารวมกิจกรรม 

   แบบสอบถามตอนที่ 2เปนขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตอาสา จํานวน 35 ขอ ซ่ึงประกอบดวย 2 ดาน 

คือ  

   1. ปจจัยภายในบุคคล ไดแก ทัศนคติดานจิตอาสาจํานวน  9 ขอ 

   2. ปจจัยสนับสนุน ไดแกปจจัยดานครอบครัวจํานวน  8 ขอปจจัยดานสถานศึกษาจํานวน 10 ขอปจจัย

ดานเพื่อนจํานวน 8 ขอ 

แบบสอบถามตอนที่ 3ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตอาสา เปนคําถามเชิงประเมินคา (Rating Scale) มี5 

ระดับ คือ ปฏิบัติสมํ่าเสมอ ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินอยครั้ง ปฏิบัตินอยที่สุด มีจํานวน 33 ขอ โดยแบง

ออกเปน 4 ดาน ดังน้ีดานการชวยเหลือผูอ่ืน จํานวน 6 ขอดานการเสียสละตอสังคม จํานวน 7 ขอดานการตั้งใจพัฒนาสังคม                          

จํานวน11 ขอดานการจิตสํานึกสาธารณะ จํานวน9 ขอ 

 6.2 การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีกระบวนและขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา รวมถึงการรวบรวมวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวของในการมีจิตอาสา 

 2. รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อสรางแบบสอบถามโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพและ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ทั้งดานเน้ือหาและความเหมาะสมในการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการตั้ง

คําถาม 

 3. สําหรับแบบสอบถาม เรียบเรียงจะแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ จึงจะสรุปไดวาคําถามน้ันตรง

ประเด็นที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย 

 4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแลวนําไปทดลองใช (Try out) 

กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคกศ.บป.  จํานวน 30 คน เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม  

 5. นําขอมูลจากการทดลองใช (Try out) มาทําการวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ซ่ึงจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 

 6. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจและเชื่อม่ันไดวามีความครอบคลุมแลวไป

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่จะทําการศึกษา 

 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)มีกระบวนและขั้นตอน ดังน้ี 

 1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ภาคกศ.บป.  ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง 

  2. นําขอมูลจากการทดลองใช (Try out) มาทําการวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะหCronbach, 

1970อางใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคาคาความเชื่อม่ัน 0.82 
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6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยมีวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังน้ี 

 1. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับคณะฯตางๆ เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูล 

2. ติดตอประสานงานเพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษา 

 3. เตรียมแบบสอบถามจํานวน 364 ชุด และแจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาภาคปกติ  

6.4การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของการมีจิตอาสาของนักศึกษาไดแก เพศ, อายุ, ชั้นป, อาชีพ

ของบิดา-มารดาหรือผูปกครอง, รายไดในครอบครัว, การเขารวมกิจกรรมโดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละ   

2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวมาบันทึกขอมูล จากน้ันนําขอมูลที่บันทึกแลวมาประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  

 3. การวิเคราะหขอมูล โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

3.1สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบซ่ึงสถิติที่ใช  

3.2 สถิติเพื่อสรุปอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาคําตอบดวยการทดสอบคาสหสัมพันธ

ระหวางกลุมตัวแปรรวมกับการหาเมตริกความสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปรแตละคูและการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

 

7. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.3และเพศชายคิดเปน

รอยละ 29.7  ในดานอายุกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมามีอายุระหวาง 20-22 ป 

คิดเปนรอยละ 41.5 และมีอายุ 23 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.5ตามลําดับ ชั้นปที่กําลังศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1  คิดเปนรอยละ 39.0  ชั้นปที่ 2คิดเปนรอยละ 31.3 ชั้นปที่ 3  คิดเปนรอยละ 23.9  ชั้นปที่ 4 คิด

เปนรอยละ 3.3 และชั้นปที่ 5  คิดเปนรอยละ 2.5  ดานอาชีพหลักผูปกครอง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ผูปกครอง

ประกอบอาชีพ อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาไดแก รับจาง คิดเปนรอยละ 28.6  อาชีพ

การเกษตร/ประมง คิดเปนรอยละ  23.6  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.6และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 4.9  

ตามลําดับดานรายไดในครอบครัวพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ครอบครัวสวนใหญมีรายได 20,000-24,999 บาทคิด

เปนรอยละ 25.5 รองลงมาครอบครัวมีรายได 10,000-14,999 บาทคิดเปนรอยละ 21.4  ครอบครัวมีรายได25,000-29,999 

บาทคิดเปนรอยละ 13.2  ครอบครัวมีรายได 15,000-19,999 บาท คิดเปนรอยละ 12.6 ครอบครัวมีรายได 5,000 -9,999 

บาทคิดเปนรอยละ 9.3  ครอบครัวมีรายได 30,000-34,999 บาท คิดเปนรอยละ 8.8 ครอบครัวมีรายได 35,000 บาท ขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 5.8และครอบครัวมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาทคิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับการเขารวมกิจกรรมกับทาง

มหาวิทยาลัย คณะฯ หรือเขารวมกิจกรรมที่ทําประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมสมํ่าเสมอ  คิดเปนรอยละ 43.4รองลงมา ไดแก

เขารวมกิจกรรมแตไมบอยครั้งคิดเปนรอยละ 31.6  และไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆคิดเปนรอยละ 25.0 ตามลําดับ 
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8. สรุปผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัวแปร ที่เก่ียวของกับการมีจิตอาสาของนักศึกษา ไดแก   ปจจัย

ภายในปจจัยสนับสนุน และการมีจิตอาสา โดยสามารถสรุปปจจัยที่เก่ียวของได ดังน้ี 

ปจจัยภายในไดแก ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีปจจัยภายในที่มีผลตอการจิตอาสาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในภาพรวม นักศึกษาฯ มีทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.28 

ปจจัยสนับสนุนไดแก ปจจัยตางๆในการสนับสนุนการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในภาพรวมนักศึกษา

ไดรับการสนับสนุนอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และเม่ือพิจารณาเปน รายดาน กลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.91 และการไดรับการสนับสนุนจาก เพื่อนอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 

สรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีปจจัยสนับสนุนอยูในระดับมาก โดยไดรับ การสนับสนุนจาก

ครอบครัวมากที่สุด รองลงมาการสนับสนุนจากเพื่อนและการสนับสนุนจากจากสถานศึกษา ตามลําดับการมีจิตอาสาการมีจิต

อาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการศึกษาพบวาในนักศึกษาฯ แสดงการมีจิตอาสาอยู ในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.83  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน กลุมตัวอยางแสดง พฤติกรรมจิตอาสาดานการชวยเหลือผูอ่ืนอยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 ดานเสียสละตอสังคมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 ดานการตั้งใจพัฒนาสังคมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ดานจิตสํานึกสาธารณะอยูในระดับมาก 4.03 

 ผลการทดสอบสมมติฐานกาวิจัย พบวา ไมยอมรับสมมติฐาน 5 ขอ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระโดยสรุป ดังน้ี 

ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอจิตอาสา 

สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

1) ปจจัยภายในดานทัศนคติกับจิตอาสามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาปจจัยภายในดานทัศนคติ มีผล

ตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงวายอมรับสมมติฐานที่กําหนด 

2) ปจจัยภายสนับสนุนกับระดับจิตอาสามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอ

การมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงวายอมรับสมมติฐานที่กําหนด 

3) ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญโดยปจจัยที่ มีความสัมพันธสูงสุดไดแก  ปจจัยดานทัศนคติและครอบครัว ปจจัยดาน

สถานศึกษาและเพื่อนปจจัยดานครอบครัวและสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนด 

 

9. อภิปรายผล 

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ซ่ึง

กลุมตัวอยางเปนประชากร ที่เปนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยสามารถวิเคราะหและ อภิปรายผล

การศึกษาไดดังน้ี 

ผูศึกษาไดกําหนดเปนปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคต ิและปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคม ดังน้ี 

ปจจัยภายในทัศนคติ ผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดในการศึกษาดังน้ี คุณงามความดีในตนเองและผูอ่ืน ไดแก การทําดีไดดี 
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ความคิดที่ไมเห็นแกตัว และแนวโนมในการกระทําความดี จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอทัศนคติอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28  แสดงวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเรื่องคุณงามความดีในตนเองและผูอ่ืน เห็นไดจากกลุม

ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาความขยันหม่ันเพียรจะทําใหคนประสบความสําเร็จ มากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.49 และเห็นดวย

วาคนที่เสียสละตอผูอ่ืนเปนผูทีนายกยอง คาเฉล่ียเทากับ 4.47 ความคิดที่ไมเห็นแกตัว เห็นไดจากคนที่มีความเมตตาตอเพื่อน

มนุษยและสัตวโลกเปนผูที่นาชื่นชม คาเฉล่ียเทากับ 4.44 น่ันหมายความวากลุมตัวอยางมีความเชื่อในการทําดีไดดีมีความรูสึก

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และมีแนวโนมในการกระทําความดี ดังน้ัน จึงเปนพื้นฐานทางจิตใจที่ดีโดยเกิดขึ้นจากความคิด ความเชื่อ 

ความรูสึกภายในตัวเด็กและเยาวชนที่จะนํามาประเมิน ไตรตรองแลวแสดงพฤติกรรมออกมา สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู

ของ Bandura ที่กลาวาวาปจจัยดานความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ซ่ึงเปนองคประกอบของทัศนคติที่กําหนดลักษณะและ

ทิศทางของพฤติกรรมขึ้นอยูกับวาบุคคลจะ มีทัศนคติในเรื่องความดีงามมากเพียงใด และมีแนวโนมหรือความพรอมที่จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน มากนอยเพียงใด และสอดคลองกับไพบูลย วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543, น. 13) สํานึกที่เกิดจาก

ภายในเปนการครุนคิด ไตรตรองของคนแตละคนในการพิจารณาตัดสิน เชิงการใหคุณคาและความดีงาม ซ่ึงสงผลต อ

พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อขัดเกลาตัวเองใหเปนไปทางใดทางหน่ึง ฉะนั้นมนุษยทุก

คนลวนสามารถ สรางสํานึกใหตนเองได ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู การมองเห็น การคิด ฯลฯ แลวนํามาพิจารณาเพื่อ ตัดสินใจวา

ตองการสรางสํานึกแบบใดก็มีการฝกฝนและส่ังสมแบบน้ัน 

นอกจากน้ีผลการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับจิตอาสา พบวามีความสัมพันธทางบวกกับจิตอาสา แสดงวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีทัศนคติระดับมาก ไดแก มีความคิดในเชิงประเมินคุณคาของความดีงามตอตนเอง

และบุคคลอ่ืน และมีความเชื่อวาการทําความดียอมไดรับผลดี และเชื่อในความสามารถของตนเองและมีความพรอมที่จะเขาไป

ใหความชวยเหลือผูอ่ืนมาก ก็จะมีจิตอาสาในการชวยเหลือผูอ่ืน เสียสละตอสังคม การมุงม่ันพัฒนาสังคมและแสดงพฤติกรรม

ที่มีจิตสํานึกสาธารณะมากเชนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐณิชากร ศรีบรีบูรณ (2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัย

ดานนักเรียน ในเรื่องเจตคติตอจิตอาสา การเรียนรูเก่ียวกับจิตอาสา และการรับรู ความสามารถของตนเองที่จะทําพฤติกรรม

จิตอาสามีอิทธิพลตอจิตอาสาของนักเรียน และ สอดคลองกับโกศล มีความดี (2547, น. 65-66) ผลการศึกษาพบวา 

ขาราชการตํารวจมีจิต ลักษณะแตกตางกันมีจิตสาธารณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาขาราชการ ตํารวจที่มี

เจตคติตอจิตสาธารณะที่ดี มีจิตสาธารณะสูงกวาขาราชการตํารวจที่มีเจตคติตอ จิตสาธารณะที่ไมดี แมวาจะเปนการศึกษาถึง

ความแตกตางทางปจจัยทางจิตสังคมของขาราชการ ตํารวจที่มีเจตคติตอจิตสาธารณะกับการมีจิตสาธารณะของขาราชการ

ตํารวจก็ตาม อีกทั้งผลการศึกษายังพบวาทัศนคติสามารถอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาไดในเชิงบวก  

ปจจัยสนับสนุน ภาพรวมปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยูใน

ระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 นอกจากน้ีผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนกับการมีจิตอาสา พบวามี

ความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตอาสา แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากก็

จะมีจิตอาสามากเชนกัน โดยนํามาอภิปรายเปนประเด็น ดังน้ี 

การสนับสนุนจากครอบครัว ผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจาก บุคคลในครอบครัว ไวดังน้ี ความ

รักความหวงใย การดูแลเอาใจใส และคําแนะนําหรือชมเชยในการแสดงจิตอาสา จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดรับการ

สนับสนุนจากครอบครัวอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และพบวากลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว

มากที่สุด แสดงวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับทุนการศึกษาฯ ไดรับความรักความหวงใย การดูแลเอาใจใส และคําแนะนําหรือ

ชมเชยในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาจากครอบครัว ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครอบครัวมีความใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมาก และ

เปนหนวยสังคมกลุมแรกที่ทําหนาที่เล้ียงดู ดูแลเอาใจใสดวยความเอ้ืออาทร ชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมสิ่งของและให

คําแนะนําหรือกําลังใจ แกเด็กและเยาวชน จึงชวยใหเด็กและเยาวชนรูสึกปลอดภัย อบอุน และเปนสวนหน่ึงของคนใน 

ครอบครัว ดังน้ันขอมูลที่เด็กและเยาวชนเชื่อวาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเปนจุดเริ่มตนที่ ชวยใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

จิตอาสาจากบุคคลที่ตนมีความใกลชดิ เพราะเด็กและเยาวชนจะ เรียนรูจนสามารถนําไปปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในชีวิตได 
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จึงสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสา สอดคลองกับณัฐณิชากร ศีรบริบูรณ (2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัยดานครอบครัว ความ

เปน แบบอยางจากพอแมมีความสําคัญมากที่สุด นอกจากน้ีหากพอแมใชเหตุผลในการอบรมเล้ียงดู และมีการสนับสนุน 

สงเสริมใหนักเรียนทําพฤติกรรมจิตอาสาก็จะสงผลใหนักเรียนมีจิตอาสา เพิ่มขึ้น และจากการหาความสัมพันธพบวาการไดรับ

การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ กับการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา  

การสนับสนุนจากสถานศึกษาผูศึกษาไดกําหนดตวัชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจาก บุคคลในสถานศึกษา ไวดังน้ี การ

ไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม การไดรับคําแนะนํา การเอาใจใส ยกยองชื่นชมจากอาจารยในการ

สนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมจิตอาสา จากการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดรับการสนับสนุนจาก

สถานศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 แสดงวานักศึกษา ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสถานศึกษาให

นักเรียนทําประโยชนแกสวนรวม ใหคําแนะนําและอบรมส่ังสอน การเอาใจใสยกยองชื่นชมจากอาจารย และผูบริหาร

มหาวิทยาลัย เน่ืองจากสถานศึกษาถือเปนสถาบันทางสังคมที่มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนอยางเปน ระบบ และทํา

หนาที่ใหการศึกษา อบรมส่ังสอนใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู มีอุปนิสัยที่ดีงาม และ ยกยองชมเชยผูที่กระทําความดี สงผลให

เด็กและเยาวชนเกิดจิตอาสา สอดคลองกับหลักการจัด การศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 ที่กําหนด

วา ตองเปนไปเพื่อพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ 

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ผลการศึกษาของณัฐณิชากร ศรี

บริบูรณ(2550, น. 142-144) ที่พบวาปจจัยดานโรงเรียน/ครูที่จะ ทําใหนักเรียนมีจิตอาสา ไดแก ความเปนแบบอยางจิตอาสา

จากครู และสัมพันธภาพที่ดีระหวาง เด็กและเยาวชนที่ไดรับทุนฯ กับครู ก็มีอิทธิพลตอการเกิดจิตอาสาของนักเรียน และจาก

การหาความสัมพันธพบวา การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการ แสดงพฤติกรรมจิตอาสา  

การสนับสนุนจากเพื่อน ผูศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน ไวดังน้ี การไดรับความชวยเหลือ

วัตถุส่ิงของหรือแรงกาย คําแนะนํา กําลังใจหรือยกยองในการ แสดงพฤติกรรมจิตอาสา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 แสดงวานักศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนดานการ 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไมวาจะเปนดวยวัตถุส่ิงของหรือแรงกาย ใหคําแนะนําในการทําส่ิงที่ดีมี ประโยชนใหคําปรึกษาเวลา

เพื่อนมีปญหาและกําลังใจ ยกยองชมเชยเม่ือเพื่อนทําความดี จึงสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสา ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุมประชากรสวน

ใหญอยูในระดับมัธยมตนซ่ึงเปนชวง วัยรุน เพื่อนจึงมีอิทธิพลตอกลุมมาก ฉะน้ันจะคอยใหความชวยเหลือ และใหการ

สนับสนุน ทําให ตนรูสึกม่ันคงในสถานภาพภายในกลุม รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลุม และไดรับการยกยอง ชื่นชม 

ดังน้ันการที่เด็กและเยาวชนไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน ก็มีแนวโนมในการแสดง พฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมจิตอาสาสูง

สอดคลองกับอนุศักดิ์ จินดา(2548,น. 101-102)พบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับจิต

สาธารณะ และณัฐณิชากร ศรบริบูรณ (2550, น. 142-144) ที่วาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนและเพื่อน เปนลักษณะสําคัญ 

ของปจจัยดานเพื่อน แสดงวาถานักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระดับสูงก็จะทําใหนักเรียน เกิดจิตอาสามาก และถา

เพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุมของนักเรียนมีจิตอาสาก็จะทําใหนักเรียนมี จิตอาสาดวยเชนกัน 

ปจจัยสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มากระตุน และสราง

ส่ิงจูงใจในการใหความรัก ดูแลเอาใจใส อบรมชี้แนะส่ังสอน การชวยเหลือส่ิงตางๆ และการที่ผูรับไดรับขอมูลที่ใชใน

สถานการณหน่ึงๆอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ Thoits(1982, p. 146);และศุภวิชญ จันทิพยวงษ (2548, น. 62)ที่กลาววา 

ปจจัยสนับสนุนเปนการที่บุคคลไดรับความรัก ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส ใหกําลังใจการแสดงความรักความ

ผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือกัน และเห็นคุณคามีการ ชวยเหลือในดานความรู ขอมูลขาวสาร คําแนะนําที่สามารถนําไปใช

แกปญหา และไดรับในรูปวัตถุหรือส่ิงของเวลา เงินหรือการบูรการ ซ่ึงตอบสนองตอความตองการของตนในสถานการณหน่ึงๆ 

ไดอยางเหมาะสมนอกจากน้ีการที่นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาน้ัน เกิดจากแรงจูงใจ จาก ภายนอกที่มากระตุนใหเกิด

พฤติกรรม เชน การไดรับความรักและการเอาใจใสอยางดีน้ันเกิดจาก ความตองการพื้นฐานของการดํารงอยูของมนุษยเพื่อให

เกิดความรูสึกที่ม่ันคง ความตองการไดรับ การยกยองชมเชยและความตองการที่จะไดรับกําลังใจ ความไวใจและการไดรับการ
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สนับสนุนใหปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความสามารถ  

 

10. ขอเสนอแนะ 

 

1. ควรมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยศึกษาในเชิงลึกโดยการสัมภาษณ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับกลุมประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี และนําผลการศึกษา

ที่ไดมากําหนดแผนการดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษา ตอไป 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น เชน ประชากรทั่วไปดานเศรษฐกิจ ปจจัย ภายใน เชน ภูมิหลังของ

ครอบครัว และปจจัยสภาพแวดลอม เชน อิทธิพลของ ตัวแบบ ลักษณะการอบรมเล้ียงดู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานตอไป 
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บทคัดยอ  

 

ภาพนําเสนอปญหาสังคมรวมสมัยผานนวนิยายผี ของภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร จัดเปนนวนิยายแนวสยองขวัญ 

ผูเขียนไดสรางตัวละครผีโดยสรางปมปญหาของเรื่องจากปญหาในสังคมปจจุบัน ทั้งปญหาในดานเศรษฐกิจที่ฝดเคืองและตกต่ํา 

การปรับตัวของธุรกิจเพื่อความอยูรอด ปญหาการหยารางครอบครัวแตกแยก และปญหาการไมรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อันสงผลตอชีวิตผูอ่ืน ปญหาที่กลาวมาน้ีเปนเหตุอันทําใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ อีกทั้งผูเขียนไดสรางตัวละครผีอิงตามความเชื่อ

ที่วาผีมีพลังเหนือธรรมชาติ และตัวละครผีใชพลังที่วาน้ีเพื่อแกแคนผูที่มีสวนเก่ียวของ โดยผูเขียนกําหนดใหการแกแคนน้ัน

สําเร็จทุกครั้ง 

 

คําสําคัญ: นวนิยายสยองขวัญ  ปญหาสังคมรวมสมัย  การสรางตัวละคร  

 

Abstract 

 

This article presents the visual presentation of contemporary social issues through the Pakinai’s 

phantom series , The 7 days a revenge thriller novels. The author has created a character created by 

the ghost crux of the problem in today’s society. The problems of the economic downturn and tight. The 

adaptation of the business to survive. Problem, divorce, broken family failure to maintain professional 

ethics and issues affecting the lives of others. These problems are caused because the stories and the 

writers created a character based on belief that ghost, spirits with supernatural powers by the author 

assigned to revenge them successfully every time. 

 

Keywords: horror novels, contemporary social issues, character  
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บทนํา  
 

ความเชื่อเรื่องเสนทางหลังความตายอยูคูกับวิถีชีวิตของมนุษยมาเน่ินนาน ถึงแมวิทยาศาสตรจะเจริญกาวหนามาก

เพียงใดก็มิไดทําใหส่ิงที่ไมสามารถพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตรน้ีลบเลือนไป ผี อยูคูกับสังคมไทยมานานเปนสวนหน่ึงของความ

เชื่อที่หลอหลอมจนกลายเปนวัฒนธรรม ในพิธีกรรมตาง ๆ การไหวเจาที่เจาทาง การตั้งศาล หรือการทําบุญแลวอุทิศสวนกุศล

ลวนมาจากความเชื่อเรื่องผีทั้งส้ิน สังคมไทยดําเนินไปภายใตเรื่องลึกลับที่ถูกปลูกฝงจากรุนสูรุน ทําให ผี ยังคงเปนสวนใน

สังคม ปจจุบันยังคงพบเห็นการนําเสนอความเชื่อเรื่อง ผี ผานส่ือตาง ๆ ทั้ง ภาพยนตร ส่ือวิทยุ เชน รายการ The Shock ส่ือ

โทรทัศน เชน รายการคนอวดผี ละครผี ส่ือออนไลน ซ่ึงมีลักษณะการจัดรายการเลาเรื่องผีเชนเดียวกับรายการวิทยุ เชน The 

ghost radio หรือการนําเสนอผานนวนิยายประเภทนวนิยายประเภทนวนิยายสยองขวัญ การเสพเรื่อง ผี ไมวาจะเปนการฟง 

การดู หรือการอาน ก็ตามผูเสพมีจุดมุงหมายคือเสพส่ือเหลาน้ีเพื่อความบันเทิง หากแตเม่ือเสพแลวน้ันสิ่งที่แฝงไวยอมมี

มากกวาความบันเทิง  

นวนิยายสยองขวัญหรือนวนิยายเหนือธรรมชาติ วนิดา บํารุงไทย (2544, หนา 76-79) กลาววา นวนิยายเหนือ

ธรรมชาติเปนวรรณกรรมที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความเรนลับมหัศจรรย หรืออํานาจของดวงวิญญาณ พลังจิต ตลอดจนอํานาจของ

ส่ิงลึกลับตาง ๆ และวรรณกรรมแนวน้ีจะใหความบันเทิงเชนเดียวกับวรรณกรรมหลีกหนีที่ใหความเพลิดเพลินในจินตนาการ

แปลก ๆ และที่สําคัญคือการใหความรูสึกตื่นเตน ระทึกใจ ความทาทายในการไดเฉียดใกลกับกับความนาสะพรึ งกลัวใน

รูปแบบตาง ๆ อันเปนสัญชาติญาณสวนหน่ึงของมนุษยน่ันเอง สําหรับเรื่องเหนือธรรมชาติของไทยจะตั้งอยูบนสมมุติฐานความ

เชื่อ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพราะจะใหสาระและแนวคิดเก่ียวกับกฎแหงกรรมเปนสวนมาก นวนิยายแนวน้ีของไทย

จึงมีเอกลักษณเฉพาะตนที่นาสนใจ   

นวนิยายเหนือธรรมชาติเริ่มมีขึ้นตั้งแตปลายศตวรรษที่ 18 และเปนที่นิยมอานอยางกวางขวาง จนถึงตนศตวรรษที่ 

19 นวนิยายเปนจุดเริ่มตนของเรื่องประเภทน้ีคือ The Castle of Otranto ของ Horace Walpole ซ่ึงประพันธขึ้นเม่ือ ค.ศ. 

1764 เปนเรื่องราวที่ใชฉากในยุคยุโรปสมัยกลาง ซ่ึงฉากและบรรยากาศจะประกอบดวยปราสาทมืด คุก ทางเดินใตดิน ภูตผี

ปศาจ ความโหดรายทารุณ ในเวลาน้ันนักเขียนนวนิยายประเภทน้ีจะนิยมใชฉากยุโรปสมัยกลางกันมาก สมัยตอมานวนิยาย

เหนือธรรมชาติจึงเริ่มไมไดจํากัดเฉพาะฉากของยุโรปสมัยกลาง แตไดเสนอบรรยายกาศที่นากลัวในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน แฟรง

เกนสไตน ของ Marry Shelley และเดรกคิวลา ของ Bram Stoker  

สําหรับในประเทศไทยนวนิยายเหนือธรรมชาติเรื่องแรกคือเรื่อง “เกาะกากี” ประพันธุโดย พันธุงาม เม่ือ พ.ศ. 2469 

เปนเรื่องการผจญภัยที่มีความลึกลับ และส่ิงมหัศจรรยเหนือธรรมชาติเปนสวนประกอบที่สําคัญในเรื่อง สุพรรณี วราทร 

(2519, หนา 197-241) ไดกลาววา นวนิยายประเภทน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมากจึงมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหมีนว

นิยายเรื่องตอมาคือ ตามพิฆาต ประพันธุโดย พันธุงาม เม่ือพ.ศ. 2469 ซ่ึงเปนตอนที่สองของเรื่อง เกาะกากี และเรื่อง 

บรรพตธิตา ประพันธโดย กัลปงหา และเคล่ือน ทรรภลักษณ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเปนนวนิยายผจญภัยที่มีความลึกลับและเหตุการณ

เหนือธรรมชาติเปนเน้ือเรื่อง แตก็ยังมีเน้ือเรื่องที่ลอกเลียนแบบนวนิยายตะวันตกอยู จนกระทั่งป พ.ศ. 2470 จึงไดมีนวนิยาย

เหนือธรรมชาติที่มีการประพันธแบบไทยแท โดยไมไดเลียนแบบนวนิยายตางประเทศเลยคือเรื่อง วารุณี ซ่ึงประพันธโดย 

กาญจนาคพันธุ (ขุนวิจิตรมาตรา) เม่ือนวนิยายเหนือธรรมชาติไดแพรหลายและไดรับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ทําให

เกิดนักเขียนนวนิยายประเภทน้ีหลายคน เชน พนมเทียน ตรี อภิรุม ศรีทอง ลดาวัลย จินตวีร วิวัธน แกวเกา ฯลฯ หลังจากน้ัน

มีการนํานวนิยายหลายเรื่องมาสรางเปนละครโทรทัศนและไดรับการตอบรับจากผูชมจํานวนมาก ตอมามีนักเขียนนวนิยายแนว

น้ีที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นอีกหลายทาน เชน พงศกร และภาคินัย 

ภาคินัย เปนนักเขียนที่มีผลงานเขียนนวนิยายเหนือธรรมชาติ ในบทความน้ีผูเขียนกําหนดเรียกวา นวนิยายผี เปน

จํานวนมาก มีทั้งที่ออกเปนเลมเดี่ยว และออกเปนชุด อีกทั้งมีหลายเรื่องที่สถานีโทรทัศนซ้ือบทประพันธไปสรางเปนละคร

โทรทัศน เชน เรื่องนางชฎา นางแคน สําหรับนวนิยายชุดที่ไดรับความนิยมและตีพิมพซํ้าถึงจํานวน 13 ครั้ง คือชุด 7 วันจอง
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เวร ประกอบไปดวย เลมที่ 1 Monday กระจกส่ังตาย เลมที่ 2 Tuesday อาถรรพเรือนล่ันทม เลมที่ 3 Wednesday ตีตั๋วไป

ตาย เลมที่ 4 Thursday 12 ขั้นบันไดผี เลมที่ 5 Friday ทาคนเปน เห็นคนตาย เลมที่ 6 Saturday ศพ-เซน-ศาล เลมที่ 7 

Sunday หองคลอดมรณะ จากจํานวนการตีพิมพซํ้าถึง 13 ครั้ง แสดงใหเห็นวานวนิยายชุด 7 วัน จองเวร เปนนวนิยายชุดที่

ไดรับความนิยมจากผูอาน ดังน้ันผูเขียนบทความจึงสนใจที่จะนํานวนิยายชุดน้ีมาศึกษาในประเด็นการสรางตัวละครผีและภาพ

สะทอนปญหาสังคม  

 

วัตถุประสงค  

 

1. ศึกษาการสรางตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วัน จองเวร  

2. ศึกษาภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร 

 

ตัวละคร ผี ในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร 

 

การนําเสนอ ผี ในนวนิยายชุด 7 วัน จองเวร ของภาคนัย มีลักษณะการสรางตัวละครหลักและนําเสนอโดยใช      

ตัวละครที่มีความสัมพันธกันโยงไปสูเรื่องตาง ๆ  แตละเรื่องของภาคินัยจะมีตัวละครหลักที่มีความเก่ียวของกันทางใดทางหน่ึง 

จากน้ันจึงนําเสนอภาพชีวิตของตัวละครที่สัมพันธกับ ผี ในแตละเรื่อง  

นิคม กองเพชร (2543, หนา 124-125) กลาวถึงการสรางตัวละครในนวนิยายสยองขวัญสรุปไดดังน้ี 

การสรางตัวละครเหมือนกับนวนิยายทั่ว ๆ ไป แตในนวนิยายสยองขวัญประเภท ภูตผี ปศาจ และวิญญาณ มี     

การสรางรูปกายที่แตกตางกันออกไป บางตัวก็มีลักษณะเหมือนกับมนุษยธรรมดาทั่ว ๆ ไป แตบางตัวอาจแสดงพฤติกรรมที่

มนุษยธรรมดาทั่วไปไมสามารถกระทําได และตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และวิญญาณ มักมีการสรางรูปกายใหนาเกลียด  

นากลัว สามารถเปล่ียนแปลงรูปกายเปนส่ิงตาง ๆ ได ตัวละครบางตัวเปนตัวละครเอกหรือตัวละครที่สําคัญ บางตัวเปนเพียง

ตัวละครรองหรือตัวละครประกอบเรื่องเทาน้ัน ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ีคือ  

 1. ตัวละครมนุษยที่มีพฤติกรรมเหนือวิสัยมนุษย 

 2. ตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และวิญญาณ 

วลีรัตน สิงหรา (2528, หนา 78-80) ไดจําแนกตัวละครนวนิยายเหนือธรรมชาติออกตามลักษณะแสดงพฤติกรรม

เหนือธรรมชาติไวดังน้ี 

 1. ตัวละครมนุษยที่มีลักษณะพฤติกรรมเหนือธรรมชาติ 

 2. ตัวละครอมนุษยแยกไดเปน 2 พวก คือ 

  2.1 เทพ ไดแก ตัวละครเทพฝายดี ตัวละครเทพฝายราย 

  2.2 ภูตผีปศาจ ไดแก ภูตผีปศาจฝายดี ภูตผีปศาจฝายราย 

 

การนําเสนอตัวละคร ผี ในนวนิยายทั้ง 7 เร่ือง ปรากฏดังนี้ 

เรื่องที่ 1 Monday กระจกส่ังตาย  

ตัวละครหลักคือ เฟรน นักเรียนใหมที่ยายมาเรียนที่โรงเรียนรูธเธอรฟอรด เมมเมอเรียลสคูล เม่ือเขามาเฟรนก็เขา

กับเพื่อนไมได แตมีเพื่อนคนหน่ึงชื่อเอยคอยชวยเหลือเปนอยางดี แตความจริงเอยทั้งใสรายปายสีเฟรนใจเรื่องตาง ๆ รวมถึง

หลอกใชทําพิธีกระจกส่ังตายเพื่อฆาคนอ่ืน และทายที่สุดเอยก็ทําพิธีกระจกส่ังตายขอพรขอสุดทายคือขอใหเฟรนตาย เม่ือ

เฟรนตายก็ไปรับรูความจริงจากนุยซ่ึงเปนนักเรียนที่เสียชีวิต เพราะถูกซิสเตอรผลักใหตกตึกเน่ืองจากนุยไปรูเห็นการโกงเงิน

โรงเรียนของซิสเตอร แตเหตุที่นุยอาฆาตแคนเพื่อนรักคือเอยเพราะรูสาเหตุวาเอยทําพิธีกระจกส่ังตาย โดยพิธีน้ีจะส่ังใหคนตาย
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ไดหาคน เอยเพื่อนรักที่ชิงชังนุยเพราะถูกแยงตําแหนงนักเรียนดีเดนและไปไดยินนุยพูดจาดูถูกตนเองกับเพื่อน ๆ จึงทําพิธี

กระจกส่ังตายโดยส่ังใหนุยตายเปนคนแรก แตในความจริงนุยตายเพราะถูกซิสเตอรผลักตกตึกดังน้ันพรขอแรกจึงถือวาไมไดใช 

และในที่สุดพรขอสุดทายน้ีเองที่เฟรนซ่ึงเปนตัวละครหลักในการเดินเรื่องใชพรขอใหเอยตาย  

เรื่องที่ 2 Tuesday อาถรรพเรือนล่ันทม 

ตัวละครหลักคือ ภูผา ผูชายที่ผูกพันและหลงรักสิปางตั้งแตยังเด็ก แตสิปางรักภูผาแบบเพื่อนและมีแฟนชื่ออธิป วัน

หน่ึงภูผาปลํ้าสิปางแตสิปางตอสูจนแทงภูผาตายที่เรือนล่ันทมซ่ึงเปนบานของสิปาง เม่ืออธิปมาถึงก็นําศพภูผาไปซอนไวที่บอ

นํ้าเกาในบริเวณบาน ตอมาสิปางเกิดอุบัติเหตุทําใหสูญเสียความทรงจําอธิปจึงพามาพักฟนที่เรือนล่ันทม ผีภูผาจึงมาปรากฏตัว

ใหสิปางเห็นแตสิปางจําไมไดวาภูผาตายไปแลว จากน้ันภูผาจึงสรางเรื่องหลอกลวงใหสิปางขับรถชนอธิปจนเสียชีวิต  

เรื่องที่ 3 Wednesday ตีตั๋วไปตาย 

ตัวละครหลักคือ อรอินทร พนักงานโรงภาพยนตรมาสเตอรเธียรเตอรที่ตายเน่ืองจากถูกฆาขมขืนในโรงภาพยนตร 

เม่ือรดาเพื่อนพนักงานไปงานศพ ดวงวิญญาณของอรอินทรจึงตามกลับมาเพื่อขอใหชวยตามหาตัวฆาตกร ตอมามีคนตายใน

โรงภาพยนตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังไมสามารถหาตัวฆาตกรได ทายที่สุดความจริงก็คือขวัญเปนฆาตกรที่ฆ าขมขืนอรพินทร 

ขวัญมีความผิดปกติที่เรียกวา อวัยวะเพศกํากวม (Ambigous genitalier) ซ่ึงสามารถรักษาไดโดยผาตัดเลือกเพศใหเด็ก แตแม

ของขวัญไมยอมรักษาและเล้ียงขวัญมาแบบเด็กผูหญิงทั้ง ๆ ที่ขวัญมีฮอรโมนเพศชายมากกวาทําใหอวัยวะเพศชายเจริญเติบโต

อยางชัดเจจน ขวัญซ่ึงมีรูปลักษณเปนหญิงแตมีอวัยวะเพศเปนชายหลงรักอรพินทรตั้งใจจะขมขืนแตอรพินทรดาวาและขูวาจะ

เปดโปงความผิดปกติของขวัญ ขวัญจึงฆาอรพินทร 

เรื่องที่ 4 Thursday 12 ขั้น บันไดผี 

ตัวละครหลักคือ แกม ลูกสาวของลุงเพิ่มมีแมเล้ียงชื่อสรอย ทั้งแกมและสรอยเสียชีวิตจากการทะเลาะกันจนตก

บันได นักศึกษาหนุมชื่อกันตมาเชาบานอยูติดกับบานลุงเพิ่ม แกมออกมาปรากฏตัวใหเห็นบอย ๆ ในที่สุดกันตก็รูวาแกม

เสียชีวิตไปแลวแตที่ออกมาใหเห็นเพราะตองการความชวยเหลือ แกมเลาใหฟงวาถูกสรอยผลักตกบันไดและเก็บศพไวทําใหไม

สามารถไปเกิดใหมได วิธีที่กันตจะชวยสรอยไดคือถอดวิญญาณกลับไปในคืนวันเกิดเหตุและหามสรอยไมใหผลักแกมตกบันได 

กันตตกลงทําตาม แตในที่สุดก็ไดรูความจริงจากสรอยวาแกมหลอกลวงตนเองใหถอดวิญญาณเพื่อไปอยูแทนที่แกม แกมจึงจะ

หลุดพนจากที่น่ัน 

เรื่องที่ 5 Friday ทาคนเปน เห็นคนตาย 

ตัวละครหลักคือ ชะพลู นักพิสูจนอักษรของสํานักพิมพแหงหน่ึงที่เพิ่งตกงาน ไดฟงรายการวิทยุเก่ียวกับทาพิสูจน

เรื่องผีที่เกาะรางแหงหน่ึงที่มีเงินรางวัลสูงถึงหน่ึงลานบาท ชะพลูจึงโทรศัพทไปสมัคร ปรากฏวาเม่ือไปถึงที่เกาะน้ันตางพบผี

มากมายรวมถึงการตอสูเพื่อครอบครองเงินรางวัล ทายที่สุดเงินรางวัลก็มาอยูในมือของชะพลู ชะพลูหาเรือกลับออกมาจาก

เกาะได แตขณะที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ชะพลูไดดูขาวผูหญิงตกโปะเรือตาย ซ่ึงรายละเอียดของขาวที่บรรยายถึงผูหญิงคนน้ัน

คือชะพลูน่ันเอง ชะพลูกมลงมองตัวเองจึงเพิ่งรูตัววาตัวเองตายไปตั้งแตการเดินทางไปรวมแขงขันแลว 

เรื่องที่ 6 Saturday ศพ-เซน- ศาล 

ตัวละครหลักคือ นางพยาบาลกอย ผูที่ขับรถไปชนตุกตานางรําที่ศาลพระภูมิใตตนไมโดยไมรูตัว จากน้ันก็มี

เหตุการณแปลก ๆ เกิดขึ้น มีวิญญาณนางรําลึกลับมาหา และคนรอบกายตายไปหลายคน หลังจากน้ันเม่ือนํารถไปลางชางที่

ลางรถเก็บเศษตุกตานางรําที่ติดรถใหนางพยาบาลกอยทําใหนึกขึ้นไดวาเคยขับรถไปชนตุกตานางรําที่ศาลพระภูมิ นาง

พยาบาลกอยจึงซ้ือตุกตานางรําตัวใหมไปไวที่น่ัน แตหลังจากน้ันวิญญาณนางรําก็ยังคงติดตามอยู ทําใหพยาบาลกอยสงสัยวา

ทําไมซ้ือหุนนางรําตัวใหมไปถวายแลวแตก็ยังถูกหลอกหลอน จนในที่สุดวิญญาณนางรําก็ทบทวนใหฟงวา วันที่พยาบาลกอยไป

บนที่ตนโพธ์ิใหญที่โรงพยาบาลขณะที่เอ้ือมมือไปปกธูปก็ไปชนเอาหุนนางรําหลนคอหัก แตพยาบาลกอยไมไดสนใจ เม่ือรูเรื่อง

แลวพยาบาลกอยจึงบอกกับวิญญาณนางนําวาจะซ้ือหุนนางรํามาถวาย แตวิญญาณหุนนางรําไดบอกวาสายไปเสียแลว  
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เรื่องที่ 7 Sunday หองคลอดมรณะ 

ตัวละครหลักคือ เพชรพลับพลึง ผูหญิงที่ถูกระบุสาเหตุการตายวา ตกเลือด แตความจริงแลวไมใช เพชรพลับพลึงมา

ปรากฏตัวใหหมออ้ันนักศึกษาแพทยป 6 ที่มาฝกงานบนวอรดสูตินารีเวชเห็นบอย ๆ และใชอภินิหารสรางปมสงสัยใหหมออ้ัน

วาเพชรพลับพลึงไมไดตายเพราะตกเลือด ในที่สุดหมออ้ันก็สืบจนรูวาคนที่ทําใหเพชรพลับพลึงตายคืออาจารยหมอกวี อาจารย

หมอกวีเปนเพื่อนกับไตรทิพยสามีของเพชรพลับพลึงและหมอกวีก็เปนชูกับเพชรพลับพลึงจนตั้งครรภ แตไตรทิพยเคยมาตรวจ

รางกายพบวาตนเองเปนหมัน ดังน้ันจึงใหเพชรพลับพลึงไปทําแทง โดยขอความชวยเหลือจากหมอกวี หมอกวีส่ังใหหมอปอบ

แพทยฝกหัดเปนคนทําแทงหลังจากน้ันใหยาบีบมดลูกจนเพชรพลับพลึงตกเลือดตาย 

การสรางตัวละครหลักที่เปนวิญญาณในนวนิยายทั้ง 7 เรื่องถูกสรางใหเปนภูตผีฝายราย และมีลักษณะการสรางดังน้ี 

1. ตัวละครผีทุกเรื่องเกิดจากความโกรธแคนเน่ืองจากถูกทํารายจากผูอ่ืนโดยวิธีใดวิธีหน่ึง เม่ือเสียชีวิตไปแลวก็ยังติด

อยูกับความแคนและตองการแกแคน ผูเขียนดําเนินเรื่องโดยใหตัวละครผีแกแคนไดสําเร็จ  

2. ตัวละครผีทุกเรื่องมีอํานาจและอิทธิฤทธ์ิตามความเชื่อวาผีจะมีความสามารถเหลาน้ี เชนการบันดาลใหเกิดส่ิง  

ตาง ๆ ไดตามที่ตนเองตองการ  

3. ตัวละครผีบางเรื่องที่ปรากฏมีความเชื่อทางพุทธศาสนามาเก่ียวของ ผียังคงกลัวพระตามความเชื่อ เชนในเรื่อง

เรือนล่ันทม 

ผูเขียนสรางใหตัวละครผีเกิดจากการตายที่ผิดธรรมชาติคือตายจากอุปทวเหตุตาง ๆ กัน แตที่เหมือนกันคือถูก

กระทําอันกอใหเกิดความโกรธแคนและตองการแกแคน ผูเขียนดําเนินเรื่องโดยใหตัวละครผีใชอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยตามความ

เชื่อวาผีสามารถทําไดแกแคนจนสําเร็จ แตไมไดกลาวถึงกรรมที่กอเกิดและผูกพันตอไปตามที่ศาสนาพุทธเรียกวากงเกวียนกํา

เกวียน 

 

ภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร 

 

นวนิยายถูกสรางขึ้นโดยมนุษยที่อยูในสังคมดังน้ันส่ิงที่นํามาประกอบสรางเปนนวนิยายยอมหลีกหนีไมพนส่ิงที่เกิดขึ้น

จริงในสังคม ดังที่ สกุล บุณยทัด (2540, หนา 12) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางนวนิยายกับสังคมวา นวนิยายเปนสวนหน่ึง

ของสังคม และสังคมก็เปนสวนหน่ึงของนวนิยาย ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวไดกอใหเกิดวัฏจักรขั้นพื้นฐานของการสะทอน

ความหมายและการหมุนโลกในสวนของวรรณกรรมไปอยูจุดที่สําคัญ 3 จุด ประกอบดวยการสะทอนภาพสังคมและเหตุการณ

ในลักษณะการนําเสนอประสบการณชีวิต ผูสรางสรรควรรณกรรมไมอาจหลีกหนีจากอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง และการสรางวรรณกรรมมีผลตอการกาวไปของสังคมโลก 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางนวนิยายกับสังคมไทย พบวาเม่ือบริบททางสังคมเปล่ียน เน้ือหาและรูปแบบ   

การเขียนนวนิยายก็เปล่ียนไปดวย ดังเชนภาพสะทอนปญหาสังคมที่ปรากฏผานตัวละครผีในนวนิยายชุด 7 วันจองเวร ยอม

สระทอนปญหาสังคม ณ เวลาปจจุบัน ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังน้ี 

1. ภาพสะทอนปญหาสังคมดานเศรษฐกิจ 

         1.1 อํานาจของเงิน ปญหาทางสังคมที่เกิดจากผูคนในสังคมยกใหอํานาจเงินเปนใหญความโลภจึงกอเกิดขึ้น

ไมเวนแมแตผูถือศีล ดังเชนในเรื่องกระจกส่ังตาย ที่ตัวละครผีเกิดขึ้นจากการฆาตกรรมเพราะไปรูเรื่องการทุจริตเงินโรงเรียน

ของซิสเตอร ดังขอความที่วา 

 “ซิสเตอรคริสตินเคยไดยินไหมคะวาคนตายพูดไมได เรื่องที่เราทํามันสมควรจะเปนความลับ...ความลับซ่ึง

 ไมสมควรจะมีคนเอาไปพูด เพราะฉะน้ันคนที่ไมพูดก็คือคนตาย ใครที่มันไมตายก็ทําใหมันตายไปซะ! 

 พูดจบซิลเตอรมากาเร็ตก็ผลักนุยที่ยืนอยูริมระเบียงใหตกลงไปยังเบื้องลาง ทั้งคูเฝามองลูกศิษยของตัวเอง

 ตายไปอยางไมสะทกสนะทานไมกลัวบาปกรรมแตอยางใด!” (กระจกส่ังตาย, หนา 227) 
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สังคมปจจุบันใหอํานาจเงินเปนใหญจนสามารถแลกกับส่ิงที่ตองการมาได ไมเวนแมแตในวงการการศึกษา ดังเชนที่

นุยบอกสาเหตุวาทําไมตนจึงไดรับรางวัลเรียนดีประจําปแทนเอยที่เปนเพื่อนรัก ดังขอความที่วา 

 “ชิ...อยางยายเอยนะเหรอจะมาสูอะไรฉันได ฉันเกงกวา เดนกวา กิจกรรมเหนือกวา ที่สําคัญฉันมีเงินเยอะ

 กวา พอฉันมาบริจาคเงินใหกับซิสเตอรมากาเร็ตเพื่อสรางหองคอมพิวเตอรใหม แลวเสนอตัวฉันใหไดรับรางวัลน้ีแทน 

 ซิสเตอรมากาเร็ตก็รับปากทันที อํานาจเงินนมันซ้ือไดทุกอยางจริง ๆ นะพวกเธอ” (กระจกส่ังตาย, หนา 197) 

จากตัวอยางยังแสดงใหเห็นถึงการแบงชนชั้นวรรณะทางสังคมจากฐานะทางการเงิน แมแตเยาวชนเองก็ไดรับการ

หลอหลอมจากครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินดีใหม่ันใจในอํานาจของเงินวาจะสามารถบันดาลส่ิงที่ตองการใหได โดยที่คนที่มี

ความสามารถทัดเทียมกันแตมีฐานะทางการเงินที่ต่ํากวาไมสามารถเอาชนะได นอกจากน้ันยังสะทอนใหเห็นวางในระบบ

การศึกษายังมีภาวะการเงินอุปถัมภอยู 

        1.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัท องคกร หางรานตาง ๆ การแกปญหามีดวยกัน

ไมวาจะเปนการลดเงินเดือนพนักงานหรือลดพนักงานเพื่อลดภาระคาใชจาย ดังเชนที่บริษัทที่ชะเอมทํางานอยูใชทั้งสองวิธีที่

กลาวมา โดยที่ชะเอมซ่ึงมีตําแหนงที่ไมจําเปนกับบริษัทมากนักถูกบอกเลิกจาง ดังขอความวา 

   “ชะพลู...คืออยางน้ีนะ พี่ยง...บรรณาธิการบริหารเขาตองการลดจํานวนพนักงานลง แตเขาเห็นวา

 ตําแหนงของนองชะพลูเน่ียยังไมมีความจําเปนมากนัก พี่ก็ตองพูดตรง ๆ นะ งานปรูฟเน่ีย...เดี๋ยวพี่กับผูชวยบ.ก.

 ชวยกันดูก็ได อยางที่ชะพลูก็รู ๆ วาชวงน้ีเศรษฐกิจไมดียอดขายของสํานักพิมพก็แคพอขายไดเรื่อย ๆ เราจึงตอง

 ประหยัดในทุก ๆ อยาง พวกพี่ ๆ เองก็โดนลดเงินเดือนสิบเปอรเซ็นต” (ทาคนเปน เห็นคนตาย, 23) 

        จากการเลิกจางทําใหชะเอมเลือกวิธีการหาเงินโดยการเขาแขงขันในรายการวิทยุเพราะตองการเงินรางวัลที่มี

จํานวนสูงถึงหน่ึงลานบาท นอกจากน้ันในตัวอยางยังสะทอนใหเห็นถึ งปญหาของส่ือส่ิงพิมพในปจจุบันอันเกิดจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ส่ือประเภทออนไลนเกิดขึ้นและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหส่ือส่ิงพิมพประสบปญหา

และปดตัวไปเปนจํานวนมากเน่ืองจากทนแบกรับภาระคาใชจายไมไหว ส่ือส่ิงพิมพบางชื่อฉบับปรับตัวดวยการผันตัวไปผลิตส่ือ

ผานทางออนไลนเพื่อตอบรับพฤติกรรมที่เปล่ียนไปของผูบริโภค 

       ภาพสะทอนปญหาสังคมที่เกิดจากเศรษฐกิจ สังคมที่ใหความสําคัญกับเงิน อํานาจของเงิน โดยคนในบางสวน

ของสังคมเลือกทําส่ิงที่ไมถูกตองเพียงเพราะตองการเงิน การจูงใจผูคนใหเขารวมกิจกรรมโดยใชเงินเปนเครื่องจูงใจ รวมถึง

ปญหาเศรษฐกิจของส่ือส่ิงพิมพอันเน่ืองมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

 

2. ภาพสะทอนผลกระทบทางจิตใจจากปญหาครอบครัว 

        สถาบันครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคมแตมีความสําคัญที่สุด หากสถาบันครอบครัวเขมแข็งยอม

สงผลใหสังคมเขมแข็ง แตในสังคมปจจุบันปญหาครอบครัวที่เกิดจากความไมซ่ือสัตยของสามีภรรยา การหยารางที่มีอัตรา

สูงขึ้น เม่ือมีครอบครัวใหมอาจกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางพอเล้ียง แมเล้ียง ลูกเล้ียง ที่ไมลงรอยกัน หรือปญหาแม

เล้ียงเดี่ยวที่อาจมีปมดอยและเล้ียงลูกใหเปนไปตามความตองการของตนเอง  

       2.1 ความไมซ่ือสัตยของคูสามีภรรยา ดังที่ปรากฏในเรื่องหองคลอดมรณะ ดังขอความตอไปน้ี 

 “หญิงสาวพยายามปดปอง หากนาแปลก...ที่จิตใจกลับออนปวกเปยกราวกับคนไรเรี่ยวแรง รูสึกรอนวูบ

 วาบอยางที่เธอไมเคยเปนกับสามีมากอน 

 นองเพชร...พี่รักนองเพชร 

 ประโยคสุดทายทําเอาพลับพลึงใจออนวูบ...จนยอมตกเปนของเขาโดยสมยอมในที่สุด!” (หองคลอดมรณะ 

 : หนา 96) 

 จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาตัวละครผีคือเพชรพลับพลึงขาดความยับยั้งชั่งใจอันเปนผลกอใหเกิดเรื่องราว

รายแรงตาง ๆ ตามมา น่ันคือตนเองโดนฆาตกรรมอําพรางดวยฝมือของชายชูของตนเอง 
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        2.2 การหยาราง ครอบครัวที่หยารางกันกอใหเกิดปญหาแกคนในครอบครัว เชนปญหาการไมลงรอยกันของ

สมาชิกเกากับสมาชิกใหมในครอบครัว ดังที่ปรากฏในเรื่อง 12 ขั้นบันไดผี ดังขอความตอไปน้ี 

 “ลุงเพิ่มพาสรอยแมคาขายกวยเตี๋ยวที่อายุหางกันรวมยี่สิบปเขามาอยูในบานในฐานะ “เมียใหม” และ 

 “แมใหม” ซ่ึงตําแหนงที่สองน้ันแกมไมยอมรับ...และไมมีวันที่จะยอมรับได สงครามเงียบกอตัวขึ้นในบานหลังน้ัน” 

 (12 ขั้นบันไดผี : หนา 171-172) 

 จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาตัวละครผูเปนลูกคือแกมไมยอมรับในตัวภรรยาใหมของพอคือสรอย แตลุง

เพิ่มผูเปนพอก็เห็นแกความสุขของตนเองมากกวา ถึงแมจะรูวาแกมไมยอมรับแตก็ยังคงรับสรอยเขามาอยูในบาน ทําใหเกิด

การทะเลาะเบาะแวงจนในที่สุดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

 ครอบครัวบางครอบครัวที่หยารางกันและฝายใดฝายหน่ึงไมมีคนใหมแตตองรับผิดชอบภาระเล้ียงลูก หรือ

ที่เรียกวาเล้ียงเดี่ยวก็อาจเกิดปญหาไดเชนกัน ดังเชนที่กลาวไวในเรื่องตีตั๋วไปตาย ดังขอความตอไปน้ี 

 “แมจะไดรับคํายืนยันจากหมอวาลูกสาวที่เธอเล้ียงดูมาแบบผูหญิงตลอดสิบกวาปน้ันมีแนวโนมจะเปน

 ผูชายมากกวา แตผูเปนแมกลับรับไมไดที่ลูกจะเปนผูชาย เธอเกลียดผูชายเพราะมีเบื้องหลังฝงใจกับผูเปนพอของลูก

 สาวที่ทิ้งไปอยางไมไยดีตอนเธอทอง หญิงสาวจึงรับไมไดที่ลูกสาวจะกลายเปนผูชาย  

 ...แกหามเปนผูชาย แกตองเปนผูหญิง จําใสกะโหลกไว แกตองเปนผูหญิง ไมอยางน้ันฉันจะฆาแก! คําพูด

 ของผูเปนแมประกาศกราวตอลูกสาว” (ตีตั๋วไปตาย, หนา 214) 

 จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาผูเปนแมตั้งครรภขณะไมพรอมและผูชายไมรับผิดชอบ ความเจ็บปวดความฝง

ใจของผูเปนแมจึงไปสงผลตอการเล้ียงลูก ไมยอมรับในส่ิงที่ลูกเปน ลูกเปนโรคอวัยวะเพศกํากวมซ่ึงสามารถรักษาไดโดยเลือก

เพศที่แสดงชัดกวา ในเรื่องน้ีเพศที่แสดงชัดกวาคือเพศชาย แตปมในใจทําใหผูเปนแมซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกที่จะไม

รักษาและเล้ียงดูลูกใหเปนผูหญิงตามความตองการของตนเอง ทําใหตอมาภาวะเพศชายของลูกชัดเจนกวาแตจากการที่ตอง

ปกปดทําใหสภาพจิตใจผิดปกติจึงเปนเหตุใหเกิดฆาตกรรม 

 

3. ภาพสะทอนปญหาจรรยาบรรณในอาชีพ 

 ความซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพหรือที่เรียกวาจรรยาบรรณน้ันมีความสําคัญสําหรับทุกอาชีพ 

ในนวนิยายชุดน้ีไดสะทอนภาพปญหาจรรยาบรรณที่เกิดในอาชีพแพทย จากเรื่องหองคลอดมรณะ ดังขอความที่วา 

 “ตามผมมาเถอะ การปฏิบัติของคุณเคสน้ี...จะเปนตัวตัดสินวาผมจะใหคุณผานหรือไมผานการขึ้นวอรด 

 สูติฯ อาจารยหมอกวีพูดเพียงแคน้ัน กอนจะลุกขึ้นเดินนําหมอปอบออกไปเสียเฉย ๆ  

 ...มันผิดกฎหมายนะครับอาจารยหมอ 

 ถาหมอปอบไมทํา ผมคงใหผานวอรดสูติฯ ไมได 

 เจอประโยคน้ีของอาจารยหมอกวีเขาไปทําใหหมอปอบถึงกับอ้ึง มันเหมือนถูกมัดมือชกใหทําในส่ิงที่ผิด”  

(หองคลอดมรณะ. หนา 166-167)  

จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวาแพทยไมไดรักษาจรรยาบรรณคือมีหนาที่รักษาชีวิตคนไข อาจารยหมอกวีก็ทําแทงให

เพชรพลับพลึงโดยตั้งใจไวแตแรกวาจะฆาตกรรมพลับพลึงเพราะตองการปกปดความผิดของตนเองที่เปนชูกับเพชรพลับพลึง 

เรื่องน้ีอาจทําใหหมดอนาคตในหนาที่การงาน สวนหมอปอบซ่ึงเปนนักเรียนแพทยฝกหัดปสุดทายก็ไมตางกัน ยอมทําผิด

จรรยาบรรณเพื่อใหตนเองผานการฝกงาน ทั้ง ๆ ที่อาชีพแพทยเปนอาชีพที่ตองรักษาชีวิตคนแตตัวละครที่เปนหมอทั้งสองคน

กลับทําลายชีวิตไมรักษาจรรยาบรรณเพื่อผลประโยชนของตนเอง เม่ือเพชรไพลินเสียชีวิตจึงอาฆาตแคนและตองการแกแคนผู

ที่เก่ียวของทั้งหมด 
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ภาพสะทอนปญหาสังคมที่นําเสนอเปนสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจริง ดังที่กลาวไวในเบื้องตนวานวนิยายยอมเกิดจาก

ความเปนจริงในสังคม ผูเขียนใชเรื่องราวตาง ๆ เปนขอมูลผนวกกับจินตนาการเพื่อสรางงานเขียน บริบทตาง ๆ ที่ปรากฏใน 

นวนิยายชุด 7 วัน จองเวร ไดสะทอนปญหาสังคมทัง้ในดานเศรษฐกิจ ครอบครัว และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

 

สรุป 

 

ตัวละครผีในนวนิยาย ของ ภาคินัย ชุด 7 วัน จองเวร ไดสรางตัวละครผีที่มีลักษณะเปนภูตผีปศาจฝายราย อัน

เน่ืองมาจากตัวละครทุกตัวเสียชีวิตเน่ืองจากถูกกระทํา สงผลใหตัวละครผีที่ผูเขียนสรางขึ้นเต็มไปดวยความคั่งแคน จากน้ันจึง

หาทางแกแคนโดยใชอํานาจเหนือธรรมชาติของผีเพื่อทํารายหรือฆาผูที่เก่ียวของใหตายตกตามกัน ที่มาและพฤติกรรมของตัว

ละครผีแสดงภาพสะทอนปญหาสังคม ซ่ึงประกอบไปดวยปญหาสังคมในดานเศรษฐกิจ ทั้งสังคมที่ใหอํานาจเงินเปนใหญและ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาสังคมในดานผลกระทบทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัวอันเกิดจากการหยารางซ่ึงกอใหเกิด

ความรุนแรง ไมวาจะเปนครอบครัวที่มีสมาชิกใหมเพิ่มเขามาหรือครอบครัวที่ไมสมบูรณ และปญหาการไมรักษาจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพของตน 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุนตําบลบางชาง อาทิ ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชาง

และขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัยพิบัติ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและรวบรวมขอมูลตามแนวทางการเรียนรูชุมชนเชิงชาติพันธุ

วรรณนาแบบเรงดวน ผลการวิจัย พบวา ตําบลบางชางเปนชุมชนในลักษณะแบบชนบทก่ึงเมืองและมีกระบวนการจัดการตาม

แผนที่การจัดการภยัพิบัตินํ้าทวมน้ันสามารถแบงระยะการจัดการออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและ

ระยะหลังเกิดภัย โดยแผนที่การจัดการถูกพัฒนาขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหเกิดกลไกในการขับเคล่ือน

และการวางแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

 

คําสําคัญ: ทุน  การพัฒนาเชิงพื้นที่  ตําบลบางชาง 

 

Abstract 

 

This research article aims to study and analyze capital in Bangchang Sub-district, including general 

information and data to develop a map of the disaster. This research was a qualitative research. Data 

collection approaches used rapid ethnographic community assessment process/RECAP. The results showed 

that Bangchang Sub-district was a semi-urban and the management plan to handle a flood disaster that 

classified three periods (before, during and after). The map was developed by the participation of the public 

in order to create a mechanism for driving and putting solutions together. 

 

Keywords: capital, area based approach, Bangchang sub-district 

 
1. บทนํา  

 

 การเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอมของโลก เปนส่ิงที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากปจจัยธรรมชาติหรือจากการกระทํา

ของมนุษย ไดสงผลใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก อาทิ 

แผนดินไหว สึนามิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืน ๆ กอใหเกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอมวลมนุษย ลักษณะการ

เปล่ียนแปลงมีตั้งแตการเกิดขึ้นอยางชา ๆ ไปจนถึงการเกิดอยางฉับพลันและรุนแรง ซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิตและความเปนอยู
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ของส่ิงมีชีวิตและหากพิจารณาจากภัยพิบัติตาง ๆ แลวจะเห็นวา อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากกวาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ซ่ึงได

กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ และชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีความเปราะบาง

ตออุทกภัยเปนอยางมาก ในชวง 30 ปที่ผานมา ภูมิภาคเอเชียไดเกิดอุทกภัยสูงถึงรอยละ 40 ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทั่วโลก 

ทั้งน้ีอุทกภัยในเขตเมืองกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก และยากตอการบริหารจัดการ (สุจินต ไชยชุมศักดิ์ และคณะ, 

2558: 152) 

 สําหรับพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 มีนํ้าไหลเขาทวมพื้นที่ประมาณรอยละ 10 ของ

พื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองเปนรอยละ 19 และ 25 ในวันที่ 8 และ 16 พฤศจิกายน โดยมีตําบลที่ไดรับความ

เสียหายมากที่สุดยังคงเปน ตําบลบางกระทึก (รอยละ 91 ของพื้นที่) ตําบลกระทุงลม (รอยละ 81 ของพื้นที่) และตําบลไรขิง 

(รอยละ 64 ของพื้นที่) โดยตําบลตลาดจินดา และตําบลคลองจินดาเริ่มมีเขาทวมพื้นที่ ซ่ึงเปนตําบลทางดานตะวันตกของ    

แมนํ้าทาจีน (แมนํ้านครชันศรี) ทําใหเห็นวามวลนํ้าเริ่มเขาทวมพื้นที่ทางดานตะวันตกของแมนํ้ามากขึ้น ประชาชนที่อยู

ทางดานตะวันตกของแม นํ้าควรมีการเฝาระวังอยางใกลชิด (คณะอักษรศาสตรและศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554: 18) และจากประสบการณการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่ไดทําการศึกษาเรื่องภัยพิบัติ ในชุมชนบางชาง 

จังหวัดนครปฐม พบขอมูลสําคัญ คือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนบางชางมี 2 ประเภท คือ วาตภัยและอุทกภัย ซ่ึงอุทกภัย

เกิดขึ้นบอยครั้ง และสงผลตอพืชผลทางการเกษตรของประชาชนอยางมาก โดยในตําบลบางชางประกอบดวยหมูบานจํานวน 

11 หมูบาน หมูบานที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนหมูบานที่มีพื้นที่อยูติดกับคลองจินดา เชน หมู 1 บานบางชางใต หมู 5 

บานหัวอาว เปนตน และเม่ือประมวลความเสียหาย พบวา ความเสียหายตอที่อยูอาศัยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท 

ความเสียหายตอที่ดินทํากินประมาณ 20,000-450,000 บาท ความเสียหายตอทรัพยสินประมาณ 20,000 บาท ซ่ึงจากขอมูล

ความเสียหายน้ีทําใหประชาชนในชุมชนบางชางตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและเขามามีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติมาก

ขึ้น โดยเปนลักษณะการจัดการภัยพิบัติแบบเชิงรุกดวยการตกลงรวมกันกับเพื่อนบานใกลเคียงในเรื่องของการจัดการอุทกภัย

เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมในการเตรียมการปองกันโดยมีการทําขอตกลงกัน เชน การจัดทําคันลอม การรวมกันทําความ

สะอาดคูคลอง การกําจัดสวะและวัชพืช การเตรียมกระสอบทราย (มนูญ จันทรสมบูรณ และนิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2559: 

1) จากความเปนมาขางตนเปนที่มาของบทความวิจัยเรื่อง ทุนตําบลบางชาง: ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษา

และวิเคราะหขอมูลทุนตําบลและนําขอมูลที่ไดรับไปสูการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ การจัดการนํ้าทวม การมีสวนรวมในการพัฒนา

แผนที่ภัยพิบัติ เปนตน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุนตําบลบางชาง อาทิ ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัย

พิบัติ 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 

 3.1 การศึกษาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 

 การศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Studies) เปนวิธีการศึกษาของสาขาวิชามานุษยวิทยา

(Anthropological Method) ในยุคแรกๆ ความสนใจจํากัดอยูเฉพาะการศึกษากลุมชนบางกลุมในสังคม เชน กลุมชนที่ลา

หลังและชนกลุมนอย กลุมชาวนา กลุมชนในชนบท ตอมาเริ่มขยายวงกวางมากยิ่งขึ้นขยายความสนใจศึกษาไปยังกลุมทาง

สังคม วัฒนธรรม สถาบัน และองคกรรวมสมัยแทบทุกรูปแบบ เชน สังคมเกษตรกรรม กลุมกรรมาชีพ กลุมสตรี พระสงฆ 

สถาบันวัดครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในเมือง ฯลฯ  โดยไดทําการศึกษาวัฒนธรรม ความคิดความเปนอยูของคนกลุมน้ัน ๆ 
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อยางลึกซ้ึงแตที่ผานมาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาไดรับการวิพากษวิจารณมาโดยตลอดจากทั้งคนในวงการวิจัยเชิงคุณภาพ

และจากภายนอกประเด็นที่ภายนอกวิพากษกันมากก็คือ เรื่องความไมเขมงวดของระเบียบวิธีวิจัยทั้งประเด็นการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลและมีการตอบโตในประเด็นดังกลาวโดยพยายามปรับปรุงวิธีการแตโดยภาพรวมแลววิธีการวิจัย

เชิงชาติพันธุวรรณนาก็ยังคงความเปน “เชิงคุณภาพ” อยางเต็มรูปแบบ (ชาย โพธิสิตา, 2550: 153) ซ่ึงการวิจัยเชิงชาติพันธุ

วรรณนาเปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุมทางสังคมและวัฒนธรรมกลุมใดกลุมหน่ึงแลวรายงานโดย

ละเอียดถึงพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติตลอดจนคานิยมอันเปนผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุมน้ันๆ  

กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือชาติพันธุวรรณนาเปนการพรรณนาถึงวิถีชีวิตหรอืวัฒนธรรมของคนในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยปกตินักชาติ

พันธุวรรณนากับนักมานุษยวิทยาเปนคนๆ เดียวกันทั้งน้ีก็เพราะชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการอยางหน่ึงที่นักมานุษยวิทยาใช

ศึกษา “วัฒนธรรม” ของคนในสังคม (อลิศรา ศิริศรี, 2541: 20; Geertz: 1975) 

 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

  3.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

  นักวิชาการใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังน้ี 

  ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527: 2) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนพัฒนาขีด

ความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชน

ตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 

  ปรัชญา เวสารัชช (2528: 5) กลาววา การมีสวนรวมเปนการเขามามีสวนเก่ียวของโดยการใชความพยายาม

หรือใชทรัพยากรสวนตนบางอยางในการทํากิจกรรมซ่ึงมุงพัฒนาชุมชน เชน การใชความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน 

เงินทุน วัสดุในการพัฒนา เปนตน 

  อุนตา นพคุณ (2538: 104) กลาววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่มนุษยสามารถจะกระทําการ

เปล่ียนแปลงและควบคุมสภาพแวดลอมของตนดวยการพัฒนาและเรียนรูดวยกระบวนการไตรตรองหาทางเลือก หาทางแกไข

ปญหาและการลงมือกระทําเอง 

  สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร

บางอยางในชุมชนของตนเองไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการตัดสินใจ 

 

  3.2.2 ข้ันตอนการมีสวนรวม 

  อคิน ระพีพัฒน (2527: 16) ไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวมจากประสบการณภาคปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนในการมี

สวนรวม ดังน้ี 

   ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาของชุมชนขั้นตอนน้ีเปนสวนแรกที่สําคัญ

ที่สุด เพราะถาชุมชนยังไมสามารถเขาใจปญหา และคนหาสาเหตุของปญหาดวยตนเองไดแลว กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่

ตามมาก็ไรประโยชน เพราะชุมชนจะขาดความเขาใจ มองไมเห็นความสําคัญของโครงการน้ันส่ิงที่แนนอนที่สุดก็คือ ชุมชนเปน

ผูอยูกับปญหาและรูจักกับปญหาของตนเองดีที่สุด 

   ขั้นที่ 2  การมีสวนรวมในการวางแผนในการดําเนินกิจกรรม โดยใหเจาหนาที่หรือนักพัฒนาเปนเพียงเพื่อน

ของประชาชนในการชวยกันวางแผน เพราะถาเราไมใหชุมชนมีสวนรวมในขั้นวางแผนน้ี โอกาสที่ชาวชนบทจะไดรับการศึกษา 

และพัฒนางานเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป 

   ขั้นที่ 3  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ถึงแมวาชาวชนบทในชุมชนจะยากจนหรือขาดแคลน

ทรัพยากร แตชุมชนก็มีทรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงานได อยางนอยชุมชนก็จะมีแรงงานของ
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ตนเอง เปนขั้นต่ําสุดที่จะเขารวมได ในหลายๆแหงของชุมชน การรวมลงทุน และปฏิบัติงานจะทําใหเขาเกิดความรูสึกรวมเปน

เจาของ จะทําใหชุมชนเกิดความรัก และความหวงแหน 

   ขั้นที่ 4  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายที่สําคัญยิ่ง เพราะถาหากการ

ติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชน เพราะชุมชนจะไดรับทราบผลการปฏิบัติวางานที่ทําไปจะไดรับผลประโยชน

อยางไรหรือไม 

  ศิริกาญจน โกสุมภ (2542: 13-14) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญของแนวคิด

ประชาธิปไตย และหลักการเบื้องตนของการมีสวนรวม คือ การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่จะสงผลตอชีวิตของเขาอยางเต็มที่ 

รวมทั้งความเปนเจาของ และความตองการในการแกปญหาของชุมชน 

  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 139-140) กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการพัฒนา แบงออกเปน 5 

ขั้นตอน ดังน้ี 

   1.  การมีสวนรวมในการริเริ่มพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและ

สาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนการกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชน 

   2.  การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย และจุดประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและงบประมาณ

ที่จะใช 

   3.  การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชน 

สนับสนุนทรัพยากร รวมบริหารจัดการ 

   4.  การมีสวนรวมในขั้นการรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา ประชาชนมีสวนรวมในการรับประโยชน

จากการพัฒนา หรือยอมรบัผลที่เกิดจากการพัฒนา 

   5.  การมีสวนรวมในขั้นการประเมินผลการพัฒนา ประชาชนรวมประเมินผลวาการพัฒนาประสบผลสําเร็จ

มากนอยเพียงใด 

  สรุปไดวา ขั้นตอนในการมีสวนรวม ควรประกอบดวยขั้นตอนอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการระบุ

ปญหา หรือริเริ่มการดําเนินงาน 2) ขั้นตอนการวางแผนในการดําเนินงาน และ 3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแนวทางการเรียนรูชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (Rapid 

Ethnographic Community Assessment Process/RECAP) ซ่ึงเปนกระบวนการศึกษาชุมชนตามแนวมานุษยวิทยารวมกับ

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) เพื่อศึกษาสถานะกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่เกิดการเรียนรูปญหา

ของชุมชนและนํามาสูการพัฒนาและหาแนวทางแกไขในลักษณะของการจัดการตนเอง และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการ

ตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย และตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) ดวยการเปรียบเทียบและตรวจสอบ 

(cross-check) ความแนนอนของขอมูล (consistency) โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เก็บโดยวิธีการเชิงคุณภาพตาง ๆ เพื่อ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับ 
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5. ผลการวิจัย 

 

 5.1 ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชาง 

พื้นที่ตําบลบางชาง มีองคปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหทําหนาที่ในดูแลการบริหารจัดการ

ตางๆ ของตําบล คือ องคการบริหารสวนตําบลบางชาง ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งหางจากตําบล   

สามพรานประมาณ 3.5 กิโลเมตร) โดยมีเน้ือที่ 17.184 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,740 ไร แบงเขตการปกครอง

ออกเปน 11 หมูบาน มีประชากรประมาณ 8,000 คน จํานวนครัวเรือนประมาณ 2,500 ครัวเรือน มีแมนํ้านครชัยศรี หรือแม

นํ้าทาจีนไหลผาน และมีลําคลอง จํานวน 33 สาย อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม และปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ฝรั่ง 

มะนาว ชมพู กลวยไม และมะพราวนํ้าหอม เปนตน อาชีพรอง คือ คาขายและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประชากรสวน

ใหญสามารถประกอบอาชีพในการเล้ียงชีพตนเองได และมีรายไดที่คอนขางแนนอน สภาพบานสวนใหญมีทั้งบานแบบไทย 

บานยกพื้นสูง บานแบบตะวันตก และบานแบบผสมผสาน 

ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางชางเปนชุมชนในลักษณะแบบชนบทกึ่งเมือง ที่มีการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ ไวเหมือนเชนชุมชนอ่ืนทั่วไป อาทิ การทําบุญวันขึ้นปใหม ประเพณีสงกรานต การแหเทียนเขาพรรษา งาน

ทอดกฐินในชวงออกพรรษา และงานลอยกระทง เปนตน นอกจากนี้ในชุมชนยังมีทุนชุมชน ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคม 

ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากร รวมทั้งมีแหลงเรียนรู / แหลงปฏิบัติการ / กลุมกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความรูของชาวบาน 

หรือเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น หรือเกิดประสบการณชีวิตที่ถายทอดตอกันมา รวมถึงเกิดจากนโยบายตางๆ ของภาครัฐที่เขา

เก่ียวของกับการทํางานในชุมชน 

 

5.2 ขอมูลการพัฒนาแผนที่ภัยพิบัต ิ

 

 
แผนภาพที่ 1 พื้นที่เส่ียงภัย 

 

สัญลักษณที่ใช 

      เสนสีแดงรอบนอก แสดงขอบเขตพื้นที่ตําบลบางชาง 

      กรอบเสนประสีแดง แสดงพื้นที่เส่ียงภัย 

      กรอบเสนประสีเขียว แสดงพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่หลบภัย 
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 จากการลงพื้นที่ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดานสภาพแวดลอมและบริบทของตําบลบางชาง พบวา โดย

ปกติแลวเวลาเกิดเหตุการณนํ้าทวมในพื้นที่ตําบลบางชาง ระดับนํ้าจะไมไดทวมแบบฉับพลันทันที แตจะมีขาวสารจากตําบลที่อยู  

ตนทางของนํ้าแจงมากอนเสมอ เชน ตําบลบางหลวง ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน เปนตน ซ่ึงเม่ือมีขาวสาร หรือสัญญาณที่    

บงบอกถึงการมาของนํ้าแลว ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางชางจะมีเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในเตรียมอพยพ หากประเมิน

สถานการณแลวเห็นวานํ้าอาจจะเขาทวมพื้นที่ได ทําใหในชวงเวลาดังกลาวน้ี เจาหนาที่ที่เก่ียวของรวมถึงประชาชนในพื้นที่   

เส่ียงภัยในกรอบเสนประสีแดงสามารถที่จะใชเสนทางสัญจรหลักของหมูบานและตําบลในการเดินทางหนีภัยไดทันท ี

ทั้งน้ีกระบวนการจัดการตามแผนที่การจัดการภัยพิบัตินํ้าทวมน้ันสามารถแบงระยะการจัดการออกเปน 3 ระยะดังน้ี 

(ประยุกตจาก ทวิดา กมลเวชช, 2554: 53-63) 

 1.  ระยะกอนเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางจะตองมีการเตรียมความพรอมทางดานทรัพยากร ไดแก 

งบประมาณ กําลังพลและความพรอมตอการเผชิญภัยของประชาชน มีการประเมินความเส่ียงและความลอแหลมของสภาพ

พื้นที่เพื่อเตรียมการเฝาระวัง และหาแนวทางจัดการไดอยางเหมาะสม โดยในเบื้องตนน้ันจากแผนที่ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นแสดงให

เห็นถึงการวิเคราะหความเส่ียงของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไวแลว ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลบางชางจําเปนที่จะตองมี

การเตรียมซักซอมแผนสําหรับการอพยพ และมีการฝกซอมการอพยพไวดวย นอกจากน้ีองคการบริหารสวนตําบลบางชางควรที่

จะตองมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาคูคลองตาง  ๆในพื้นที่แตละหมูบานใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหนํ้าสามารถไหลผาน และระบายได

งายเวลาเกิดภัยขึ้น หากเกิดภัยนํ้าทวมขึ้นในพื้นที่ การระบายนํ้าลงไปที่คูคลองจะมีปญหาอยางมากเพราะทางนํ้าไมสะอาด

และส่ิงกีดขวางเยอะมาก 

 2. ระยะเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางจะตองการทําความเขาใจตอนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ัน 

และปฏิบัติตามแผนการในการจัดการภัยตามที่ไดมีการเตรียมความพรอมและผานการซักซอมมาแลว มีการระบุหนวยงานหลัก

และหนวยประสานงานเพื่อใหสามารถส่ือสารสถานการณกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีการตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อการเขา

ชวยเหลือและกูภัย รวมถึงมีการจัดการพื้นที่หลบภัยใหเปนระเบียบทั้งในเรื่องที่พักอาศัยและอาหาร เปนตน  

 3. ระยะหลังเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลบางชางตองเขาไปสํารวจสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําการฟนฟู

บูรณะพื้นที่และเยียวยาประชาชนใหกลับสูสภาพปกต ิโดยมีเครื่องมือที่จะชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ เชน การ

ติดตามประเมินความเสียหาย การฟนฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การระบุรองรอยภัยพิบัติ หรือการสรางชุมชนสามารถ

ฟนคืนจากภัย เปนตน 

 ข้ันการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง ในขั้นน้ีผูวิจัยมีสวนรวมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขการ

ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยอาศัยขอมูลจากทุกฝายแลวนํามาทําการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย 

 ข้ันการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนน้ีนักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยออก

เผยแพร โดยองคการบริหารสวนตําบลบางชางเขามีสวนรวมดวยการรับทราบและตรวจสอบ ประเมินผลการวิจัยวามีโอกาส

ดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง โดยชาวบานเขามีสวนรวมดวยการให

ขอมูลยอนกลับ 

 จากกระบวนการวิจัยที่ไดอธิบายไปแลวขางตนสามารถสรุปไดดังน้ี  

 1. การลงพื้นที่แตละหมูบานเพื่อสํารวจสภาพจริงและปญหาที่กําลังอยูของแตละหมูบานที่เปนผลเหตุภัยพิบัติตาง ๆ  

 2. การจัดทําแผนที่เดินดินที่ผานกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนในแตละหมูบาน  

 3. การจัดทําแผนที่การจัดการภัยพิบัติและกระบวนการจัดการตามแผนที่การจัดการภัยพิบัตินํ้า  

 จากการลงพื้นที่ผูวิจัยไดรับขอมูลในสองสวนที่สําคัญ ไดแก ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผน

ที่ ซ่ึงจากขอมูลสองสวนเปนขอมูลที่เนนใหชุมชนบางชางเกิดกลไกในการขับเคล่ือนและการวางแนวทางแกไขปญหารวมกัน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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และเกิดเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชุมชนบางชาง องคการบริหารสวนตําบลบางชาง 

ประชาชนในพื้นที่รวมใหขอมูลและดําเนินการรวมกันอยางมีสวนรวม 

 

6. อภิปรายผล 

 

 ขอมูลทั่วไปของตําบลบางชางและขอมูลการพัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติของตําบลบางชาง พบวา การสรางและ

พัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติของตําบลบางชาง จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมภัยพิบัติประเภทนํ้าทวมเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะในชวง

ระยะเวลาที่ผานมาตําบลบางชางจะประสบภัยนํ้าทวมบอยครั้งที่สุด และรายละเอียดของแผนที่แตละประเภทจะรายละเอียดที่

มีการระบุถึงพื้นที่ปลอดภยั พื้นที่เส่ียงภัย พื้นที่หลบภัย ตลอดจนมีการกําหนดเสนทางในการหนีภัย ซ่ึงผูบริหารและเจาหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลบางชางสามารถที่จะนําขอมูลจากแผนที่ฯ ดังกลาวไปประยุกตใชในการเตรียมความพรอมของ   

ผูมีสวนเก่ียวของทั้งในชวงเวลากอนการเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยได สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดที่      

ทวิดา กมลเวชช (2554) เสนอไววาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทั้งการควบคุม

สถานการณในพื้นที่และพรอมตอการตอบสนองตามความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นใหมอยางรวดเร็วดวยการประสานงาน 

การรวมมือ และการรวมแรงรวมใจกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ปกครองของตนเองและพื้นที่ปกครองใกลเคียงที่ต อเน่ืองกัน 

หรือแมแตการส่ือสารกับประชาชนในพื้นที่ใหรับรูและเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในชวงเวลากอนเกิดภัยที่จะตอง

เนนการใหความรูเรื่องภัยและการปฏิบัติตนดวยการฝกอบรมการจัดทําแบบจําลองสถานการณ การจัดทําแผนที่อพยพ        

การระบุพื้นที่ปลอดภัยและการจัดทําแผน การจัดการหลบภัย การฝกซอมรูปแบบตาง ๆ ในการอพยพ การเตือนภัย และ   

การอพยพกอนการเกิดภัยดวย สอดคลองกับนิลุบล สูพานิช (2549: 53-66) ที่กลาวถึง การจัดทําแผนการจัดการความเส่ียง

จากภัยพิบัติโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหสมาชิกในชุมชนรวมกันระดมความคิดเห็น กําหนดแผนงาน กิจกรรม และ

มาตรการตาง ๆ ในการบริหารจัดการและสอดคลองกับศิริกาญจน โกสุมภ (2542: 13-14) ที่ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการมี  

สวนรวมซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการอยางแทจริง   

 นอกจากน้ีในงานของไททัศน มาลา และคณะ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษา

เทศบาลนครนนทบุรี โดยชี้ใหเห็นวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี คือ มีการ

ปองกันและลดผลกระทบ โดยการประเมินความเส่ียง การสรางความรูความเขาใจและการตระหนักเก่ียวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประการที่สอง มีการเตรียมความพรอมของเทศบาลและประชาชนใหมีความสามารถในการอยูกับนํ้าของ

ประชาชนแถบลุมนํ้าเจาพระยา การมีแผนการจัดการนํ้าทวมของเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงมีความสอดคลองกับขอมูลที่เนนให

ชุมชนบางชางเกิดกลไกในการขับเคล่ือนและการวางแนวทางแกไขปญหารวมกันและเกิดเครือขายความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชุมชนบางชาง องคการบริหารสวนตําบลบางชาง และประชาชนในพื้นที่รวมใหขอมูลและ

ดําเนินการรวมกันอยางมีสวนรวม 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

 7.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 

  7.1.1 ควรนําแผนที่การจัดการภัยพิบัติที่สรางและพัฒนาขึ้นมาไปใชในการซอมแผนการเผชิญเหตุรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของดวย  

  7.1.2 ควรมีการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหขอมูลและการจัดการความรูเก่ียวกับการจัดการแผน

ชุมชนระหวางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และหนวยงานระดับชาติเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนในแตละพื้นที่ไดสอดคลองกับความ
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ตองการของชุมชนอยางแทจริงและสรางกลไกเชิงสถาบันขึ้นมารองรับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการชุมชนทั้งใน

เรื่องของการจัดทําแผนชุมชน รางขอบัญญัติตาง ๆ ของตนเองอยางเปนระบบผานประสบการณของชุมชน 

 

  7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะ 

   

8. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบบันทึกขอมูลและแบบ

สัมภาษณ ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 ทาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช

การวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยไดสะทอนถึงมุมมองและการใหคําจํากัดความทุนมนุษยไว 2 มิติ คือ มิติทางคุณลักษณะและ

มิติทางเศรษฐศาสตร โดยเพิ่มเติมคุณลักษณะที่สําคัญคือ จิตวิญญาณ และการใชประโยชนจากทุนมนุษย ในสวนของแนวปฏิบัต ิ

พบวา มีการวางแนวปฏิบัติโดยเนนไปที่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานทั้งในสวนของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

คําสําคัญ: มุมมอง  แนวปฏิบัติ  ทุนมนุษย 

 

Abstract 

 

This research article aimed to study the perspectives and practices of human capital management 

and development of higher education institutions in in Rajabhat Universities in Western Region. It was        

a qualitative study and used the recording data and in-depth interviews for collecting data. The key 

informants  were the executives of higher education institutions, who involved in the management and 

development of human capital 4 people and used the content analysis. The results showed that the 

perspectives and definitions, which were the two dimensions of human capital, characteristic and 

economic dimensions. The more important feature is the soul and the use of human capital. In most of 

the practices that have practical orientation, focusing on the achievement of performance both academic 

staff and supporting staff. 

 

Keywords: perspectives, practices, human capital 
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1. บทนํา  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับแรกจนถึงปจจุบันเปนการวัดระดับการพัฒนาดวยรายได  ทําใหพบวา

ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายไดปานกลาง มีความเหล่ือมลํ้าสูงทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษาและดานอ่ืน ๆ  มีปญหาคอรรัปชั่น 

และมีความขัดแยงในสังคมรุนแรง  โดยสภาปฏิรูปแหงชาติ ไดสรุปวา ประเทศไทยมีปญหาทั้งดานทุนมนุษย  ทุนทางสังคม  ทุน

ทางธรรมชาติ และทุนทางคุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลปจจุบันไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อแกปญหาดังกลาวสูการเปล่ียน

ผานเปนประเทศพัฒนาในโลกที่หน่ึง  โดยมุงกระจายความม่ังคั่ง เพิ่มรายได และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและกําหนดเปนนโยบาย

หลัก คือ Model Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรง มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาท

ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีภารกิจหลัก คือ สรางคนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพและตรงกับความตองการ

ของสังคม สรางความรูเพื่อใชความรูในการสรางคนใหเปนคนดคีนเกง สรางนวัตกรรมโดยตอยอดจากงานวิจัยหรือจากจินตนาการ

โดยเก่ียวของกับองคความรู การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหพรอมทํางานทันทีที่สําเร็จการศึกษา ถือเปนการสราง

นวัตกรรมทางการศึกษาซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการสรางคน ปจจุบันเกณฑวัดความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยใหคานํ้าหนักสวนใหญใน 

"การสรางความรู" ที่ตรงกับความตองการทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่นและระดับชุมชน (วิจิตร       

ศรีสอาน, 2559) 

จากนโยบายและยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาบัณฑิตใหมี

คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยกลุมใหมที่ มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีขอกําหนดเนนการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น แตจากการเสวนาเรื่อง 

แนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม สรุปไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงประสบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ 

ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และสถานภาพ ขององคการ (รักเกียรติ หงสทอง และคณะ, 2558: 1282) โดยเฉพาะคุณภาพและ

ผลงานทางวิชาการของบุคลากรที่มีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกจึงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาทุนมนุษยโดยถือวาทุนมนุษยเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม ซ่ึง   

ทุนมนุษยในที่น้ีคือบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยมีกรอบ       

แนวทางการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองการใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติโดยตองมี

กระบวนการสําคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

รวมกัน การพัฒนาจะตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนาที่ตอเน่ือง (วิทยา สุจริตธนารักษ และกานดา ผรณเกียรติ์ , 

2559: 183) เพื่อใหการขับเคล่ือนและการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตนเปนที่มาของบทความวิจัยเรื่อง มุมมองและแนวปฏิบัติตอทุน

มนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมุมมองและแนวปฏิบัติ

ตอทุนมนุษยในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก รวมถึงวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการพัฒนา เพื่อนําผลการวิจัยไปสู

การปรับปรุงแนวทางและวางแผนการพัฒนาทุนมนุษยที่เหมาะสมในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 

เพื่อศึกษามุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 
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3. ประโยชนที่ไดรับ 

 

ทราบถึงมุมมองและแนวปฏิบัติตอทุนมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาค

ตะวันตก 

 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

4.1 ความหมายของทุนมนุษย 

นักวิชาการตางใหความหมายของทุนมนุษย ดังน้ี 

อัครนันท อมรวิริยะกุล (2554: 48-49) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง ทรัพยากรที่มีการส่ังสมองค

ความรู ทักษะ และทัศนคติ และประสบการณการทํางาน ซ่ึงเปนทุนที่นํามาใชในการสรางศักยภาพและสรางคุณคาใหกับ

องคการ และยังเปนปจจัยสําคัญที่บงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจในอนาคต จึงเปนเรื่องที่ผูบริหาร

องคการตองใหความสําคัญในการนําหลักการตาง ๆ มาประยุกตใชเพื่อใหองคการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสามารถ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว และนํามาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดตอองคการมา

รวมงานอยางเพียงพอ และตอเน่ือง 

น่ิมนวล คําปล้ืม (2556: 36) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง สินทรัพย ที่จับตองไมไดแตพัฒนาได โดยมี

ความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคการและเปนเรื่องของ ทุกฝายไมเฉพาะกับฝายทรัพยากรบุคคลทําใหเกิดแนวคิด

ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธเพื่อสราง “ทุนมนุษย” ในองคการควบคูไปกับแนวคิดเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ 

นิสดารก เวชยานนท (2559: 30) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง กลุมทักษะและความรูที่มีอยูในตัวของ

มนุษยที่สะทอนคุณคาของความสามารถในตัวมนุษย ซ่ึงมนุษยสามารถที่จะลงทุนและสะสมไดโดยผานการศึกษา การฝกอบรม 

การพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลทําใหผลผลิตมีการปรับปรุง และผลงานมีคุณภาพมากขึ้น  

Schultz (1961: 3) ไดใหความหมายของทุนมนุษย วาหมายถึง ทักษะและความรูที่มีอยูในตัวมนุษยซ่ึงมีความสําคัญ

ตอกระบวนการในการพัฒนาประเทศเชนเดียวกับทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ  

สรุปไดวา  ทุนมนุษย หมายถึง กลุมทักษะ และความรูที่มีอยูในตัวของมนุษยที่สะทอนคุณคาของความสามารถในตัว

มนุษยเปนทุนที่นํามาใชในการสรางศักยภาพและสรางคุณคาใหกับองคการ 

 

4.2 ความแตกตางระหวางทุนมนุษยกับทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการตางอธิบายความแตกตางระหวางทุนมนุษยกับทรัพยากรมนุษยไวแตกตางกัน ดังน้ี 

ดนัย เทียนพุฒ (2551: 83) ไดกลาววา ทุนมนุษย เปนมิติใหมเขามาเปล่ียนแนวคิดของการบริหารบุคคล โดยดึง

ความสามารถของคนออกมาสรางมูลคาเพิ่มของทุนทางปญญา (intellectual capital) ส่ิงเหลาน้ีกําลังเปล่ียนแปลงในเรื่อง

ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พยอม วงศสารศรี (2550) ไดกลาววา ทรัพยากรมนุษยและทุนมนุษยน้ัน มีความหมายรวมกันที่คําวา “คน” แตการ

ใหความหมายจะดูที่บริบทของเรื่องมากกวา โดยคําวาทรัพยากรมนุษย ใชในความหมายที่มองมนุษยเปนสินทรัพย (asset) ที่มี

คาควรไดรับการสรรหา คัดเลือกการธํารงรักษา พัฒนาใหมีคุณคายิ่งขึ้นเพื่อประโยชนตอองคการ และประเทศชาติ สวนคําวา

ทุนมนุษยเปนนัยของความหมายทางเศรษฐศาสตร เปนนัยของการลงทุนในองคการที่แสดงใหเห็นวา องคการใดมีทุนมนุษยที่มี

คุณภาพ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสมรรถนะหลักขององคการ ยอมทําใหองคการกาวไปในทิศทางที่พึงประสงค และเพื่อให

องคการสามารถไดเปรียบในการแขงขัน ฝายทรัพยากรมนุษยขององคการตองวางแผนพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีลักษณะ
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เปนทุนมนุษยอยางแทจริง ดวยการวิเคราะหจําแนกแยกแยะเพื่อใหไดคุณลักษณะทุนมนุษยที่ชัดเจน และมีลักษณะสนับสนุน

กลยุทธขององคการ นอกจากน้ียังไดใหความเห็นอีกวาการทําใหมนุษยเปนทุนมนุษยจะตองผสมผสานการพัฒนาความรู 

ความสามารถความรอบรูและลุมลึกเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในองคการและภายนอกองคการอยางลึกซ้ึง ตลอดจนมีฐานคติ

ทางจริยธรรมที่ชัดเจน ถาทําไดในลักษณะน้ีองคการก็พรอมจะกาวเดินไปสูจุดหมายปลายทางคือความเจริญเติบโตของ

องคการ และเปนความเจริญเติบโตที่นําประเทศไปสูความม่ันคง สามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

สีมา สีมานนท (2549: 26) ไดกลาววา คํา 2 คําน้ีมีความหมายใกลเคียงกัน โดยคนเปนทรัพยากรที่มีคาจึงเกิดคําวา

การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นหรือบางองคการมองไกลกวาน้ัน กลาวคือ มองวาคนเปนตนทุนที่สําคัญขององคการ จึงเกิดคํา

ใหมขึ้นมาวาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนตนทุนหรือการบริหารทุนมนุษย ดังน้ันคําวาการบริหารทุนมนุษยหรือบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงมีความหมายใกลเคียงกัน หากตนทุนมีนอยก็ตองเติมใหเต็มหรือทําใหมากพอ หากตนทุนมีจุดบกพรองก็

ตองพัฒนา แกไข หรือเพิ่มคุณคาใหเปนพลังขับเคล่ือนอยางแทจริง การบริหารจัดการทุนมนุษยในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่ตาง

ไปจากเดิมโดยเนนในดานการใชประโยชนจากศักยภาพของมนุษยมากขึ้น  

สรุปไดวา ทุนมนุษยเปนนัยของความหมายทางเศรษฐศาสตร ที่กลาวถึงการลงทุนในองคการที่เนนไปที่การพัฒนา

ทุนมนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสมรรถนะหลักขององคการ สวนทรัพยากรมนุษย มีความหมายที่มองมนุษย

เปนสินทรัพยที่มีคาในการสรรหา การคัดเลือก การธํารงรักษา และการพัฒนาใหมีคุณคาเพื่อประโยชนตอองคการ 

 

5. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนเก่ียวของกับการบริหารและ

การพัฒนาทุนมนุษย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี จํานวน 4 ทาน 

5.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในที่น้ีคือมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณและปรับปรุงขอคําถาม

จากเดิมจํานวน 9 ขอเปน 10 ขอ และผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินดัชนีความตรงของ

เครื่องมือวิจัย (CVI) ไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาเทากับ 1.00 และแบบบันทึกขอมูลโดยทําการรวบรวมขอมูลจากการศึกษา

แผนการพัฒนาบุคลากร รายงานประจําป นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

5.4.1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดระบบขอมูลจากแผนการพัฒนาบุคลากร รายงานประจําปนโยบายและ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.4.2 ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณโดยทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เก่ียวของกับทุนมนุษย 

5.4.3 จัดสงแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบเพื่อประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย (CVI) 

5.4.4 ดําเนินการติดตอขอสัมภาษณผูใหขอมูล 

5.4.5 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 5.5 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลและการสัมภาษณ ดวยการวิเคราะห

เน้ือหา  
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 5.6 จริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยใหความสําคัญกับการพิทักษสิทธ์ิของผูใหขอมูล โดยกอนเริ่มดําเนินการเก็บขอมูล

ผูวิจัยอธิบายที่มาและวัตถุประสงคของงานวิจัยและขั้นตอนตาง ๆ กอนและจัดเตรียมหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมวิจัย 

ทั้งน้ีคํานึงถึงความสมัครใจของผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ 

 

6. ผลการวิจัย 

 

6.1 มุมมองและการใหคําจํากัดความทุนมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในอดีตเรียกวา การบริหารบุคคล ที่มีลักษณะกิจกรรมการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงความ

แตกตางของบุคคล ตอมาดวยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะของการพึ่งพาความรู

ของคนมากขึ้น คนถูกมองเปนสินทรัพยที่องคการควรลงทุน และเพื่อสะทอนคุณคาของความสามารถที่มีการสะสมองคความรู 

ปจจุบันทรัพยากรมนุษยถูกเรียกวา ทุนมนุษย ซ่ึงเปนคําที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งน้ีเพื่ออธิบายคุณลักษณะและการใหคําจํากัด

ความ 

ผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดสะทอนใหเห็นถึงมุมมองและการใหความหมายของทุนมนุษยไวแตกตางกัน 

สามารถจําแนกได 2 มิติ ดังน้ี 

1.1 มิติทางคุณลักษณะ 

 ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเนนย้ําวา ทุนมนุษย คือ ผูที่มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มี

พฤติกรรมทางบวก มีสุขภาพอนามัยดี ซ่ึงเปนการสะทอนมุมมองการพัฒนาโดยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย

สนับสนุน ควรมีคุณลักษณะที่สําคัญตามลําดับ ดังน้ี 1) ความรู ตองเปนความรูเฉพาะที่ยากตอการเลียนแบบและไมสามารถ

ทดแทนได 2) ทักษะและความสามารถน้ันสงผลใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นเม่ือเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีต 3) พฤติกรรม 

คานิยมและจิตวิญญาณของบุคลากรมีการพัฒนาใหสอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา ดังคําให

สัมภาษณ 

    “ทุนมนุษย ไดแก ผูที่มีความรู ความสามารถ จิตวิญญาณ ความ

     อดทน ความขยัน ความเอาใจใส ความซ่ือสัตย” 

       (สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2559) 

    “ทุนมนุษย คือ บุคลากรมีความรูความสามารถสอดคลองกับ

     ภาระงาน มีเจตคติที่ดีตอองคการ มีผลิตภาพ (การปฏิบัติงาน มี

     ขอผิดพลาดนอย) และมีการพัฒนาเชิงระบบ” 

       (สัมภาษณ 13 มิถุนายน 2559) 

 

จากการนิยามความหมายและคุณลักษณะดังกลาวสอดคลองกับการนิยามความหมายของทุนมนุษยที่มีนักวิชาการ

หลายทานไดนิยามไว อาทิ ดรุณวรรณ สมใจ (2551) ศิริรัตน ชุณหคลาย (2558: 167-168) นิสดารก เวชยานนท (2559) 

Garavan (2007) Kulkarni (2012) Siddiqui (2012) เปนตน แตจากการนิยามขางตนแสดงใหเห็นถึงมุมมองที่มีการ

เปล่ียนแปลงในสวนของคุณลักษณะเรื่องจิตวิญญาณที่บงชี้ถึงคุณลักษณะพิเศษของบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติ งานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ควรใหความสําคัญและแตกตางจากสายงานอ่ืนเชนเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรมีจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงานสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา

อาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค คือ ทําให

อาจารยมีจํานวนเพียงพอ ตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการทํางานวิจัย งานสรางสรรคและ
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นวัตกรรม มีทักษะประสบการณในการถายทอดความรู ที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเปนครู มี

คุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไดรับการยกยองจากสังคม และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใหเขาสูการเปนอาจารย 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556: 31, 33) ซ่ึงการวัดคุณลักษณะของจิตวิญญาณ ถือเปนเรื่องยากและการ

กําหนดเกณฑและตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน 

 

1.2 มิติทางเศรษฐศาสตร 

ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญไดกลาวถึง การลงทุนในมนุษยและการใชประโยชน ซ่ึงแสดงใหเห็น

วาเม่ือลงทุนพัฒนาแลวทุนมนุษยน้ันสามารถใชประโยชนไดในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ันในสวนน้ีมีส่ิงที่เพิ่มเติม คือ การลงทุน 

การใชประโยชน และเวลา ดังคําใหสัมภาษณ 

 

     “ผูที่มีความรู ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม สุขภาพอนามัย 

      ในการบริหาร ระบบงานดี คนใชได มีความรู เขาใจกฎเกณฑ 

      เขาใจโครงสราง คนกับงานสัมพันธกันทั้งปริมาณและคุณภาพ” 

        (สัมภาษณ 21 มิถุนายน 2559) 

 

     “ทุนมนุษย ควรวัดได จับตองได เพราะมีการลงทุน มีมูลคาตั้งแต

      กระบวนการสรรหา คัดเลือกปฐมนิเทศ ฝกอบรมพัฒนา ควรมี

      การใชประโยชน ทุกอยางมีตนทุนและมีคุณคาในเชิงภาพลักษณ” 

        (สัมภาษณ 27 กรกฎาคม 2559) 

 

การนิยามความหมายของทุนมนุษยในมิติเศรษฐศาสตรขางตนสอดคลองกับนักวิชาการที่ใหคําจํากัดความในเรื่อง

ของการลงทุนและการใชประโยชน อาทิ Swanson (2001) Poteliene & Tamasauskiene (2013) Souleh (2014: 81) 

เปนตน อยางไรก็ตามในสวนของการใชประโยชนจากทุนมนุษย เปนสวนที่จะตองอาศัยระยะเวลาในการพิจารณาถึงการ

เปล่ียนแปลงของทุนมนุษยหลังจากที่ไดมีการลงทุนพัฒนาไปแลววามีผลตอบแทน/ผลประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาอยางไร 

ดังน้ันควรมีการกําหนดเกณฑและตัวชี้วัดใหชัดเจน 

แนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย พบวา มีการวางกลไกการบริหารและการพัฒนาโดยพิจารณาตาม

ลักษณะงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการใหศึกษาตอและการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนสงเสริมการใหการศึกษาตอ

และการหมุนเวียนงาน โดยจําแนกขอมูลของแตละมหาวิทยาลัย ดังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหความสําคัญกับการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถือวาทรัพยากรบุคคลเปนกุญแจสําคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ และไดระบุปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินจาก“มาตรฐานความสําเร็จของระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย” ซ่ึงประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic HR 

Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Operational Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM Programmed Effectiveness) มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากร

มนุษย (HR Accountability) และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน, ม.ป.ป.: 3-4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงมีการกําหนดแนวคิดทางการบริหารทรัพยากร



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บุคคลโดยมุงเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานโดยเนนการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย คือ  เรื่องคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารย (กองนโยบายและแผน, ม.ป.ป.: 4-5)  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกฎหมายที่

เก่ียวของกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ และนโยบายสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนอัตรากําลัง และ    

สรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา (สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป.: 11) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ ตั้งแตสภามหาวิทยาลัยจนถึงระดับปฏิบัติการ พัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหชัดเจน ตั้งแตนโยบายการบริหารบุคลากร การจัดหา การจัดทํากรอบอัตรากําลัง การบริหาร

คาตอบแทน สิทธิประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (กองนโยบายและแผน, 

ม.ป.ป.: 19)  

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 มุมมองของผูบริหารตอการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยจําแนกเปน 2 มิติ ไดแก มิติทางคุณลักษณะและมิติทาง

เศรษฐศาสตร สอดคลองกับทฤษฎีฐานคติดานทรัพยากรที่นําเสนอใหเห็นถึงคุณลักษณะของทุนมนุษยควรมีความรู ความ

ชํานาญและความสามารถ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับองคการ (นิสดารก เวชยานนท , 2559: 100) และในเชิง

เศรษฐศาสตรถูกอธิบายดวยทฤษฎีทุนมนุษยโดยการพิจารณาถึงผลผลิตที่องคการไดรับจากบุคลากรเปรียบเทียบกับส่ิงที่ได

ลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรมและการศึกษา เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, ม.ป.ป.) 

ดวยลักษณะของทุนมนุษยที่มีความแตกตางทางอายุและลักษณะการปฏิบัติงาน ผูบริหารจึงมุงเนนการจัดการดานความ

หลากหลายและความแตกตาง เชน ดานวัฒนธรรม ดานเชื้อชาติ ดานเพศ วิถีและรูปแบบการใชชีวิต เปนตนเพื่อสราง

นวัตกรรมและผลงานขององคกร (ลือรัตน อนุรัตนพานิช, 2558: 10) 

 แนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย พบวา มีการวางกลไกการบริหารและการพัฒนาโดยพิจารณาตาม

ลักษณะงาน ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่แตกตางจากบุคลากรสายวิชาการในดานสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษาตอและการหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสนับสนุนการใหศึกษาตอและการ

ทําผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหเกิดการเรียนรู

งานที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุณหคลาย (2558: 227) ที่กลาวถึงการหมุนเวียนงานเปนการพัฒนาใหมี

ความรูในงานที่หลากหลายแตเปนงานระดับและหมวดหมูเดียวกันและสามารถแกไขปญหาเรื่องอัตรากําลังไมเพียงพอ (กรกมล 

กิจคงชีพและมณฑล สรไกรกิติกูล , 2559: 38) 

 จากมุมมองและแนวปฏบิัติสะทอนใหเห็นการบริหารที่มีความแตกตางจากเดิมในแงของการกําหนดประเด็นและการ

ระบุผลลัพธที่ตองการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการที่เจาะจงและเปนทั้งระบบ (ปกรณ ศิริประกอบ, 2559: 89) นอกจากน้ี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” เพราะการสรางหรือพัฒนา “คน” ของ

องคการเปรียบเสมือนการพัฒนา “ทุน” ที่เปนสวนสําคัญขององคการที่เรียกกันวา “ทุนมนุษย (human capital)” ซ่ึงจะ

สามารถสรางคุณคา (value creation) อันมหาศาลและสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (competitive advantage) 

ใหกับองคการน้ัน ๆ ได โดยตองเปล่ียนจาก “การบริหารคนเชิงรับ” มาเปน “การบริหารคนเชิงรุก” (สุรเดช ปนาทกูล, 2555: 

112)   
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7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 7.1 สรุปผลการวิจัย 

 ภายใตบริบททางการบริหาร สภาพแวดลอมภายนอก และลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาคตะวันตก

ที่มีความแตกตางกันสะทอนถึงวิธีการปฏิบัติในดานการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยที่คลายคลึงกันดวยการใหความสําคัญ

กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนทุนมนุษยที่ สําคัญในการขับเคล่ือนให

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และพันธกิจที่ระบุไว ซ่ึงการใหคําจํากัดความของทุนมนุษยมี 2 มิติ คือ มิติ

ทางคุณลักษณะ และมิติทางเศรษฐศาสตรที่อธิบายใหเห็นวาส่ิงที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนควรมีเพิ่ มขึ้น

นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในดานการศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาเสนทางอาชีพและความกาวหนาใน

อาชีพที่มีลักษณะของการสะสมองคความรูมาอยางยาวนานแลวยังตองมีคุณลักษณะดานจิตวิญญาณในการเปนผูใหความรูและ

มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในสวนของสายสนับสนุนคือการมีจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานและเม่ือมีการลงทุนพัฒนา

บุคลากรทั้งสองสายแลวสามารถที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีผลิตภาพดีขึ้นเม่ือเทียบกับ

ผลงานเดิม และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได 

 

 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 

7.2.1 ควรมีการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมและสงเสริมความผูกพันตอองคการ 

7.2.2 ควรมีการประเมินผลการพัฒนาและการฝกอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารและการ

พัฒนาอยางสมํ่าเสมอเพื่อนําผลการประเมินมาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยใน

อนาคต 

   

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งน้ี และขอ

กราบขอบพระคุณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูล และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย      

ดร. ศิริรัตน ชุณหคลายที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ใหความอนุเคราะหพิจารณาและใหขอแนะนําการศึกษาตาง ๆ ไว ณ โอกาสน้ี 
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Local Administrative Organization Crime: 
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สัณหกฤษณ  บุญชวย 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการเรื่อง อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: ปญหาระบบโครงสรางองคกรที่เปดชองโอกาส 

ในการกระทําความผิด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะหรือสภาพปญหาที่เปนชองทางโอกาสใหเกิดการกระทําความผิด        

จนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา           

ที่กําลังจะกลายเปนปญหาเรื้อรังในสังคมไทย โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษาขอมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากงานวิจัย ตํารา บทความ วิทยานิพนธ ส่ืออิเล็กทรอนิกส หนังสือพิมพ รวมทั้งใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษา

พบวา ชองทางโอกาสในการกระทําความผิดเกิดจากการที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชดุลยพินิจ

และการตดัสินใจภายในองคกรมากเกินไป จนสามารถควบคุมทุกฝายภายในองคกรไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทําใหระบบตรวจสอบ

ตามโครงสรางองคกรไรประสิทธิภาพ กอปรกับความสัมพันธที่แข็งแกรงของผูมีอิทธิพลภายนอกองคกรทั้งที่เปนกลุมการเมือง 

กลุมนายทุน และกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ นําไปสูการรวมมือกันในลักษณะเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน จนทําใหตรวจสอบได

ยากลําบาก ในสวนของแนวทางการปองกันแกไขปญหาตองสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น อีกทั้งใหความสําคัญ

กับการสรางระบบที่เขมแข็งในการตรวจสอบที่มีศักยภาพ 

 

คําสําคัญ: อาชญากรรมองคการ  คอรัปชั่น  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

Abstract 

 

The objectives of this academic article were to study the characteristics and problematic state 

of the opportunities for crime to the point of being the problem with corruption within the local government 

and to find ways to prevent and solve the problem that is becoming a chronic problem in Thai society. 

This would be done by conducting a qualitative study. The data was collected from research papers, 

theses, electronic papers, newspapers, and in-depth interviews with experts. From the study, it was 

found that the opportunities for committing corruption arise from the fact that the law authorizes the 

local administration organization chairperson to exercise discretion and make decision within the 

organization so that the chairperson has the absolute control in every aspect within the organization. 
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This makes the organization structure monitoring inefficient coupled with strong relationships with influencers 

outside the organization, both political, capitalist, and other interest groups leading to systematic co-

operation. This results in the operation being difficult to check. In terms of prevention approach, there 

must be more public participation and a focus on building a strong system for potential monitoring. 

 

Keywords: organizational crime, corruption, local administrative organization 

 

1. บทนํา  

 

ตามหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยซ่ึงถือเปนประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ  

การใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนศูนยเดียวกัน  ประชาชนทุกคนอยูภายใตการปกครอง  บังคับบัญชา

ของอํานาจที่มีเอกภาพและมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามรูปแบบน้ีจึงแบงเปน 3  

สวนหลัก  ไดแก  การรวมอํานาจ  การแบงอํานาจ  และการกระจายอํานาจ  ทั้งน้ีการจัดรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ

ดังกลาวจึงถูกแบงออกเปนการบริหารสวนกลาง  การบริหารสวนภูมิภาค  และการบริหารสวนทองถิ่น  ตามลําดับ  ซ่ึง

ประสบการณที่ผานมาภาคสวนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศที่ชัดเจน  ไดแก  การบริหารราชการสวนกลางกับ

สวนภูมิภาคเทาน้ัน  เทากับวาโครงสรางระบบราชการไทยน้ันมีการรวมศูนยอํานาจมาโดยตลอด  กลาวคือทั้ง 2 ภาคสวนลวน

มีบทบาทสําคัญและกวางขวาง  อาทิ ภารกิจดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอม  การศึกษา  เปนตน  ทําใหภาค

ราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงถูกสถาปนามาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กาวตามไมทัน จะมีอํานาจหนาที่

ใหบริการสาธารณะที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก  สวนมากจะเปนการดูแลทําความสะอาดเรียบรอย  การเก็บขยะ  การดูแล

ถนนหนทางขนาดเล็ก  เปนตน   

การที่ภาคราชการสวนทองถิ่นขาดบทบาทหนาที่หลักในการบริหารงานราชการทําใหมีผลตองบประมาณแผนดิน

ตามไปดวย  กลาวคือ  จะถูกจัดสรรในอัตราสวนที่นอยกวารอยละ  10  ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด2 จนกระทั่งเม่ือ

ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ฉบับที่ 16  พ.ศ. 2540  ถือเปนการเปดฉากการกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่นอยาง

แทจริง  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนการนําเอาแนวคิดการปกครองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาใชโดยใหประชาชนสามารถเขา

ไปมีสวนรวมทางการเมืองนอกเหนือไปจากหนาที่เพียงแคการเลือกตั้งเทาน้ัน  ทั้งน้ีมีการตราบทบัญญัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

การปกครองสวนทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไวอยางชัดเจนดวย  ประเด็นน้ีเอง นรนิติ  เศรษฐบุตร (2537) 3  บงชี้ในงาน

วิชาการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 วา ในกระบวนการสรางระบอบประชาธิปไตยใหเขมแข็งน้ัน  องคกรปกครองตนเองในระดับ

ทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการจัดระบบสังคมไทย 

ทั้งน้ีการพัฒนาการปกครองทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จน้ัน  ส่ิงที่จําเปนตองทําคือการทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความเขมแข็ง  มีการกระจายอํานาจอยางแทจริง  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  รูจักปกครองตนเอง  มีการระดม

ความคิด  ความรูความสามารถของประชาชนเกิดความสํานึกรวมกัน  เพื่อบานเมือง  ทดแทนการพึ่งพิงรัฐบาลกลางแตเพียง

ฝายเดียว4  กระน้ันรัฐบาลจึงออกเครื่องมือที่เปนรูปธรรมขึ้นมาฉบับหน่ึง  ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีใชเปนเสมือนตัวขับเคลื่อนการ

                                                        
 1บูฆอรี  ยีหมะ. การปกครองทองถิ่นไทย.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2550). หนา 1. 

 2ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง  และ

ประชาชน.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2555). หนา 1. 

 3นรนิติ  เศรษฐบุตร และคณะ. การเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.(มปพ. ,2537). หนา ก. 

 4สุพิชญา  จารุพันธ. “การเมืองในกระบวนการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549) 
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ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปไดถูกตองและเหมาะสม  คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใตพระราชบัญญัติฉบับน้ีรัฐบาลไดดําเนินการถายโอนอํานาจ

หนาที่และรายไดไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ  จากการพัฒนาดังกลาวน้ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี

ความรับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชนมากยิ่งขึ้น  เทากับเปนการลดอํานาจของรัฐบาลลง  และใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ  เขามามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเอง  (self governance)  เพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเองมาก

ขึ้น  โดยคํานึงถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดระบบการจัดสรรที่จะเพิ่มมากขึ้น5  สงผลให

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมหลังจากไดมีการขับเคล่ือนนโยบายดานการกระจายอํานาจ เปนตนมา  สัดสวน     และเม็ดเงิน

งบประมาณที่ไดรับการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มขึ้นโดยตลอด  ซ่ึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะ

ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกลายเปนสถาบันการเมืองที่พรั่งพรอมไปดวยทรัพยากรเงิน  โดยที่รายได    สวนใหญของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรใหหรือเรียกวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  แตในสวนภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองกลับมีตัวเลขที่ต่ํามาก เจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการกระจายอํานาจไปสู

ทองถิ่นอยางจริงจังน้ันจึงดูผิดรูปผิดรอยไปมากอยูเชนกัน   

นอกจากประเด็นในเรื่องงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแลว  การกระจายอํานาจอีกมิติหน่ึงแสดงใหเห็นในประเด็นการ

บริหารงานบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ก็มีการปรับปรุงแกไขเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี

ถึงแมจะทําในรูปคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นที่ตองประกอบไปดวยผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ก็ตาม แตผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังมีอํานาจในการตัดสินใจในการออกคําส่ัง  ทั้งกระบวนการของการบริหารงาน

บุคคลทั้งระบบ 

กระน้ันเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเครื่องมือในรูป

ของ “เงิน  คน  วัตถุดิบ  และการจัดการ”  สามารถสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระมากกวาสมัยกอน  

กอปรกับอํานาจของผูบริหารภายใตการนําของผูบริหารที่เปนนักการเมืองก็มีมากตามไปดวย  อาชีพนักการเมืองทองถิ่นจึง

กลายเปนอาชีพที่หลายภาคสวนพยายามเขามามีบทบาทและสวนรวม  กระทั่งนักการเมืองระดับชาติ  เปนที่ประจักษในหลาย

จังหวัดมีอดีตรัฐมนตรี  หรืออดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลดชั้นเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอยูเปนจํานวนมาก  แตภาพลักษณที่

สะทอนสูสังคมไทยโดยทั่วไปสงผลลัพธในการกระจายอํานาจกวา 1 ทศวรรษน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกลับถูกตีตรา

จากสังคมวาเปน “ผูราย” มากกวามีบทบาทสําคัญ  อันเน่ืองจากขาวที่ปรากฏในส่ือกระแสหลักมักเปนไปในแนวลบอยาง

ตอเน่ือง  เชน  เรื่องการซ้ือสิทธิขายเสียง  การทุจริต  คอรัปชั่น  การใชอํานาจและอิทธิพลในทางที่มิชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความขัดแยงในการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวของขาราชการกับนักการเมือง  หรือนักการเมืองดวยกัน  ปรากฏการณ

เหลาน้ีสะทอนใหเห็นชัดจากรายงานผลการศึกษาวิจัยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น  กรมสงเสริม    การปกครอง

ทองถิ่น (2559) 6  ที่ไดศึกษาเรื่องการกลาวหา  การชี้มูลความผิด  ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยรวบรวมจากเอกสารที่เผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    การทุจริต

แหงชาติ  (ป.ป.ช.)  ถึงวันที่  1  กันยายน  2558  พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมากที่สุด  คิด

เปนรอยละ  69.75  คือองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.73  คือองคการบริหารสวนจังหวัด  

(อบจ.)  และแบงเปนผูที่ถูกกลาวหาออกเปน  ฝายการเมือง คิดเปนรอยละ 54.78  และฝายขาราชการประจํา  คิดเปนรอยละ 

45.22  ทั้งน้ีงานวิจัยดังกลาวไดสรุปพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน  28  พฤติกรรม  

อาทิ  การจัดซ้ือจัดจางไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  การเบิกจายคาจางคาลวงเวลาเปนเท็จ  การเบียด
                                                        
 5เพ็ญนิภา  ชุมทอง. “การปนรายไดภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานติิศาสตร  

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2551) 

 6กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. “การกลาวหา  การชี้มูลความผิด  ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น,” [ออนไลน],9 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/7/2176_5794.pdf 
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บังเอาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชสวนตัว  หรือแมกระทั่งการทุจริตตอหนาที่หรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย

มิชอบ  เปนตน 

ดังน้ัน  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ตองการสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยการกระจาย

อํานาจและถายโอนภารกิจที่สําคัญ ๆ  ผานงบประมาณกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  และขยายไปสูรอยละ 

35 ในอนาคต  ใหองคกรปกครองทองถิ่นไดบริหารและจัดการตามความตองการของทองถิ่นน้ัน ๆ เอง แตกลับพบปญหาใน

การบริหารจัดการที่เกิดจากการมีชองโอกาสใหเกิดกระทําผิดของบุคลากรภายในองคการมากมายทั้งที่ตั้งใจกระทําใหเกิด หรือ

มิไดตั้งใจจนกลายเปนปมปญหาสะสมมาถึงปจจุบัน  นํามาซ่ึงความสนใจของผูเขียนที่ตองการศึกษาวาแทจริงแลวอะไรคือ

สาเหตุที่เปนชองทางโอกาสที่ทําใหบุคลากรของ อปท. ไดกระทําความผิดน้ัน ๆ  

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 เพื่อศึกษาลักษณะ  หรือสภาพปญหาที่เปนชองทางโอกาสใหเกิดการกระทําความผิดจนกลายเปนปญหาการ

คอรัปชั่นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาที่กําลังจะกลายเปนปญหา

เรื้อรังในสังคมไทย 

 

3.  ทฤษฎีวาดวยอาชญากรรมองคการ  ที่มาในคราบอาชญากรรมคอปกขาว   
 

เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรที่ศึกษาดานอาชญาวิทยา  ส่ิงสําคัญที่สุดคือการสรางทฤษฎีขึ้นมาเพื่อ

อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมพรอมทั้งตองอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและแมนยํา  นัก

อาชญาวิทยาจึงไดพยายามสรางทฤษฎีเพื่อใชเปนกรอบสากลในการพรรณนาสถานการณเพื่อใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลง

ปรากฏการณของโลกที่มีพลวัตรอยูเสมอ  อาจเปนเพราะวาปจจุบันกลาวไดวาการอธิบาย  หรือคนหาสาเหตุของอาชญากรรม

ไมสามารถที่จะนําแนวคิดหรือทฤษฎีเพียงสํานักใดสํานักหน่ึงมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมไดเพียงกรอบเดียวอีกตอไป  

เพราะแนวโนมอาชญากรรมเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  งานวิจัยชิ้นสําคัญของจุฑารัตน  เอ้ืออํานวย  (2556) 7   ไดศึกษาเรื่อง

กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร  ไดสะทอนถึงปญหาการเปล่ียนแปลง

ทิศทางของอาชญากรรมในสังคม  งานชิ้นน้ีไดชวยจัดระเบียบ  องคความรูใหม  และไดปรับกระบวนทัศนผนวกความรวมสมัย

เขาไป  ส่ิงหน่ึงที่งานวิจัยน้ี พยายามบงชี้ไวอยางนาสนใจคือการเปล่ียนแปลงแนวโนมการเกิดขึ้นของอาชญากรรมในสังคมโลก

ไปจากเดิม  กลาวคือ  โลกจะเปล่ียนแปลงจากอาชญากรรมพื้นฐานกลายไปเปนองคการอาชญากรรม  (organize crime)  

และองคการอาชญากรรมขามชาติมากยิ่งขึ้น  การเปล่ียนแปลงใหมน้ีเปนผลใหมีงานวิชาการ  ตําราที่ไดใหคํานิยามยังอยูใน

วงจํากัด  โดยงานวิจัยน้ีมองวา “อาชญากรรมองคการจะมีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจ ที่แสวงหากําไรจากสินคาและบริการที่

ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด  มีการอาศัยความรวมมือของตํารวจ  นักการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการอยูรอดและ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง  แลกเปล่ียนกันดวยการใหอุปถัมภเปนรายบุคคล         มีการใชความรุนแรงบังคับใหสมาชิก

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม  ควบคุมกันดวยกฎระเบียบที่เขมงวดและมีบทลงโทษ        ที่รุนแรงตอผูที่ฝาฝนกฎเกณฑของ

กลุม  วิธีการกําจัดคูแขงอยางเด็ดขาด  ขณะเดียวกันก็มีการจัดโครงสรางองคการอยางมีประสิทธิภาพ  จัดลําดับชั้นและความ

รับผิดชอบไวเปนชั้น  มีเครือขายที่ติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกอยางกวางขวางในกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  

ทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับชาติเพื่อทํางานรวมกัน “8  ในขณะที่งานตําราดานอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

                                                        
 7จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย, กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2556).  

 8เร่ืองเดียวกัน ,หนา 137.  
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ของสุมนทิพย  จิตสวาง9   ไดใหความหมายของอาชญากรรมองคการไวคอนขางชัดเจน  กลาวคือ เปนอาชญากรรมซ่ึงอาชญา

กรไดรวมตัวเขาดวยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองคการ  โดยวางแผน และดําเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

ประเภทตาง ๆ โดยมีลักษณะของอาชญากรรม  คือ คณะบุคคลรวมตัวกัน    อยางม่ันคง  มีการวางแผนกําหนดนโยบาย  การ

บริหารและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  หัวหนาจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  โดยจะมีขาราชการและ

นักการเมืองรวมเปนสมาชิกอีกดวย 

จากความหมายและนิยามของอาชญากรรมองคการจะเห็นไดชัดเจนวา แทที่จริงแลวมีความเก่ียวของ เชื่อมโยง  

หรืออาจกอกําเนิดมาจากอาชญากรที่มีความรูความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญในหนาที่การงานที่มาในคราบของชนชั้นนํา  

นักวิชาการ  หรือผูที่มีการศึกษาที่ดี  มีอํานาจแตกลับแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบเพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรค

พวก  หรือบริวาร  ญาติพี่นอง  ซ่ึงตามทฤษฎีอาชญาวิทยาเรียกบรรดาอาชญากรเหลาน้ีวาเปนการกออาชญากรรม     คอปก

ขาว  หรือคอเชิ้ตขาว  น่ันเอง 

กระน้ันแลวในบทความชิ้นน้ี  ผูเขียนมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  หากวิเคราะห เทียบเคียงกับนิยามและความหมายของอาชญากรรมองคการแลว  มีลักษณะที่อาจกลาวไดวามีความ

สอดคลองกันเปนอยางมาก  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันตองการสงเสริมความเขมแข็ง

ของทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยแทจริง  แตทั้งน้ีอาจเกิดจากระบบโครงสรางขององคการที่

มีชองโอกาสใหบุคลากรภายใน  ซ่ึงเปนมนุษยปุถุชนที่ยังมีความตองการขั้นพื้นฐานอยูมาก  การสะสมทุนจึงเปนประเด็นที่เอ้ือ

ตอการกระทําความผิดและอาศัยชองทางดังกลาวนําไปสูการคอรัปชั่นทั้งที่ตั้งใจหรือมิไดตั้งใจ  ผูเขียนจึงไดอาศัยนิยาม

ดังกลาวขอนําเสนอคําที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีที่พิเคราะหแลวไมหางไกลจากความเปนจริงมากจนเกินไปนัก  

 

4.  โครงสรางและองคประกอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ปจจุบันน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยประกอบไปดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  องคการ

บริหารสวนตําบล  (อบต.)  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  ตางมีกฎหมายที่ประกาศใชเปนของตนเองที่

สถาปนาโครงสรางขององคกร  ซ่ึงในทุกรูปแบบจะมีลักษณะสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งส้ิน  กลาวคือจะประกอบ

ไปดวยกลุมบุคคล 3 กลุมหลัก ทําหนาที่ตามภารกิจและขอบเขตของตนที่ระบุไวเพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ  และที่

สําคัญจะลดปญหารูปแบบนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ออนแอ  จึงสงเสริมใหแตละองคกรมีรูปแบบนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งเพื่อใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจอยางแทจริง   

 จากโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เนนสงเสริมความเขมแข็งของฝายบริหาร  ทําใหบทบาทของ

ผูบริหารมีอํานาจสูงสุด  โดยมักจะเปนฝายมีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายในทุก ๆ ประเด็น  ผูเขียนไดศึกษาวิจัยในป 255310  

หัวขอเรื่อง  การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ดวยวิธีการสัมภาษณ  

เชิงลึกกับทุกภาคสวน  ตอกย้ําถึงความเขมแข็งของฝายบริหารโดยพบวากลุมตัวอยางแสดงทัศนะไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือถึงแมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจผานสมาชิกสภา อบจ. 

ซ่ึงถือเปนผูแทนโดยตรงของประชาชน  แตในทายที่สุดผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจก็คือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

                                                        
 9สุมนทิพย  จิตสวาง, เอกสารประกอบการบรรยาย “อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา”[ออนไลน],19 ธันวาคม 2559. แหลงที่มา 
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 10สัณหกฤษณ  บุญชวย. “การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม”.(วิจัยนิพนธ
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สอดคลองกับงานของชมพูนุท  ทองสุโชติ  (2555) 11   ที่ไดศึกษาเรื่อง การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : 

กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด  กลุมตัวอยางคือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับเทศบาล  ผลการวิจัยพบวากระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายของเทศบาลเริ่มดวยการทํา

ประชาคมเมืองจากน้ันจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจ  โดยในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับฝายบริหาร  สวนสมาชิก

สภาเทศบาลกลับไมมีบทบาทหนาที่ตามกฎเกณฑเทาที่ควร 

 นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงโครงสรางองคกรขางตน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พยายามยึดโครงสรางของ

การเมืองในระดับชาติเปนแบบอยางน้ันพบวา   ส่ิงที่มีความแตกตางคือโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเพียง 2 

ฝายบริหารเทาน้ัน  ไดแก ฝายบริหาร  และฝายนิติบัญญัติ  โดยขาดฝายตุลาการไป ตามโครงสรางระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  ทําใหโครงสรางไมไดเปนไปตามทฤษฎีการแบงแยกอํานาจเสียทีเดียว   

 

5.  ลักษณะระบบโครงสรางที่ไมสมบูรณเปดที่เปนชองโอกาสในการกระทําความผิดภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 เปนที่ประจักษชัดวาในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ถูกตีตราจากสังคมทุกภาคสวนวาเปนองคกรที่มีปญหา

การกระทําความผิดนําไปสูการคอรัปชั่น  จนสถิติคดีที่อยูในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  มี

มากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ  ประกอบกับภาคประชาชนมองปญหาดังกลาวเปนเรื่องปกติที่ทุก ๆ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีพฤติกรรมน้ีอยูแลว  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการที่จะกระจายอํานาจผานภารกิจตาง ๆ  ใหลงไปสู

ชุมชน  ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนและบริหารจัดการกันเอง  เพราะเขาใจวาประชาชนในทองถิ่น น้ัน ๆ   จะมีความ

เขาใจความตองการของกันและกันไดเปนอยางดี  ส่ิงหน่ึงที่รัฐบาลพยายามจัดสรรใหคือการเพิ่มงบประมาณโดยเฉพาะหมวด

เงินอุดหนุนที่พยายามทุมลงไปในระบบและอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูทองถิ่นกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  การ

กระจายงบประมาณลงมาน้ีหากมองในแงทฤษฎีแลวถือเปนส่ิงที่ดีและเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญเติบโต  แต

กระน้ันในทางปฏิบัติกลับพบปญหามากมายในการบริหารจัดการ  ซ่ึงภาพรวมของการทุจริตในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  

เชน การซ้ือขายตําแหนง  การสงสวยของลูกนอง  การชวยเหลือใหมีการหลีกเล่ียงภาษี  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ การจูงใจ  

เรียกรอง  บังคับ  ขูเข็ญ  การเบียดบัง  ยักยอกทรัพยทางราชการ  การปลอมแปลงเอกสารราชการ  หรือเอกสิทธ์ิโดยมิชอบ  

การสมยอม  รูเห็นเปนใจ  เพิกเฉยหรือละเวนการกระทํา  การมีผลประโยชนรวมกันในการจัดซ้ือจัดจาง12  กระน้ันการกระทํา

ความผิดมากมายน้ี  ในความเปนจริงแลวบุคคลที่กระทําความผิดทั้งที่เปนฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ   หรือเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติงาน  พฤติกรรมรูเห็นเปนใจน้ีอาจเกิดจากหลายปจจัยที่เปดชองโอกาสใหพวกเขาเหลาน้ันกระทําความผิดผสมผสานกับ

เม่ือไดพิจารณาไตรตรองแลวมองวาประโยชนของการกระทําความผิดยอมมีมากกวาการถกูจับไดวาทุจริต  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ

คาดวากฎหมายไมสามารถเอาผิดหรือสืบสาวมาถึงบุคลากรเหลาน้ันได  ชองโอกาสตาง ๆ เหลาน้ีขออธิบายเปนหัวขอยอย

ดังตอไปน้ี 

 

 5.1 การที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชดุลยพินิจ  และการตัดสินใจภายใน

องคกรมากเกินไป 

 เน่ืองจากตองการแกไขปญหาความออนแอของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่แตเดิมสภาทองถิ่นสามารถตี

รวนฝายบริหารได  เน่ืองจากเปนการเลือกตั้งภายในสภา  แตเม่ือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมใหมีการเลือกตั้งนายกองคกรปกครอง

                                                        
 11ชมพูนุท  ทองสุโชต.ิ “การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร

นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2555) 

 12ดิษฐะพร  ทรัพยโมค. “ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเก่ียวกับการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐ”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552) 
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สวนทองถิ่นไดโดยตรง  อํานาจในการตัดสินใจตาง ๆ  ก็ยอมเพิ่มขึ้นตามไปดวย  ยกตัวอยางการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจ

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ขาราชการทานหน่ึงที่ดูแลกิจการ

กองชาง  พบวาดวยเหตุที่จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางในแตละปมีจํานวนมาก  และก็เปนอํานาจ

ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณไปสูสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหแตละคนไป

สรางโครงการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป13 สอดคลองกับงานของชมพูนุท ทองสุโชติ  ที่ไดตอกย้ํา       ถึงอํานาจแทที่จริง

แลวของฝายนายกเทศมนตรีตอการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการตาง ๆ มีบทบาทสําคัญที่สุด  กระน้ันเม่ือตัวนายก ฯ มี

อํานาจมากตอการตัดสินใจสูงสุด  ชองโอกาสในการกระทําความผิดก็ยอมเปดใหกระทําได  โครงการตาง ๆ  ที่มักเลือกกระทํา

เนนไปที่เรื่องการสรางโครงสรางพื้นฐาน  ไมวาจะเปนการสรางถนน  สะพาน  ลากกีฬา  เปนตน  ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะไดทํา

ใหประชาชนไดรับรูถึงการพัฒนาแลว  ที่สําคัญยังงายตอการคอรัปชั่น  เน่ืองจากในบางครั้งฝายการเมืองมักมีความสัมพันธกับ

นักธุรกิจผูรับเหมากอสรางหรือไมก็เปนผูรับเหมาเสียเอง  งานวิจัยของโกวิทย  พวงงาม (2550)14 ไดใหขอมูลการทุจริตที่

เกิดขึ้นจากคณะผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกบางสวนปรากฏรอยละ 12  มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมา    การจัดซ้ือจัด

จางที่มักจะเอ้ือประโยชนใหพวกพองหรือญาติของตัวผูบริหารเอง  นอกจากน้ีงานวิจัยของดิษฐะพร  ทรัพยโมค (2552) 15 ได

ศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นในประเทศไทยพบวาการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางมิไดเริ่มที่หนวยงานของรัฐประกาศจัดซ้ือจัดจางอีก

ตอไปแตเริ่มจากความรวมมือระหวางเจาหนาที่กับนักธุรกิจซ่ึงอาจเปนผูทรงอิทธิพลหรือมีความสัมพันธท่ีดีกับผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ  รวมมือกันจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณในแตละปและกีดกันไมใหนักธุรกิจรายใหมเขาสูวงโคจรของหนวยงาน

ดังกลาว 

 นอกจากประเด็นการมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณแลว  ผูเขียนขอยกตัวอยางการมีอํานาจในการ

บริหารงานบุคคลภายในองคการจนเปนชองโอกาสใหเกิดการกระทําความผิดโดยมีการเรียกรับสินบน  รีดไถ  หรือกินตามนํ้า

กันเปนวงกวาง  งานวิจัยของดวงหทัย  อินทะชัย  (2553) 16  ไดทําการศึกษากระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและ

แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น  ขอมูลที่ปรากฏพบวาในการสอบคัดเลือก หรือแขงขัน เพื่อบรรจุพนักงานสวนทองถิ่นมีการเรียก

รับสินบนวากันเปนระดับ ตัวอยางเชน ตองการบรรจุในตําแหนงระดับ 1 (1 แสน ขึ้นไป) ระดับ 2 (2 แสนขึ้นไป) ระดับ 3 (3 

แสนขึ้นไป) และจํานวนเงินสินบนที่เรียกรับยังตองขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงาน พื้นที่ความเจริญอีกชั้นหน่ึง สวนในเรื่องของ

การโอนยายเพื่อเปล่ียนพื้นที่ของการปฏิบัติหนาที่ราชการมีการเรียกรับผลประโยชนกันนับเปนกิโลเมตรละหลักครึ่งแสนเปน

อยางนอยซ่ึงไมรวมการเรียกรับผลประโยชนอ่ืน เล็ก ๆ นอย ๆ อีกหลักหม่ืน ถามวาผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทราบปญหา

เหลาน้ีหรือไมโดยขอเท็จจริงผูมีอํานาจหนาที่หรือผูรับผิดชอบน่ันเองรวมขบวนการดวย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากหนวยงานระดับ

ทองถิ่นเปนหนวยงานภาครัฐนองใหม ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่

ราชการของผูบริหารทองถิ่น  จึงทําใหไมมีการตรวจสอบถวงดุล จึงเปนชองวางใหมีการแสวงหาผลประโยชนจาก      การ

บรรจุและแตงตั้งไดงาย 

 

 

 

                                                        
 13สัณหกฤษณ  บุญชวย. การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม,หนา 82-83. 

 14โกวิทย  พวงงามและคณะ. “แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิจัยโดยไดรับ

ทุนสนับสนุนจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย,2550) 

 15ดิษฐะพร  ทรัพยโมค. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา

ตอหนวยงานของรัฐ,หนา 

 16ดวงหทัย  อินทะชัย. “กระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553) 
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 5.2  ความสัมพันธของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การกําหนดรูปแบบการบริหารนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฝายบริหาร)  เปนแบบที่เขมแข็งโดยจัดใหมีการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  เปนผลใหความสัมพันธระหวางสภาทองถิ่น  (ฝายนิติบัญญัติ)  กับนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไมตองพึ่งพิงกันเหมือนสมัยกอนอีกตอไป  เพราะนายก ฯ มีสถานภาพที่เขมแข็ง  พนจากตําแหนงไดยากขึ้น  ไมตอง

อาศัยเสียงจากสภาทองถิ่นดังแตกอน กลับกลายเปนสภาทองถิ่นตองคอยรับฟงคําส่ังจากฝายบริหาร  คือนโยบายของนายก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูจัดสรรงบประมาณโครงการตาง ๆ อีกดวย  ซ่ึงผิดไปจากเจตนารมณของการบริหารที่

แทจริง  ที่ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการออกกฎหมายของทองถิ่น  และที่สําคัญเปนผูคอยตรวจสอบการบริหารของนายก

องคกรปกครองทองถิ่นอยางเขมงวด  และตองมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม  เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ  งานวิจัย

ของชมพูนุท  ทองสุโชติ  (2555) 17  ไดชี้ชัดวาความสัมพันธของทั้ง 2 ฝายเปนไปในลักษณะประนีประนอมเพราะฝายสภา

ทองถิ่นหวังวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากฝายนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เงื่อนไขการไดรับยอมมีความไมเทา

เทียมกันอยูเสมอ  กลาวคือจะไดรับโครงการเพิ่มในเขตใดน้ันขึ้นอยูกับอํานาจตอรองและความสัมพันธสวนตัวระหวางสมาชิก

สภาและฝายบริหาร  บทบาทในการคัดคานหรือตรวจสอบฝายบริหารของสภาทองถิ่นดังสมัยกอน  แทบจะหมดอํานาจไปโดย

ส้ินเชิงเพราะนอกจากฝายบริหารจะมีเหตุผลในการสนับสนุนนโยบายของตนอยางครบถวนสมบูรณแลว  ฝายนิติบัญญัติโดย

สวนใหญกลับกลายเปนกลุมเดียวกับฝายบริหาร  กอปรกับเกรงกลัวที่จะเสียผลประโยชนในการจัดสรรงบประมาณในสวนของ

ตนไปอีกดวย เพราะฉะน้ันเทากับวาเปนการเปดชองโอกาสใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใชงบประมาณผานโครงการตาง ๆ  

ไดอยางอิสรเสรี ขาดการตรวจสอบที่เขมงวด 

 

 5.3  การมีอิทธิพลบารมี  และอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กับความสัมพันธภายนอกองคกร 

 นอกจากการที่กฎหมายมอบอํานาจใหกับนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการบริหารจัดการภายในองคกรที่

คอนขางจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลว  ปญหาประการหน่ึงที่สามารถใชเปนชองโอกาสของบรรดานักการเมืองทองถิ่นไดกระทํา

ความผิดจนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่น  น่ันคือความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางนักการเมืองในระดับชาติ กับนักการเมืองใน

ระดับทองถิ่น  งานวิจัยของโกวิทย  พวงงาม  (2550) 18  สะทอนวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงมีอิทธิพลอํานาจ

ของฝายการเมืองครอบงําจนสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่  หรือขาราชการทองถิ่น  ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขู  หรือกีด

กันสําหรับนักธุรกิจรายอ่ืน ๆ ที่จะเขามามีปฏิสัมพันธใหออกไปจากวงโคจรได  ส่ิงที่ขาราชการมักประสบพบเจอคือการบีบ

บังคับใหมีสวนเก่ียวของในการตรวจรับโครงการตาง ๆ  ซ่ึงบางครั้งประชาชนในทองถิ่นก็รับรูเหตุการณการกระทําความผิดที่

ทําในลักษณะเปนองคคณะแบบน้ีแตไมกลาที่จะเปนพยานเอาผิดกับผูกระทําความผิด  อาจเปนเพราะกลัวอิทธิพลของบรรดา

นักการเมืองระดับชาติที่ฝงรากลึกจนกลายเปนความหวาดกลัวผูมีอิทธิพลบารมี 

 ตัวอยางที่แสดงใหเห็นภาพของการแสดงอํานาจ  อิทธิพลของบรรดานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผนวกกับ

นักการเมืองระดับชาติ  ที่แสดงถึงการใชอํานาจออกสูภายนอกองคกร  น่ันคือการแสดงบทบาทในการเรียกรองและผลักดันให

เกิดการเปล่ียนแปลงตอกฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจอยูเปนระยะ ๆ การเคล่ือนไหวเรียกรองน้ี  เพื่อใหเกิดการ

บัญญัติแหงกฎหมายเอ้ือประโยชนในการเมืองตอตัวนักการเมืองทองถิ่นเอง  ซ่ึงในบางครั้งมิไดสงผลตอความกาวหนาของ

กระบวนการกระจายอํานาจแตประการใด  ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล  (2555)19  ไดยกตัวอยางความสําเร็จในการเรียกรองของบรรดา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในตําราของตนเอง  โดยยกกรณีการขอยกเลิกขอกฎหมายที่บัญญัติหามผูบริหารดํารงตําแหนง

                                                        
 17ชมพูนุท  ทองสุโชต.ิ การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร

นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด,หนา 366. 

 18โกวิทย  พวงงามและคณะ. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,หนา 8. 

 19ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง  และ

ประชาชน,หนา 188. 
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ไดติดตอกันเกิน 2 วาระ  ถึงแมจะมีกลุมผูคัดคานไมใหยกเลิกกฎหมายดังกลาว  เพราะกลุมน้ีเชื่อวาหากยินยอมใหฝายบริหาร  

(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  สามารถทําหนาที่ไดเกินกวา 2 วาระติดตอกันจะเทากับเปนการสรางใหเกิดการผูกขาด

อํานาจทางการเมือง  ไมสงเสริมตอระบบประชาธิปไตย  และทายที่สุดเปดชองโอกาสใหกระทําการคอรัปชั่น  แตทายที่สุด

กลุมที่สนับสนุนใหมีการดําเนินการแกไข  สามารถ “ปลดล็อค” ประเด็นน้ีไดสําเร็จ  ทั้งน้ีมีนักการเมืองระดับชาติจํานวนหน่ึงมี

ทัศนคติใหยกเลิกกฎหมายดังกลาวดวย  เพื่อหวังประโยชนทางการเมืองในอนาคตของตนเองทั้งส้ิน 

 ฉะน้ันยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวานอกจากฝายบริหารนําโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคกรแลว  ยังตองคอยผสานความสัมพันธที่ดีกับภายนอกองคกรกับบรรดานักการเมืองระดับชาติ  

รวมไปถึงนักธุรกิจ  นายทุนตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อหวังจะไดรับสวนแบงของอํานาจ  อิทธิพล  บารมี  ตอบสนอง

ผลประโยชนทางการเมืองซ่ึงกันและกันไวอยางม่ันคงอีกดวย 

 

 5.4  วัฒนธรรม “การกินตามน้ํา”  กับบทบาทขาราชการหรือเจาหนาที่ที่เปล่ียนแปลงไป 

 ตองยอมรับวากลุมขาราชการและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการ

ขับเคล่ือนการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบังเกิดศักยภาพ  มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนสําคัญ  ที่ผานมาจากการสัมภาษณเชิงลึก  ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีประสบการณกวา  30 ป  ไดแก รองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด20  ทานหน่ึง  ไดใหทัศนะถึงบทบาทขาราชการสวนทองถิ่นวาในอดีตผูบริหารระดับสูงคือผูวา

ราชการจังหวัด  สวนผูดํารงตําแหนงปลัดองคการ ฯ คือปลัดจังหวัด  ซ่ึงเปนขาราชการประจําดวยกันทั้งส้ิน  การทํางานมักจะ

มีความเห็นอกเห็นใจกัน  ถอยทีถอยอาศัยกัน  การทํางานในสวนทองถิ่นจึงยังเปนแนวตั้งรับ  รอคําส่ังจากสวนกลางมากกวา

ปจจุบันตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงฝายบริหารเปนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งที่อาศัยเจตนารมณใน

การตองการใหเกิดการบริหารจัดการดวยตนเอง  อีกทั้งเปนการสงเสริมความเขมแข็งในระบอบประชาธิปไตย  รองปลัด

องคการ ฯ ทานน้ียังมองวาบทบาทขาราชการสวนทองถิ่นในปจจุบันจึงตองมีสมรรถนะที่เขมแข็งอยูตลอดเวลา  กลาวคือ 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเปนขาราชการการเมือง  เขามาบริหารโดยอาศัยเสียงจากพลังประชาชน การดําเนินการ

ผานโครงการตาง ๆ จึงมุงใหเปนที่ประจักษแกประชาชนมีความเปนอยูที่ดีอยางเห็นไดชัด  การดําเนินการจึงตองเปล่ียนเปน

เชิงรุกตลอดเวลา  พรอมที่จะสนองนโยบายของฝายบริหารใหสําเร็จทุกประการ  ขาราชการที่มีศักยภาพ  กอปรดวยคุณธรรม

จึงตองคอยเปนฝายสนับสนุนผูบริหารฝายการเมืองใหดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ  ส่ิงใดควรงดเวน

ตามระเบียบขอราชการก็จําเปนตองชีแ้จงใหฝายบริหารพึงรับรูอยางถองแท  แตในความเปนจริงอาจเปนเพราะนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกขาราชการได  ขาราชการประจําจึงตองพยายามแสดงพฤติกรรมรู

เห็นเปนใจกับฝายการเมืองในทุกประเด็น  โดยพยายามมองขามขอจํากัด  หรือระเบียบตาง ๆ ไป  อีกทั้งพยายามหาชอง

โอกาสทุกวิถีทางเพื่อใหฝายการเมืองพึงพอใจอยูเสมอ  เพราะหากเกิดขัดแยงแลวอาจสงผลกระทบ ตอหนาที่ราชการใน

อนาคตได  นอกจากเพื่อเปนการปองกันความขัดแยงแลวงานวิชาการของสังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิตร  (2537) 

21 ที่ไดศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย มองถึงสาเหตุประการสําคัญที่ขาราชการทองถิ่นจําตองอาศัยหนาที่การ

งานในการดําเนินวัฒนธรรมกินตามนํ้ากับฝายบริหาร  เปนเพราะเงินเดือนของขาราชการไมเพียงพอ เพราะคาครองชีพใน

ปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แรงจูงใจทางวัตถุนิยมที่เกิดจากคานิยมทางสังคมก็มีสวนกระตุนใหขาราชการแสวงหาประโยชน

ดวยวิธีการที่ผิด  สําหรับคําวา “วัฒนธรรมการกินตามนํ้า”  น้ันเปนคําเฉพาะที่นักวิชาการที่สนใจศึกษาเก่ียวกับการทุจริต

คอรัปชั่นใชเปนคําเปรียบเทียบ  และมักจะพบเห็นไดบอยขึ้นในงานวิชาการรวมสมัย  จนกระทั่งสถาบันพระปกเกลาไดใหคํา

                                                        
 20รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด. สัมภาษณ. 10  ธันวาคม  2559. 

 21สังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิต.คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย .(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

,2537). หนา 396. 
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นิยามไวในฐานขอมูลวา  “กินตามนํ้า” เปนการกระทําในลักษณะฉอราษฎรบังหลวงหรือคอรัปชั่นอันเปนการกระทําที่ผิด

กฎหมาย แตการที่นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการฉอราษฎรบังหลวง หรือที่เรียกวา “กินสินบาท คาดสินบน” 

หรือที่เรียกส้ัน ๆ วา “กิน” น้ันเขาไดทําตามอยางของผูบังคับบัญชาซ่ึงเปน “เจานาย” หรือทําตามอยางของคณะบุคคลสวน

ใหญที่รวมงานกัน ก็เรียกวา “กินตามนํ้า” ทั้งน้ี เขาเชื่อวาเขาจะไดรับการปกปองคุมครองจาก “เจานาย” หรือเพื่อนรวมงานที่

กระทําการฉอราษฎรบังหลวงดวยกัน ในทางตรงขามถาเขาปฏิเสธไมรวมมือดวยเขาก็อาจไดรับผลรายติดตามมาได” 22 

 

6.  แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 สําหรับปญหาการกระทําความผิดภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนปญหาที่สะสมมาอยางยาวนาน  

เน่ืองมาจากการที่มีชองโอกาสตาง ๆ มากมายที่เปดทางใหบุคลากรภายในเหลาน้ันไดกระทําการลงไป  หนาที่ สําคัญของ

บรรดานักอาชญาวิทยาประการหน่ึงจึงตองพยายามคนหาวิธีการในการปองกันกับปญหาอาชญากรรมใหได โดยการปด

ชองทางโอกาสตาง ๆ เหลาน้ัน  ดวยวิธีการตาง ๆ  ที่คิดคนอยางมีหลักการตามทฤษฎี  งานปาฐกถาของผาสุก พงษไพจิตร 

เรื่องระบบที่เอ้ือตอการคอรัปชั่นที่จัดขึ้นโดยสํานักพิมพมติชน  ไดตอกย้ําถึงความเขมแข็งของภาคประชาชน  ความมีอิสระ

ของส่ือมวลชน  กอปรกับบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณจะสามารถเปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นตอการลด

ปญหาการคอรัปชั่นไดอยางแนนอน  อยางไรก็ตามผูเขียนเชื่อวามุมมองของผาสุก ฯ อาจมองจากภาพกวางของการเมืองใน

ระดับชาติแตถาพินิจลงไปถึงการเมืองในระดับทองถิ่นที่ภาคประชาชนยังมีความเปนชนบท  มีความออนแอตอการรับรูดาน

การเมือง  อาจเปนเพราะยังมีความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมที่ยังไมมากพอ  หรือแมกระทั่งมีความหวาดกลัวตออันตรายที่เกิด

จากการใชอํานาจ  อิทธิพล  หรือบารมีของนักการเมืองทองถิ่น  ทําใหภาคประชาชนพยายามแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับวลี

ที่วา “เอาหูไปนา เอาตาไปไร”  ฉะน้ันส่ิงที่รัฐบาลในระดับชาติควรสงเสริมใหกลายเปนวาระแหงชาติเพื่อเปนการปองกัน

ปญหาอาชญากรรมภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ส่ิงแรกคือการสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของประชาชนใหบัง

เกิดขึ้นอยางแทจริง  พยายามผลักดันใหมีระบบตัวแทนของคนในทองถิ่นสามารถเขาไปเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ เชน 

คณะกรรมการเปดซองราคา  คณะกรรมการตรวจการจาง  ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  อีกทั้งการใชชองทางผานการส่ือสาร

ออนไลนในยุคปจจุบันถือวามีความเจริญเติบโตและรวดเร็วเปนอยางยิ่ง  หากพบปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ภาค

ประชาชนซ่ึงมีส่ืออยูในมือของตนตองสงเสริมใหทําหนาที่พลเมืองที่ดี  เปดโปงการกระทําความผิดเหลาน้ันซ่ึงผูเขียนมองวา

เปนวิธีการที่ไดผลดีและเปนการปดชองโอกาสในการกระทําความผิดไดเปนอยางดีทีเดียว 

 นอกจากการปองกันจากภายนอกองคกรแลว  ภายในองคกรฝายที่มีบทบาทที่สําคัญคือฝายสภาทองถิ่น  (ฝายนิติ

บัญญัติ)  จะตองมีบทบาทที่เขมแข็งตอการตรวจสอบใหเปนไปตามระบบบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง  สภาทองถิ่นตอง

สามารถถวงดุลกับฝายบริหารคือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  ผานสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงถือเปนตัวแทนของประชาชน

จะตองสามารถซักฟอก  ไตถาม  ทวงถาม  ที่มาที่ไปของบรรดาโครงการตาง ๆ ที่ใชงบประมาณ  ทรัพยากร  เพื่อใหบังเกิดผล

ที่เปนไปในทิศทางที่ดีที่สุดตอตัวองคกร  กลาวคืองบประมาณทุกบาททุกสตางคจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

และทองถิ่นของตนเอง  นอกจากน้ีขาราชการเจาหนาที่ปฏิบัติงานจะตองทบทวน  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กอปรกับ

ความจริงใจตอประชาชน  โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมามากกวาที่จะบิดเบือนขอเท็จจริง  เพื่อหวังผลงาน

กับนักการเมืองทองถิ่นเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลว  เปล่ียนทัศนะหรือมุมมองวาเปนขาราชการตองตอบสนองความตองการ

ของประชาชนมากกวาการตอบสนองความตองการของฝายบริหารที่เปนการเมือง 

                                                        
 22ปรีชา หงสไกรเลิศ. สารานุกรมการเมืองไทย สถาบันพระปกเกลา”[ออนไลน],5 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8

%99%E0%B9%89%E0%B8%B3 
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 ส่ิงที่มองเห็นเปนรูปธรรมประการหน่ึงในการสงเสริมใหทองถิ่นมีการดําเนินการเพื่อความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  

คือการที่สถาบันพระปกเกลาไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานรัฐ  ซ่ึงมีการกําหนดตัวชี้วัดที่

แตกตางกันไปตามภารกิจที่แตละหนวยดูแลรับผิดชอบ  งานของสมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะ  (2556) 23  ไดสรุปกรอบการ

ประเมินและการจัดทําตัวชี้วัด  มาทั้งส้ิน  6  ประการ  ดังน้ี 

  1.  หลักนิติธรรม 

  2.  หลักคุณธรรม 

  3.  หลักความโปรงใส 

  4.  หลักการมีสวนรวม 

  5.  หลักความสํานึกรับผิดชอบ 

  6.  หลักการคุมคา 

 

7.  บทสรุป 
   

 การนําเสนออาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ผูเขียนไดพยายามเทียบเคียงกับนิยามของอาชญากรรม

องคการผนวกกับอาชญากรรมคอปกขาวน้ัน  จะเห็นไดเปนที่ประจักษวามีลักษณะที่สอดคลองกันมาก  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณ

ของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน  แตหากเปนองคการที่สงเสริมความเปน

ประชาธิปไตยและตองการกระจายอํานาจ  รวมไปถึงทรัพยากรพรอมทั้งภารกิจสําคัญ ๆ ไปสูทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการ  

ปกครองตนเองใหไดอยางแทจริง  แตกระน้ันส่ิงที่พบและถูกตีตราจากสังคมสวนรวมกลับเห็นวาบุคลากรภายในใชชองโอกาส

จากการกระจายทรัพยากรมากมาย  กอปรกับกฎหมายเปดชองไวมาเปนชองทางโอกาสในการกระทําความผิด  จนกลายเปน

การคอรัปชั่นทีก่ระทํากันเปนขั้นเปนตอน  ผานผูรวมขบวนการที่มีหนาที่การงานในสังคม  เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในขอ

กฎหมาย  กฎระเบียบ  และเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตัดสินใจ  ทั้งที่อยูภายในองคกร  ที่เกิดจากระบบโครงสราง

ภายในเกิดการบิดเบี้ยวไมเปนไปตามบทบาทและหนาที่ที่ควรจะเปน  และภายนอกองคกรที่เกิดจากความสัมพันธในลักษณะ

แลกเปล่ียนผลประโยชนตางตอบแทน  ทําใหเปนชองทางโอกาสที่สําคัญที่ทําใหเกิดการกระทําผิดภายในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นได  ส่ิงที่สามารถปดก้ันชองทางโอกาสของการกระทําความผิดไดคือการสงเสริมความเขมแข็งของประชาชน  สงเสริม

การตรวจสอบภายในอยางเขมแข็งของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  รวมไปถึงการนําตัวชี้วัดดานความโปรงใสของสถาบันตาง ๆ มา

ปรับใชในองคการของตน  เพื่ออยางนอยก็เปนการยับยั้งการกระทําผิดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยูบาง 
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ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตร ี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Factors caused Violence Action for Children and Women 

 in Bangkok and Vicinity 
 

บฎสกรรัตน หงสกลุ1*  ตระกูล จิตวัฒนากร1  และพิศมัย จารุจิตติพันธ2 
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*bossakornrata@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) เพื่อศึกษาสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดวยการเก็บขอมูลจากผูบริหารองคกรเอกชน

และองคกรสวนราชการที่เก่ียวของ เลือกอยางเฉพาะเจาะจง จากผูบริหารองคกรเอกชนจํานวน 10 คน ผูบริหารองคกรสวน

ราชการ 8 คน เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและญาติของผูถูกกระทํา จํานวน 15 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 33 คน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา และนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) 

  ผลการศึกษาพบวา สภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เกิดจาก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ 

จากการมีรายไดนอย ไมเพียงพอกับคาใชจาย 2) สภาพแวดลอมและสังคม ใกลแหลงอบายมุข 3) ความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยม

ทางสังคม ใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพผูชายมากกวาผูหญิง 4) ผูเสียหายไมตองการดําเนินคดีตามกฎหมาย ไมตองการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร ปองกันการดูถูกเหยียดหยาม 5) เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเขาใจ สภาพปญหาความรุนแรง 

ในครอบครัว สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี ประกอบดวย 1) ดานตัวบุคคล มีอายุนอย การศึกษาต่ํา         

2) ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว 3) ดานเศรษฐกิจและสังคม สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ไมมี

งานทํา 4) ดานส่ือตาง ๆ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรุนแรงตอเด็กและสตรี 5) ดานมาตรการทางกฎหมาย ไมเอ้ืออํานวย

ตอการลงโทษ 
 

คําสําคัญ: ปจจัยที่เปนสาเหตุ  การกระทําความรุนแรง  เด็กและสตรี  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research is 1) to study the condition of problem concerning violence against 

children and women in Bangkok and vicinity and 2) to study the cause affecting violence against children 

and women in Bangkok and Vicinity which is qualitative research by using the structured interview. Collecting 

the data from administrators of private organization and government organization. The administrators of 

private organization were chosen specifically 10 persons , those from government organization 8 persons , 

the children and women treated violently and the relatives of the victims 15 persons total 33 persons. 

The data analysis method by content analysis and descriptive presentation. 
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 The result of the study found out that the condition of problem for children and women are derived 

from; 1) The economic condition due to low income caused insufficient expenses. 2) The environment 

and society close to social vices 3) Belief, culture, social value: the society give authority and rights to 

men more than women. 4) Affected person do not want to prosecute and reveal or spread the information  

in order to prevent themselves from being looked down. 5) The officers in justice procedure lack of 

understanding and the violent problem in families. The causes of violence for children and women of;  

1) The persons are still young and low educated. 2) Family relationship which there are conflicts within 

families. 3) Economy and society: unemployment that leads to low income 4) Various medias: the publicity 

informed the information of affected children and women. 5) Legal measures: the laws are not in 

accordance with punishment. 
 

Keywords: the factors caused, violence action, children and women, Bangkok and vicinity   
 

1. บทนํา 

 

 ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เปนปญหาสําคัญยิ่งของสังคมในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศ

ไทย ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น  ตามที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และส่ือออนไลน จนเกิดเปนกระแสสากลที่ตาง

ตื่นตัวตระหนัก  และใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง จากขอมูลในเอกสาร Progress of the 

World’s Women: In Pursuit of Justice” ของ UN Women พบวา ประเทศไทย เปนลําดับที่ 7 ใน 71 ประเทศที่มีการ

กระทําความรุนแรงทางเพศตอคูครองของตนเอง (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย. 2558: 5-6)  

 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง ที่มารับบริการศูนยพึ่งไดทั่ ว

ประเทศ  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง จํานวน 829 แหง ในป 2559 มีผูมารับบริการที่ศูนยพึ่งได จํานวน 

22,850 ราย 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. สวนใหญเปนสตรีที่มีสาเหตุมาจาการหึงหวง ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายกัน ขาด

สัมพันธภาพในครอบครัว  การใชสารกระตุน การดื่มสุรา การใชสารเสพติดและส่ือลามก และสภาพแวดลอม สวนในเด็กมี

สาเหตุมาจากการปลอยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอยางเหมาะสมจนเปนเหตุใหเด็กถูกกระทํารุนแรงทางเพศมาก

ที่สุด (สํานักบริหารสาธารณสุข.2559: 1-2) 
 

ตารางที่ 1 จํานวนผูมารับบริการในศูนยพึ่งไดจําแนกตามสถานะเด็กและสตรี ป พ.ศ.2554 – 2558 

ที่มา: สํานักบริหารสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันที่20มีนาคม 2559)    
 

ป 
จํานวนเด็กที่ถูกกระทํา 

ความรุนแรง (ราย) 

จํานวนสตรีทีถู่กกระทํา 

ความรุนแรง (ราย) 

จํานวนเด็กและสตรี 

(รวม) 

เฉล่ีย 

การถูกทําราย 

2554 11,491 11,084 22,565 62 ราย/วัน 

2555 9,703 10,869 20,572 56 ราย/วัน 

2556 19,229 12,637 31,866 87 ราย/วัน 

2557 6,333 7,666 13,999 38 ราย/วัน* 

2558 10,712 13,265 23,997 66 ราย/วัน 
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 ตามขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง พ.ศ.2554-2558 ปรากฏตาม

ตารางที่ 1 ดังน้ี มีจํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง มีแนวโนมสูงขึ้น เปนปญหาสําคัญของสังคมที่ตองเรง

ดําเนินการทั้งดานการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูประสบปญหาอยางจริงจัง โดยองคกรสวนราชการและองคกรเอกชน 

รวมทั้งตองอาศัยความเขาใจและรวมมือของคนในสังคม  ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี ไดรับการยอมรับวา

เปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลกและเปนประเด็นที่ตองการความรวมมือจากทุกฝายในการแกไข ดังปรากฏในกติกา

ระหวางประเทศของสหประชาชาติหลายฉบับ ไดแก ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี อนุสัญญาวาดวยการขจัด

การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้ง ปฏิญญาปกก่ิง และแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนา

ของสตรี  
 

ตาราง 2 ขอมูลประเภทปญหาของการรับเรื่องราวรองทุกขและขอความชวยเหลือปญหาตางๆ ป พ.ศ. 2551-2559    

             หนวย : ราย 

ลําดับ ประเภทของปญหา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
รวม 

ทั้งส้ิน 
% 

1 ขมขืน/อนาจาร 338 522 635 456 431 389 524 658 697 4,650 6.08 

2 ลอลวง/คาประเวณี 155 94 153 127 30 111 153 200 178 1,201 1.57 

3 ทารุณกรรม/กักขัง 275 475 518 478 451 509 700 727 967 5,100 6.67 

4 คนหาย 203 244 249 238 316 268 289 242 232 2,281 2.98 

5 เรรอนจรจัด/พลัดหลง 7 20 18 37 53 37 67 65 94 398 0.52 

6 แรงงานไมเปนธรรม 21 75 42 31 36 26 19 33 69 352 0.46 

7 ปญหาครอบครัว 110 249 199 226 366 298 408 752 1,577 3,959 5.18 

8 ขอความเปนธรรม 159 222 208 215 281 336 301 308 361 2,391 3.13 

9 แชท/อินเตอรเน็ต 20 46 51 36 35 30 55 88 181 542 0.71 

10 ขอความอนุเคราะห 90 113 189 340 306 456 760 647 907 3,808 4.98 

11 ปญหาเก่ียวกับสุขภาพ - - - - - 82 189 84 113 468 0.61 

12 ปญหาอ่ืนๆ 2,626 2,490 4,703 5,546 4,922 6,348 13,344 7,368 3,970 51,317 67.11 

 รวมทั้งส้ิน 4,004 4,550 6,965 7,730 7,227 8,890 16,809 11,172 9,346 71,534 100 
 

ที่มา: มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีองคกรสาธารณะประโยชน  

หมายเหตุ: ปญหาอ่ืนๆ เชนใหคําแนะนําดานกฎหมายเบื้องตน สาธารณภัยตางๆ ตางดาว ยาเสพติด ที่อยูอาศัย หาสถานศึกษา  

              ผูปวยโรคเอดส คําแนะนําดานอาชีพ ฯลฯ 
  

 ขอมูลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีองคกรสาธารณะประโยชน เก่ียวกับประเภทปญหาของการรับ

เรื่องราวรองทุกขและขอความชวยเหลือปญหาตางๆ ป พ.ศ. 2551-2559 ตามตารางที่ 2 พบวามีการกระทําความรุนแรงตอ

เด็กและสตรี ในป 2559ประเภทขมขืน/อนาจาร  จํานวน 697 ราย คิดเปนอัตราถัวเฉล่ียรอยละ 6.08 ประเภททารุณกรรม/

กักขัง จํานวน 967 ราย คิดเปนอัตราถัวเฉล่ีย 6.67  ซ่ึงมีแนวโนมจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป  
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 จากสภาพปญหาและความสําคัญของปญหาน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความ

รุนแรงของครอบครัวตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหเด็กและสตรี ที่ถูกละมิดสิทธ์ิ ไดรับความ

เปนธรรมและความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในสังคมครอบครัวอยูอยางสงบสุข สังคมไทยเขมแข็งนําไปสูความเจริญของ

ประเทศชาติในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษาสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 3.1 กระบวนการดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา 

รวบรวมจากเอกสาร ตํารา ผลงานการวิจัย วารสาร บทความ รายงานทางวิชาการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มาวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินการวิจัย 

 3.2 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย มีประชากร 3 กลุม ประกอบดวย 

  3.2.1  ผูบริหารองคกรเอกชน ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็ก

และสตรี ไมต่ํากวา 3 ป จํานวน 10 แหง 

  3.2.2  ผูบริหารองคกรสวนราชการ ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอ

เด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมต่ํากวา 3 ป จํานวน 4 แหง 

  3.2.3 เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 14 แหง 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มี 3 กลุม  ประกอบดวย 

   กลุมที่ 1  ผูบริหารองคกรเอกชน ที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอ

เด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 10 แหง โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง องคกรๆ ละ 1 คน รวม

จํานวน 10 คน 

   กลุมที่ 2  ผูบริหารองคกรสวนราชการที่มีประสบการณดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความ

รุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 แหง โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง องคกรๆ ละ 2 คน 

รวมจํานวน 8 คน 

    กลุมที่ 3  เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยเลือกอยางเฉพาะเจาะจง จากหนวยงานองคกรเอกชนและสวนราชการ  จํานวน 15 คน 

   3.3 ประเด็นศึกษา                     

     การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีประเด็นศึกษา ไดแก  สภาพและปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็ก

และสตรี  สาเหตุที่สงผลใหเกิดการกระทําความรุนแรง กฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิและการคุมครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทํา

ความรุนแรง ขอมูลสถติิเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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  3.4 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

   3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวกับการกระทําความรุนแรง

ตอเด็กและสตรี 

    3.4.2 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง จากผูบริหารองคกรเอกชนและและองคกร   

สวนราชการที่มีประสบการณอยางนอย 3 ป ดานการคุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครและเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและญาติของผูถูกกระทําความรุนแรง 

      3.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2  แบบ คือ 

  1.แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูบริหารองคกรเอกชนและสวนราชการที่มีประสบการณดานการ

คุมครองสิทธิและปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผานการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง(Validity) จากผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และความนาเชื่อถือ(Reliability) เทากับ 0.85 

โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient )ของครอนบัค (Cronbach, Lee Josef.1970)   ซ่ึงแบบ

สัมภาษณ แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

  สวนที่ 2 สภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตร ี

  สวนที่ 3 สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี   

  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2.แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และญาติผูถูกกระทําความรุนแรงตอ

เด็กและสตรีที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity)จากผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และความ

นาเชื่อถือ(Reliability)  เทากับ 0.85 โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient ) ของครอนบัค 

(Cronbach, Lee Josef.1970 ซ่ึงแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

  สวนที่ 2 สภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตร ี

  สวนที่ 3 สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี  

  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม    

   3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยเก็บขอมูลระหวาง มกราคม  ถึง เมษายน  พ.ศ. 2560 

  3.7 การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ดวยการจําแนกและจัดระบบขอมูล หาความ

เก่ียวของเชื่อมโยงกันของขอมูล และนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลวิจัยพบวา สภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เกิดจาก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ จากการ

มีรายไดนอย ไมมีงานทํา 2) สภาพแวดลอมและสังคม ใกลแหลงอบายมุข ยาเสพติดและบริการทางเพศ 3) ความเชื่อ 

วัฒนธรรม คานิยม ทางสังคม ใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพผูชายมากกวาผูหญิง 4) ผูเสียหายไมตองการดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ไมตองการเผยแพรขอมูลขาวสารปองกันการดูถูกเหยียดหยาม 5) เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเขาใจสภาพ

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สวนสาเหตุที่สงผลใหเกิดความรุนแรงตอเด็กและสตรี ประกอบดวย 1) ดานตัวบุคคล 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1128 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ผูกระทําความรุนแรง สวนใหญมีอายุนอย การศึกษาต่ํา 2) ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว 3) 

ดานเศรษฐกิจและสังคม  เศรษฐกิจตกต่ํา ไมมีงานทํา 4) ดานส่ือตางๆ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรุนแรงตอเด็กและ

สตรี 5) ดานมาตรการทางกฎหมาย ยังไมเอ้ืออํานวยตอการลงโทษผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  

 การกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน คือ 1) สาเหตุดานตัวบุคคล สวนใหญมาจาก 

อายุ  สภาพการศกึษา สภาพการทํางาน รายไดครอบครัว บุคลิกภาพ การใชสารเสพติด แอลกอฮอล ดื่มสุราและการพนัน 2) 

สาเหตุดานครอบครัว สวนใหญ มาจากครอบครัวที่มีความขัดแยงกัน การอบรมเล้ียงดูไมเทาเทียมกัน ความไมพรอมที่จะมี

ครอบครัว และ ขาดการวางแผนครอบครัว 3) สาเหตุดานชุมชนและเศรษฐกิจสังคม สวนใหญมาจาก การแบงชนชั้น เชื้อชาติ  

ศาสนา คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ เศรษฐกิจตกต่ํา การเลิกจาง คาครองชีพ ส่ือขาดความรับผิดชอบในการนําเสนอความ

รุนแรงทางเพศ และขาดมาตรการทางกฎหมาย 

   

5. อภิปรายผล 

 

 ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี ดวยการแสดงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรเอกชน 

ผูบริหารองคกรสวนราชการ และเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง  ญาติผูถูกกระทําความรุนแรง พบวา มีความคิดเห็น

ทิศทางเดียวกันในการกําหนดมาตรการปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อคุมครองสิทธิและยุติความรุนแรง

ตอเด็กและสตรี 

 อภิปรายผล สภาพปญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก

และสตรี ที่ไดจากผูบริหารองคกรเอกชน และ ผูบริหารองคกรสวนราชการ มีความสอดคลองกัน สวนของเด็กและสตรีที่ถ ูก

กระทําความรุนแรง และญาติผูถูกกระทําความรุนแรง มีความหวาดกลัวไมกลาใหขอมูล เพราะบางคนยังมีความจําเปนที่ตอง

กลับไปใชชีวิตครอบครัวรวมกัน  ผลการวิจัยพบวา  

 

 สภาพปญหาเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

 1.สภาพทางเศรษฐกิจ จากการมีรายไดนอย รายรับไมเพียงพอรายจาย ไมมีงานทํา เลิกจางงาน ทําใหเกิด

ความเครียดในครอบครัว สงผลใหเกิดความรุนแรงและมีอัตราการฆาตัวตายเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญา 

พรหมรักษ (2550) พบวา ความรุนแรงในครอบครัวเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะคอนขางยากจน 

 2.สภาพแวดลอมและสังคม ที่มีแหลงอบายมุข เสพและจําหนายสารเสพติด แหลงบริการทางเพศ ส่ือลามกอนาจาร 

และส่ือความรุนแรงตางๆ สอดคลองกับการศึกษาของ องคการอนามัยโลก World Health Organization : WHO.2004) 

พบวา การอาศัยอยูในชุมชนที่มีการใชยาเสพติด การดื่มสุรา การเลนการพนัน หรือการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาทําให

เด็กและสตรีตองอยูในสภาพแวดลอมที่เส่ียงตอการถูกกระทําความรุนแรงจากครอบครัว 

 3.ความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม มีการใหอํานาจและสิทธิเสรีภาพชายเหนือหญิง หรือใหผูชายมีอํานาจ

เปนผูนําและเปนใหญในสังคม ทําใหสามารถทําราย ทุบตี บังคับขูเข็ญกับเด็กและสตรี สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร 

จิรวัฒนกุล (2553) พบวาการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย เกิดจากมุมมองเชิงเพศภาวะ 3 ประการ 1)เชิงอํานาจ ใหผูชาย

เปนผูนํามีอํานาจตอรอง มีสิทธิมากกวาผูหญิง 2) พลังจารีต ใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง 3) สภาวะยินยอม จํายอม 

จําทนของผูหญิง 

 4.ผูเสียหายไมตองการดําเนินคดีทางกฎหมาย ไมตองการตกเปนขาวในส่ือมวลชนตางๆ ในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เพราะอับอาย  ปองกันการดูถูกเหยียดหยามจากผูอ่ืนและสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ซาเมน (Samen.1997) 

ผูหญิงยังคงอยูกับสามีที่ทํารายตนเอง เพื่อประโยชนของลูก เพราะการที่เด็กไมมีพอเปนเรื่องที่นาอับอายและมักถูกคนใน

ชุมชนดูถูก และไมมีที่พักพิงที่ปลอดภัยหากตองออกจากบาน 
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 5.เจาหนาที่ ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเขาใจสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว มุงเนนแตหา

พยานหลักฐานทางคดี มากกวาสภาพจิตใจของผูไดรับความเสียหายที่เปนเด็กและสตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร 

ปจเจกวิญญสกุล และคณะ.2546;บุญเสริม หุตแพทย.2544) พบวา ยังไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและองคกร

เอกชนเขาแทรกแซงและชวยเหลือ กฎหมายยังไมเอ้ือตอการแกไขปญหา ทําใหผูกระทําความรุนแรง เกิดความยามใจ มีการ

กระทําซํ้าและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 

 สาเหตุที่สงผลใหเกิดการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

 1.ดานตัวบุคคล ผูกระทําความรุนแรงสวนใหญเปนผูมีอายุนอย สภาพการศึกษาต่ํา มีการใชสารเสพติด แอลกอฮอล 

ดื่มสุรา เลนการพนัน มีพฤติกรรมหึงหวง และมีภรรยาหลายคน สอดคลองกับงานวิจัยของ คาบาราบัน และ มอราเลส

(Cabaraban & Morales.2003) พบวา สวนใหญการกระทําความรุนแรงเกิดจากสามีที่มีพฤติกรรมหึงหวง นอกใจ หรือมี

ความสัมพันธกับหญิงอ่ืน เลนการพนัน เมาสุรา และระหวางที่มีปากเสียงหรือทะเลาะกันหรือมีความขัดแยงกัน 

 2.ดานความสัมพันธในครอบครัว เกิดการขัดแยงภายในครอบครัว ปญหาการเล้ียงดูบุตรที่แตกตางกัน สัมพันธภาพ

ภายในครอบครัว พฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของ ล็อย,ฮวย,มินฮ และคณะ (Loi , Huy , 

Minh et al.1999) พบวา ความรุนแรงในครอบครัว เกิดจากการมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กและ

มีความขัดแยงกับเพื่อนและญาต ิ

 3.ดานเศรษฐกิจและสังคม จากความเครียดจากการทํางาน ปญหาทางการเงิน รายไดไมเพียงพอตอการใชจาย           

ในครอบครัว การวางงาน สอดคลองกับงานวิจัยของพูนสุข มาศรังสรรค (2554) พบวาปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี 

หรือภาวการณเลิกจาง มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของครอบครัวโดยตรง เกิดความไมม่ันคง ครอบครัวหยาราง และเกิด

ปญหาอาชญากรรมไดในครอบครัวที่มีรายไดต่ํา 

 4.ดานส่ือตางๆ การเผยแพรขอมูลขาวสาร ในรูปของ หนังสือ ภาพยนตร รูปภาพ วีดีโอ ส่ือทางอินเตอรเน็ต  ใน

รูปแบบลามกอนาจารและความรุนแรงตางๆ  สอดคลองกับการศึกษาของ ติณญากาณ ทับทิม (2553) พบวา สาเหตุและ

แรงจูงใจที่กอใหเกิดความรุนแรงทางเพศตอสตรี จากสภาพสังคมที่เส่ือมถอยทางดานศีลธรรมจรรยา การนําเสนอของส่ือ 

เก่ียวกับคดีขมขืน ในรูปแบบตางๆ กลับกลายเปนส่ิงเราและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 5.ดานมาตรการทางกฎหมาย กฎหมายและขอบังคับทางสังคมไมเอ้ืออํานวยในการลงโทษผูกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว เพราะถือเปนเรื่องสวนตัวของครอบครัว  ยังไมเขาใจถึงสิทธิสวนบุคคล สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สอดคลองกับการ

กําหนดอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบขององคการสหประชาชาติ(United Nations-UN.2007) 

พบวา มีการออกคําส่ังของศาลใหผูกระทําความรุนแรง เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง และผูไดรับผลกระทบใน

ครอบครัว ไดรับการเยียวยา บําบัด ฟนฟู ลดภาวะทางจิตใจของเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง มีโปรแกรมการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูกระทําความรุนแรง  

 

6. ขอเสนอแนะ  

 

   ขอเสนอแนะตอการนําผลการวิจัยไปใช                   

    1.ควรมีการจัดการดานการคุมครองสิทธิและการปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อใหมีการ

เตรียมความพรอมในการเริ่มตนครอบครัว เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญของความสัมพันธ ความอบอุน ความเขาใจ 

ความจริงใจ ความซ่ือสัตย ความไววางใจ และ การใหอภัยซ่ึงกันและกัน 

    2.ควรจัดใหมีหนวยงานงานบริการใหคําปรึกษาแกเด็กและสตรีที่ไดรับการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

รวมถึงผูสูงอายุ เพื่อใหไดรับความชวยเหลือ การเยียวยา  ความยุติธรรม และความเสมอภาค  
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    3.ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษาเก่ียวกับ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคระหวางผูชายและผูหญิง 

เพื่อใหเกิดความเขาใจ การยอมรับ ถึงสิทธิความเทาเทียมกัน 

 

           ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยคร้ังตอไป 

    1.ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการคุมครองสิทธิและปองกันความรุนแรงตอครอบครัว เพื่อหาแนวทาง

ในการใหความชวยเหลือตอเด็กและสตรีผูถูกกระทําความรุนแรงไดอยางถูกตองและเหมาะสม และหาทางปองกันการกระทํา

ความรุนแรงไดทันเหตุการณ 

    2.ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อการวางแผน      

การจัดองคกร การจัดบุคลากร การประสานงาน เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงไดอยางชัดเจนและเหมาะสม สามารถ

ปองกันการกระทําความรุนแรงได และใหผูกระทําความรุนแรงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อใหสถานการณความรุนแรงใน

ครอบครัวเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ลดภัยอันตรายตอเด็กและสตรี 

    3.ควรมีการศึกษากระบวนการใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเสริมสราง

ทักษะ ความเขมแข็งทางจิตใจของคนในครอบครัวและ สรางสัมพันธภาพภายในครอบครัว การปรับตัวเพื่อความอยูรวมกัน 

และ การส่ือสารที่ดีภายในครอบครัว 
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บทคัดยอ  

 

การเคล่ือนตัวของแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม ที่กอตัวเปนรูปธรรมชัดเจนตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 ไดเขามามีอิทธิพล

ตอนโยบายสาธารณะประเทศตาง ๆ ทั่วโลก หรืออาจเรียกวาเปนสวนหน่ึงของโลกาภิวัตน รวมทั้งนโยบายสาธารณะไทยดวย 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐไทยจะตองเรียนรูและทําความเขาใจเพื่อรับมือหรือปรับตัวตอแนวคิดเสรีนิยมใหมทั้งในมิติเชิงเศรษฐกิจ

และมิติเชิงสังคมการเมือง บทความน้ีผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจตอแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมที่เขามาพรอม ๆ กับ

กระแสโลกาภิวัตน โดยมีกรอบความคิดสําคัญ 5 ประการ ไกแก สนับสนุนการคาเสรี  สนับสนุนกรรมสิทธ์ิเอกชนที่เขมแข็ง          

มีฐานความเชื่อในเรื่องพลังการผลิตของภาคเอกชน สนับสนุนการเคล่ือนยายทุนทั้งภายในและระหวางประเทศอยางเสรี และ

สุดทายคือเสรีนิยมใหมในกรอบของรัฐที่เปนประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันผูเขียนไดนําเสนอแนวทางการการกําหนดนโยบาย

สาธารณะไทยใหปรับตัวตอแนวคิดเสรีนิยมใหม 5 ประการเชนกัน อันไดแก การทําความเขาใจในกระแสโลกาภิวัตน 4 กระแสหลัก 

การเขาใจเรื่องการสรางรัฐประชาธิปไตยและเสรีภาพปจเจกชนหรือเสรีภาพผูประกอบการ การสรางความเปนนิติรัฐ การลด

ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากร และสุดทายคือการกลับมาทบทวนจุดยืนของหลักการนโยบายสาธารณะไทยในกรอบ

ประชาธิปไตยอีกครั้ง    

             

คําสําคัญ: เสรีนิยมใหม  นโยบายสาธารณะ   โลกาภิวัตน   

 

Abstract 

 

This article presents overview of Neoliberalism concept influence in Thai-Public Policy. That is 

structure of globalization came within view in economy social and political structure since 1970s. Neoliberalism 

pressure not only worldwide but also Thai-Public Policy and that is why importance problem to Thai–

state for adapting globalization. Author have present to be understood and adaptability Neoliberalism 

for Thai-Public Policy in 5 descriptions related, treand of globalization, private ownership, private production, 

free capital transfer and democracy state. Meanwhile, and also present 5 guidelines for Thai-Public Policy 

to adaptation Neoliberalism related, understanding  four major characters of globalization, understanding 

democracy state and liberty concept, rule of law state, decreasing gap of resource access, and reconsider 

standpoint of Thai-Public Policy principle in frame of democracy state. 

 

Keywords: neoliberalism, public policy, globalization 
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บทนํา  

 

ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่กลายเปนกระแสหลักไปทั่วโลกในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการยอมรับโดย

ความไมเต็มใจหรือการตอบรับอยางกระตือรือรนของนโยบายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศตางๆอยางไร

หรือไมก็ตาม เปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐหรือระบบการเมืองในประเทศตางๆ จะตองทําความเขาใจตอสถานการณรูปแบบ

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม แบบเสรีนิยมใหม (neo-liberalism) ซ่ึงอาจเปนเรื่องใหมของแวดวงการศึกษาไทย โดยเฉพาะใน

สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร แตในความเปนจริงแลวแนวคิดเสรีนิยมใหมไดกอตัวเปนรูปเปนรางในมิติเชิงนโยบายของ

ประเทศตางๆมาตั้งแตทศวรรษที่ 1970  กรอบความคิดเสรีนิยมใหมไดเพิ่มอิทธิพลตอโลกอยางมีพลวัตร แนนอนวาเสรีนิยม

ใหมพัฒนามาจากกรอบเสรีทุนนิยมแบบตะวันตก   ที่กลายเปนโครงสรางหรือกรอบการเมืองพื้นฐานในทุกๆพื้นที่ของสังคม 

(สรวิช ชัยนาม, 2555 : 76-77) และพัฒนาไปสูการเปนกระแสหลักของนโยบายประเทศตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม

ประเทศมหาอํานาจทุนนิยมเสรี ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ กลุมประเทศสหภาพยุโรป ญ่ีปุน แคนาดา ออสเตรเลีย 

ฯลฯ นอกจากน้ันแนวคิดเสรีนิยมใหมไดขยายตัวไปสูกรอบความคิดขององคกรระดับโลกาภิวัตนตางๆ อาทิ องคการการคาโลก 

(World Trade Organization) เปนตน  

 จึงอาจสรุปไดวาประเทศไทยซ่ึงเปนหน่ึงในสมาชิกของรัฐชาติ ภายใตขอผูกพัน ความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งใน

ระดับรัฐตอรัฐ หรือตอองคการระหวางประเทศที่เรามีสถานะเปนสมาชิก จึงมีขอผูกพันในการปฏิบัติและดําเนินนโยบายเพื่อให

สอดคลอง ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาผลประโยชนของประเทศ อีกทั้งในขณะเดียวกันก็ตองสรางสมดุลตอผลประโยชนของ

ประชาชนในประเทศอันหลากหลาย จึงจําเปนอยูเองที่นโยบายสาธารณะไทยจะตองเรียนรูและปรับตัวใหทันตอกระแสความ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญน้ี   

วัตถุประสงคของบทความนี้   

มีสําคัญ 3 ประการ คือ  

หน่ึง ทําความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมอาจกอใหเกิดปญหาเชิงนโยบายสาธารณะของประเทศ

อยางไรโดยสังเขป  

สอง วิพากษและชี้ใหเห็นปญหาสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงนโยบายสาธารณะไทยตอกระแสเสรีนิยมใหมที่ผานมา ได

กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งในแงของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสาธารณะ และการตอบสนองใน

การแกปญหาของการพัฒนาประเทศในทุกๆดานไดอยางไร 

สาม สรุปขอเสนอแนะตอการปรับตัวในนโยบายสาธารณะไทยใหรับมือกับความเปล่ียนแปลงในกรอบของเสรีนิยม

ใหม ใหบรรลุผลในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหทันตอกระแสหลักของโลก 

 

ทําความเขาใจเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) และการกอใหเกิดปญหาเชิงนโนยายสาธารณะไทย 

 

เสรีนิยมใหม หลายคนอาจเขาใจวาเปนเพียงกรอบความคิดมิติเชิงระบบเศรษฐกิจ แตเสรีนิยมใหมน้ันยังมีมิติใน

ปริมณฑลหน่ึงของสังคมการเมืองที่พัฒนาไปสูสภาวะหลังสมัยใหม (Post-Modern)ดวย  กลาวอยางสังเขปในเชิงแนวคิด คง

ตองหยิบคําอธิบายนิยามของนักวิชาการ Jean-Francois Lyotard ที่กลาววา ยุคโพสตโมเดิรนคือการที่ “สัญญาชั่วคราว” มา

แทนที่ “สถาบันถาวร ทั้งในปริมณฑลของวิชาชีพ อารมณ กามารมณ วัฒนธรรรม ครอบครัวและความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ตลอดจนในกิจการทางการเมืองดวย”  (เดวิด ฮารวี, 2555 : คํานํา6) หรือคําจํากัดความที่กระชับที่สุดเขาสูใจกลาง

กรอบแนวคิดเสรีนิยมใหมที่สุดคือ การฟนฟูอํานาจชนชั้นฝายทุนหรือผูประกอบการ โดยสามารถสถาปนาแนวคิดน้ีตั้งแตชวง

กลางทศวรรษที่ 1970 (เดวิด ฮารวี, 2555: 17-24  และปรากฏชัดเจนในชวงนโยบายของประธานาธิบดีโรนัล  เรแกน 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางมารกาเร็ต  แท็ชเชอรของประเทศสหราชอาณาจักร ตอขยายแนวคิดน้ีไปทั่วโลก สงผลกระทบ

ตอนโยบายสาธารณะของประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย  

 

วิพากษปญหาสําคัญที่กําลังเกิดข้ึนในเชิงนโยบายสาธารณะไทยตอกระแสเสรีนิยมใหม 

 

ประการที่หน่ึง การสนับสนุนการคาเสรี อิทธิพลเสรีนิยมใหมในเรื่องน้ีเห็นไดเจนยิ่งในภาคปฏิบัติ ผานองคการระดับ

โลก อาทิ องคการการคาโลก รวมทั้งกลุมองคกรทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองอ่ืนๆ ไมวาจะเปน สหภาพยุโรป กลุมเอเปค 

หรือแมกระทั่ง อาเซียน ฯลฯ ลวนแลวแตมีวาระสําคัญ คือ การสนับสนุนการคาเสรีผาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมือง

มากมาย 

ประการที่สอง สนับสนุนการสรางกรรมสิทธ์ิเอกชนที่เขมแข็ง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เสรีนิยมใหมสนับสนุน

หลักเกณฑและการออกกฎหมายตางๆ เพื่อเอ้ือใหกับ “ตลาด” ทํางานไดอยางเปนอิสระและอยูในกรอบการคาเสรี อาทิ การ

คุมครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา การออกกฎหมายเพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน  หรืออยางนอยก็คือการแปร

รูปที่เอกชนสามารถเขามามีสวนในการเปนเจาของและการบริหารแบบเอกชน เพราะการแปรรูปคือการสรางกรรมสิทธิ์ให

ภาคเอกชนที่เสรีนิยมใหมเชื่อวาจะสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกวารัฐดําเนินการเองหรือเขา

ไปแทรกแซงกลไกตลาดเสรีมากเกินไป อันเกิดขึ้นในองคกรรัฐวิสาหกิจไทยหลายแหงในชวงเวลาที่ผานมา ทฤษฎีเสรีนิยมใหมมี

ฐานความเชื่อวา การขจัดความยากจน สามารถทําไดดี่สุดโดยอาศัยตลาดเสรีที่ใหอํานาจตอผูประกอบการปจเจกชน รวมทั้งมี

นัยยะในการกระตุนใหปจเจกชนรับผิดชอบตอการยกระดับมาตราฐานชีวิตตนเอง 

ประการที่สาม เชื่อในพลังการผลิต การจัดการของปจเจกชน  หรือกลาวอีกในหน่ึง เสรีนิยมใหมตั้งอยูฐานความเชื่อ

ในเรื่องเสรีภาพในการดําเนินการระบบเศรษฐกิจ และยังมีพื้นที่ความหมายรวมไปถึงเสรีภาพสวนบุคคลในตลาดเสรี  ที่จะตอง

ดูแลรับผิดชอบในการยกระดับชีวิตของตนเอง  ทั้งน้ีโดยรัฐเขาแทรกแซงนอยที่สุด รัฐไทยจะตองเขาใจกระบวนการทํางาน

แบบองคกรยุคใหมที่แมบางครั้งไมอาจประเมินไดดวยผลกําไรแตเนนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม (อัมพร ธํารงลักษณ, 

2553: 84-85) ดวยเหตุผลน้ีน่ีเอง ที่นโยบายสาธารณะสาธารณะสุขของไทย ยกตัวอยางเรื่อง โครงการรักษา 30 บาทรักษาทุก

โรคซ่ึงเคยเปนนโยบายที่คอนขางแข็งแกรงของนโยบายสาธารณสุขไทยมาในชวง 15 ป และไดรับการยอมรับทั้งจากภาค

ประชาชนและในระดับนานาชาติ  จึงเริ่มถูกตั้งคําถามมาตลอดในชวง 3 ปที่ผานมา ทั้งในเชิงคาใชจายที่รัฐตองแบกภาระจน

งบประมาณสาธารณสุขติดลบเกินกวาแบกภาระได และมีคําถามถึงการรับผิดชอบทางเชิงปจเจกชนตอตนเองในดานการ

รักษาพยาบาล แมวานโยบายดังกลาวยังคงรักษาฐานความเห็นพองของภาคประชาชนไวได แตก็แสดงใหอยางชัดเจนถึงแรง

กดดันอยางหนักซ่ึงเปนผลมาจากกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหมน่ันเอง 

ประการที่ส่ี การเคล่ือนยายทุนในประเทศและระหวางประเทศอยางเสรี จึงไมเปนเรื่องนาสงสัยใดๆที่องคการระดับ

โลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางองคการการคาโลก ไดสนับสนุนใหประเทศสมาชิกทั้งหมด ขจัดอุปสรรคทุกประการในการ

เคล่ือนยายทุน ผานมาตราการทางกฎหมาย อาทิ กําแพงภาษี (เจมส ฟุลเชอร, 2554: 172-176) หรือแมแตเรื่องอุปสรรคจาก

ทองถิ่นที่การคัดคานการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนหรือทุนโลกาภิวัตน  ขอโตแยงที่เคยมีมาตลอดชวงการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย ที่เปนตัวอยางสําคัญคือเรื่องกรรมสิทธ์ิทรัพยสินอสังหาริมทรัพยที่ไมยินยอมใหชาวตางชาติซ้ือที่ดินในนาม

ปจเจกชน  เคยเปนปราการอันแข็งแกรงในการปกปองทรัพยากรภาคเศรษฐกิจไทย ก็ตองปรับเปล่ียนกรรมสิทธ์ิการถือครองได

ในรูปแบบตางๆได อาทิ หองอาคารชุด ฯลฯ ลาสุดคือนโยบายขยายการใหทุนตางชาติเชาอสังหาริมทรัพยยาวนานไดถึง 99 ป  

ภายใตหลักการ การคาเสรี จึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจนักที่จะเห็นภาพการเคล่ือนไหวคัดคาน ถึงแมกระทั่งการปะทะเชิง

ผลประโยชนของภาคประชานชน ทองถิ่น กับโครงการตางๆภายใต วาทกรรมใหมดานการพัฒนา อาทิ โครงการทาเรือน้ําลึก

ปากบารา โครงการโรงไฟฟาถานหินกระบี่  โครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน อ.บานบึง จ.ชลบุรี หรือ

กรณีศึกษาที่มีขอแยงในเชิงนโยบายสาธารณะของไทยมาอยางยาวนานน่ันคือ กรณีเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี รวมทั้งการไล
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รื้อชุมชนตางๆเพื่อแทนที่ดวยโครงการที่มีเบื้องหลังกลุมทุนทั้งทุนภาคเอกชนและทุนรัฐวิสาหกิจโดยดําเนินการไปภายใตวาท

กรรมของการพัฒนา (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2554: 135-147)    

ประการที่หา เสรีนิยมใหมโดยหลักการทั่วไปภาคการเมืองและสังคม ยังคงสนับสนุนรัฐที่เปนประชาธิปไตย    แตก็มี

บางประเทศมีแนวโนมอิงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบชาตินิยมภายใตระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงนับเปนเรื่องออนไหวพอสมควร 

นักวิชาการแนวรัฐประศาสนศาสตรใหมบางคนกลาวถึงนโยบายสาธารณะที่อางเปนผลประโยชนมหาชนของชาติวาถูกสราง

เปนวาทกรรมทางการเมือง (แกรี่ แอล วอมสลีย, 2546: 108)  แมในดานหน่ึงเสรีนิยมใหมดูไปกันไดกับกระแสโลกาภิวัตน แต

การเรงการขับเคล่ือนดวยการปลุกแนวคิดชาตินิยมจะถูกนํามาใชในกรณีที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพปจเจกชนในเชิงการผลิตตองมี

อุปสรรค  เม่ือไมสามารถไกลเกล่ียผลประโยชนกับเสรีภาพประชาธิปไตยเสียงสวนใหญ อันเน่ืองจากดานหน่ึงแนวคิด

ประชาธิปไตยแบบเสียงขางมากสวนรวม อาจไปขัดขวางตอเสรีภาพของทุนปจเจกชน ดวยเหตุน้ีนโยบายอิงกระแสชาตินิยมแต

ยังคงความเปนรัฐประชาธิปไตยก็อาจถูกดึงเขาเปนตัวชวย แตก็มักเกิดขอวิจารณอยางหนักในแงของการละเลยความ

รับผิดชอบตอสังคม สวนรวม รวมทั้งตอนานาชาติดวย ตัวอยางที่ชัดเจนนาไดแก การที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการนําของ

ประธาธิบดี โดนัล ทรัมป ประกาศนโยบายไมยอมรวมรับหลักการขอตกลงที่ปารีสเรื่อง การลดสภาวะโลกรอน ซ่ึงเม่ือครั้งที่

สหรัฐอเมริกาบริหารงานโดยรัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ใหการสนับสนุนอยางดี โดยรัฐบาลทรัมปอางเหตุผลวา

นโยบายดังกลาวไมเปนธรรมตอสหรัฐ เปนการทําใหผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาเสียหาย ทรัมสชูประเด็นที่เปนผลประโยชน

ของประเทศเปนเรื่องกอนหนาประเด็นอ่ืน ตัวอยางอีกกรณีคือกรณีสหราชอาณาจักรถูกกดดันจากกระแสภายในประเทศผาน

การลงประชามติใหถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป ดวยเหตุผลเรื่องผลประโยชนของสหราชอาณาจักรอีกเชนกัน  แตกระน้ัน

แมจึงมีผูวิจารณการดําเนินนโยบายสาธารณะของทั้งสองประเทศวาอิงอยูกับกระแสชาตินิยม และการดําเนินนโยบายน้ีสะทอน

ใหเห็นพลังแนวคิดของเสรีนิยมใหม  อยางไรก็ดีนโยบายสาธารณะสําคัญของทั้งประเทศคงยึดโยงอยูกับกระบวนการแบบรัฐ

ประชาธิปไตยอยางแนบแนน อยางไรก็ดีการที่นโยบายสาธารณะประเทศใดภายใตกรอบแนวคิดแบบเสรีนิยมใหมจะอิงกระแส

ชาตินิยมมากนอยอยางไรน้ัน ประเด็นที่ตองพิจารณาไดแก อํานาจการตอรองของประเทศน้ันๆ ในกรณีประเทศที่มิไดมีอํานาจ

การตอรองสูงอยางประเทศไทย การดําเนินนโยบายสาธารณะก็ยอมตองพิจารณาถึงผลกระทบเปนสําคัญ เราอาจถูกโดดเดี่ยว

ในเวทีโลก หรือในกรณีหนักขึ้นก็อาจถูกมาตราการเพิกเฉย ไมมีการเจรจาการคาเพิ่มเติมเหมือนที่เราเคยถูกปฏิเสธการเจรจา

การคากับสหภาพยุโรปในรอบสามปที่ผานมา อันเน่ืองมาจากปญหาการเมืองภายในของประเทศ ที่ถูกวิพากษวิจารณวายังไมมี

ประชาธิปไตย และยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนการทวนกระแสโลกาภิวัตน กลาวอยางงายๆคือ 

นโยบายสาธารณะไทยตองพิจารณาใหความสําคัญยิ่งตอเงื่อนไขและบรรยากาศของเสรีนิยมใหม หากไมมีมากพอก็จําเปนตอง

เรงสรางหรือฟนฟูพัฒนาไปสูเงื่อนไขที่มีอํานาจการตอรอง จึงจะตอบคําถามปญหาตางๆที่ประเทศประสบอยูได  
 

สรุป ขอเสนอแนะตอการปรับตัวในนโยบายสาธารณะไทยใหรับมือกับความเปล่ียนแปลงในกรอบของเสรีนิยมใหม 

 

1. นโยบายสาธารณะไทยจําเปนเขาใจกระแสโลกาภิวัตน อันได กระแสการคาเสรี  กระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมโลก 

กระแสสิทธิมนุษยชน และกระแสประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะไทยโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจน้ันตั้งแตหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ยังคงเนนบทบาทการกํากับดูแลโดยรัฐอยางมากผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติตั้งแตฉบับที่1 จนถึงปจจุบัน (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 2553: 56-68)  ฉน้ันในแนวคิดเชิงมหภาครัฐไทยตอง

ยอมรับและพยายามสรางบรรยายกาศใหนานาประเทศเห็นเปนที่ประจักษวานโยบายสาธารณะไทยดําเนินไปตาม

กรอบกติกาหลักของกระแสโลก น่ันคือการคาเสรีที่มีหัวใจที่การใหอิสระคลองตัวตอภาคเอกชนใหกระตุนแรงจูงใจ

พรอมๆกับใหมีการแขงอยางเสรีมากยิ่งขึ้น เงื่อนน้ีเองจึงเปนขั้นตอนแรกที่เราจะสามารถเจรจาตอรองผลประโยชน

ตางๆ ในเชิงเศรษฐกิจเราสามารถดึงดูดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนดวยบรรยายกาศที่มีเสรีเชิงปจเจกของผูผลิต 
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และรัฐที่เปนประชาธิปไตย ใสใจตอประเด็นออนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชน และประเด็นส่ิงแวดลอม กลาวอยางงายคือ 

นโยบายสาธารณะไทยตองไมสรางบรรยายกาศที่ไมนาไววางใจขาดความนาเชื่อถือตอกระแสหลักของโลก 

2. ประชาธิปไตยและเสรีภาพปจเจกชนในการประกอบการ มองเผินๆมักคิดวาเปนส่ิงไปกันได หากผลประโยชนภายใต

หลักการทั้งสองน้ีอยูในทิศทางเดียวกัน ก็อาจทําใหมองไมเห็นนัยยะที่แตกตางกัน แตหากเม่ือใดที่ความเปน

ประชาธิปไตยในหลักการไปขัดแยงผลประโยชนในเสรีภาพการประกอบการหรือการลงทุน เม่ือน้ันเราก็มองเห็น

อิทธิพลของเสรีนิยมใหมที่ครอบงําระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมวามีอยูมากนอยเพียงใด กลาวอีกนัยหน่ึงเสรีนิยม

ใหมสนับสนุนเสรีภาพผูประกอบการ  ที่ปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐหรือมีใหนอยที่สุด ทั้งในเรื่องกฏเกณฑ การ

ลงทุน อุปสรรคที่ขัดขวางการลงทุน ในมิติน้ีจึงไปกันไดกับแนวคิด “การคาเสรี” ที่กลายเปนวาทกรรมหลักของระบบ

เศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดีในดานหลักเสรีนิยมใหมกังวลตอปญหาทั้งสองดานทั้งในสวนของความเปนประชาธิปไตย 

และเสรีภาพเชิงปจเจก  นโยบายสาธาณะไทยจึงจําเปนตองเขาใจตอแนวคิดน้ี อยางนอยที่สุดนโยบายของรัฐจะตอง

แสดงออกซ่ึงการสนับสนุนการคาเสรี ที่เอ้ือใหกับทุกประเทศดวยมาตราฐานเดียวกัน เคารพสิทธิเสรีภาพการ

ประกอบการของปจเจกซ่ึงสะทอนออกมาในรูปของการ เคารพลิขสิทธ์ิทางปญญา การเรงปราบปรามสินคา

ลอกเลียนแบบอยางจริงจังไมใหกลายเปนชองทางใหวิพากษวิจารณ  และแนนอนที่สุดนโยบายสาธารณะไทยตอง

ตระหนักถึงการสรางรัฐประชาธิปไตยไปพรอมกัน เพราะหากไมมีรัฐที่เปนประชาธิปไตย เสรีภาพผูประกอบการหรือ

เสรีภาพเชิงปจเจกก็ยากที่เกิดขึ้นไดเชนกัน  นโยบายสาธารณะไทยจึงตองเรงสรางและฟนฟูทั้งสองดานอยางมีสมดุล 

เพื่อใหเกิดบรรยายกาศที่มีเสรีในการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลกระทบดานตางๆไม

วาจะเปนส่ิงแวดลอม ความเหล่ือมลํ้าดานรายได ความยุติธรรมในสังคม(ในมิติทางเศรษฐกิจหมายถึงความเทาเทียม

กันในการเขาถึงทรัพยากรของประชาชน) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และประเด็นออนไหวที่สําคัญ

ยิ่งตอความยอมรับของนานาชาติคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน อันกระแสหน่ึงของโลกาภิวัตน ที่รัฐจะตองสรางความ

เชื่อม่ันใหเปนรูปธรรมใหได 

3. การสรางความเปนนิติรัฐ นโยบายสาธารณะไทยตองเรงดําเนินการสรางมาตราฐานในการบังคับใชกฏหมายอยาง

ประชาธิปไตยที่อานารยประเทศยอมรับ น่ันคือความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยเร็วที่สุด อยางนอยที่ สุดก็เพื่อแสดงใหเห็นความตั้งใจของรัฐไทย ที่จะใชการบังคับใชกฎหมายผานสภา

ผูแทนราษฎรอันเปนหลักการที่ประเทศประชาธิปไตยยึดถือกันทั่วโลก การใชสภาที่มาจากการแตงตั้งทั้งสองสภาดวย

อํานาจพิเศษลวนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักจากนานาชาติ และกลายเปนขออางที่จะหยุดเจรจา ขอตกลงทางการ

คาการลงทุนมาโดยตลอด อันเปนการเสียโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

สงผลกระทบเปนลูกโซสูภาคการบริโภค การใชจาย กําลังซ้ือที่ออนแอลงและคุณภาพชีวิตจึงตกต่ําลง นโยบาย

สาธารณะไทยในเรื่องน้ีจึงตองกลาชัดเจนในการกําหนดวันเวลาและขั้นตอนการดําเนินการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฏร 

และเปดใหมีการจัดตั้งรัฐบาลอยางโปรงใส และมีอํานาจบริหารประเทศอยางแทจริงใหนานาชาติยอมรับ 

4. นโยบายสาธารณะไทยตองมุงเนนลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ โดยตัวโครงสรางของระบบ

เสรีทุนนิยมเองน้ันไดกอใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมในระดับรายแรง(สรวิศ ชัยนาม, 2555: 44) ซ่ึงจําเปนที่

นโยบายรัฐจะตองเขาใจในธรรมชาติระบบเศรษฐกิจน้ีและปรับตัวใหเหมาะสม  แตประเด็นน้ีนโยบายสาธารณะไทยที่

สําคัญกลับดําเนินไปอยางเชื่องชา ไมวาจะเปนในเรื่องการปฏิรูปที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินที่มีความยุติธรรม การเขา

มามีสวนรวมในการกําหนดการใชทรัพยากรทองถิ่น หนําซํ้ากลับทําใหเกิดความขัดแยงรุนแรงประทุขึ้นในหลายกรณี 

หลายครั้งรัฐบาลเขาแทรกแซงโดยการใชอํานาจพิเศษ กระบวนการเชนน้ีกอใหเกิดการขาดสมดุลในการประชา

พิจารณผลประโยชนของทองถิ่น ในที่สุดนําไปสูการไรเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากไมสามารถหาขอ

ยุติในการจัดสรรทรัพยากรได 
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5. การกลับมาสูแนวคิดพื้นฐานในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่ชอบธรรมตอสังคม  เราจําเปนกลับมาสูการทบทวนการ

เสนอนโยบายสาธารณะที่ถูกตองมีความชอบธรรม ในฐานะการผลิตนโนบายสาธารณะจึงตองมาสูฐานคิดที่เปนรัฐ

ประชาธิปไตยที่แทจริงวา นักวิชาการบางทานเห็นวาการที่ไทยมีลักษณะเปนรัฐรวมศูนยอํานาจการเมืองการปกครอง

ทําใหรัฐผูกขาดการจัดสรรทรัพยากร ชุมชนทองถิ่นจึงออนแอตอการตอรองผลประโยชนการใชทรัพยากร (เสกสรรค 

ประเสริฐกุล, 2548: 29-37) นักวิชาการบางทานมีความเห็นวานโยบายการพัฒนาตองพยายามหลีกเล่ียงการใช

อํานาจรัฐ เนนการวางแผนจากลางไปสูบนหรือประชาธิปไตยรากหญา (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555: 12)  การสรางหรือ

การริเริ่มนโยบายสาธารณะจึงตองตอบคําถามของประเทศอยางแทจริงไดวามีโครงสรางของปญหาอยางไร จุดดอยที่

สําคัญของการศึกษาดานนโยบายสาธารณะของไทยคือการเนนไปที่การวิเคราะหนโยบายมากการทํางานเชิงรุกคือ

การนําเสนอนโยบายสาธารณะ (มยุร ีอนุมานราชธน, 2553:11-12) ซ่ึงนักวิชาการตองมีการศึกษาอยางรอบดานกวา

เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจ ทั้งน้ีทั้งนักวิชาการนโยบายสาธารณะและรัฐในฐานะผูมีอํานาจตัดสินใจจะตองตอบ

คําถามที่สําคัญที่สุดในประเด็นน้ีกอน น่ันคือ เราตองการนโยบายสาธารณะในฐานะของรัฐประชาธิปไตยที่แทจริง

หรือไม  หากเราตอบคําถามน้ีวา “ใช” น่ันจึงนํามาสูคําถามตอไปวา การสรางตัวแบบนโยบายสาธารณะภายใต

ระบอบประชาธิปไตยมีจุดเริ่มอยางไร พัฒนาไปสูวงจรนโนบายสาธารณะตอไป เพราะตัวแบบนโยบายหน่ึงๆมี

องคประกอบและกระบวนริเริ่มที่แตกตางกัน และการนํานโยบายมาปฏิบัติที่แตกตางกัน และแนนอนอยางยิ่งวาการ

ประเมินผลความสําเร็จของนโยบายยอมมีจุดเนนที่แตกตางกันอยางมาก บางครั้งการประเมินผลอาจแตกตางกัน

อยางส้ินเชิง และกลายเปนขอถกเถียงในสังคมอยางหาขอยุติไดยาก อาทิ นโยบายจํานําขาวฯ ที่มีเหตุผลที่มาและการ

ริเริ่มของนโยบายในสถานการณการเมืองในตัวแบบหน่ึง กับการประเมินผลของนโยบายภายใตบรรยายกาศของ

การเมืองอีกสถานการณหน่ึงที่แตกตางกัน จึงกลายเปนขอถกเถียงในสังคมอยางหาขอยุติไดยาก  

นักวิชาการนโยบายสาธารณะจึงตองตระหนักใหดีวาสภาพแวดลอมหรือสถานการณในรัฐและสถานการณ

นอกรัฐขณะหน่ึง นโยบายหน่ึงๆมีความสัมพันธอยางซับซอนกับอีกนโยบายหน่ึงๆ ดวยเหตุน้ีประเด็นสําคัญยิ่งที่

ผูเขียนเสนอตอนักวิชาการนโยบายสาธารณะก็คือ การตอบคําถามใหไดวานโยบายสาธารณะไทยจะมีจุดยืนอยูบน

อุดมการณทางการเมืองอยางไร เราจึงจะมีหลักยึดเริ่มตนที่ไมสับสน เราจึงจะสามารถตั้งคําถามที่ถูกของประเทศที่

เผชิญอยูและจึงนําไปสูการดําเนินการเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่สอดคลองกับผลประโยชนของประชาชนที่เทาทัน

ตอสถานการณโลกได 
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บทคัดยอ 
  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนการศึกษา

เชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดมาโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจงประกอบดวยอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 20 คน จากผลการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัย

ฮานอยมีวัฒนธรรมในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดานงบประมาณและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ

บริหารงาน ไดแก ทักษะบุคลากร โครงสรางองคกร กลยุทธองคกร สไตลการบริหารงานของผูนํา ปจจัยทางเศรษฐกิจ คานิยมรวม 

บริบทสังคม ระบบภายในองคกร บุคลากร วัฒนธรรมองคกร  
 

คําสําคัญ: การบริหาร  วัฒนธรรมในการบริหาร  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย 
 

  Abstract 
  

This research article aims to study the culture in management, factor that has effect(S) on the 

success in management in Hanoi University and also a guide to apply it to the administration of Nakhon 

Pathom University. This is a qualitative study using interview form in order to collect data. The specific 

respondents are 20 teachers and staffs of Hanoi University. The study shows that Hanoi University has a 

culture of effective management under budget constraints and factors that have effects on the management 

success as: Skills, Organizational Structure, Corporate Strategy, Management Style of Leader, Factors 

Economic, Shared Values, Social Context, Organization System, staff and Organizational culture. 
 

Keywords:  management, the culture in management, factors that have effect on the success on management 

in Hanoi University 
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1. บทนํา 

วัฒนธรรมในการบริหารถือเปนเครื่องมือทางการบริหาร และการพัฒนาองคกรรูปแบบหน่ึง เพราะวัฒนธรรมองคกร

เปนกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยูของคนที่อยูในองคกรน้ันวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอการประพฤติ

ปฏิบัติของคนที่ทํางานอยูในองคกรสะทอนใหเห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงวางแผนยุทธศาสตรขององคกร และที่

สําคัญวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงองคกร เพราะองคกรที่มีวัฒนธรรมการบริหารที่ไมเขมแข็งและไมยืดหยุนจะ

ทําใหการบริหารกลายเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลง การปรับตัวไมทัน ตอทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร การบริหาร

สมัยใหมจึงตองกําหนดวัฒนธรรมขององคกรที่พึงประสงคและสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองกับ ทิศทางธุรกิจขึ้น เพื่อใชเปน

เครื่องหลอหลอมใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ตองขจัดวัฒนธรรมองคกรที่ไมดีใหหมดไปจาก

องคกรอีกดวย(Shared Values คานิยมรวม สูความเปนเลิศ(ออนไลน). สืบคนจาก :https://csc.kmitl.ac.th/cscweb-1/w 

p-content/uploads/2014/08/org-culture.pdf.12 ธันวาคม 2559) 

 ประเทศเวียดนามในปจจุบันเปนประเทศสังคมนิยมที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต (พรรคคอมมิวนิสตแหง

เวียดนาม Communist Party of Vietnam - CPV) ซ่ึงเปนสถาบันการเมืองที่มีอํานาจสูงสุด ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย

ในการปกครองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในการรางกฎหมายและปกครองทั่วไป ประธานาธิบดีทําหนาที่ดูแล

นโยบายของรัฐ  การทหาร และการรักษาความสงบภายใน (การจัดระเบียบการปกครองของเวียดนาม(ออนไลน). สืบคนจาก : 

http://oknation.nationtv.tv/blog/guruNa/2008/02/11/entry-2.12 ธันวาคม 2559) ที่อาจสงผลตอวัฒนธรรมการ

บริหารของหนวยงานตาง ๆ ของประเทศเวียดนามทั้งน้ียังรวมถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฮานอย เพราะมหาวิทยาลัย

ฮานอยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจึงทําใหการบริหารสถานศึกษาอยูภายใต

กระทรวงการศึกษาและการอบรม ตามที่นโยบายกําหนดจากพรรคคอมมิวนิตสที่ตองการใหมีการพัฒนาการศึกษาควบคูไปกับ

การพัฒนาประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยฮานอยไดรับอิทธิพลจากการกําหนดนโยบายดังกลาว โดยตองมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร

องคกร ตั้งแตการบริหารองคกร การบริหารบุคลากร และการบริหารจัดการการศึกษา ใหอยูในทิศทางที่เหมาะสมและงายตอ

การบริหารเพื่อสนองตอนโยบายที่กําหนดขึ้นโดยรัฐบาล (รายงานการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม ฮานอย

(ออนไลน). สืบคนจาก : http://www2.tsu.ac.th/planoffice/main/files_sec/20130410111924Vietnam%20trip_2013.pdf. 

15 ธันวาคม 2559) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม

ในการบริหารและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางในการนํามาประยุกตใช

กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบริหารงานของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการบริหารงาน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. ส่ิงที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ 

2. วิถีชีวิตของหมูคณะ  
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3. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน  

4. พฤติกรรมและส่ิงที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน" 

พระยาอนุมานราชธน (2532,45 – 48) ไดใหบทนิยาม คํา "วัฒนธรรม" วาวัฒนธรรม คือ "ส่ิงที่มนุษยเปล่ียนแปลง 

ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวม ถายทอดกันได เอาอยางกันได 

วัฒนธรรม หมายถึง  วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ความเชื่อ คานิยมรวม แนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน  

การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน ที่มีการเริ่มตนโดยบุคคลหรือกลุมและถูกถายทอดสงตอไป ที่หลายคนน้ันยอมรับและคิดวามันเปนส่ิง

ที่ถูกที่ควรปฏิบัติสืบตอกันไป แตวัฒนธรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขกาลเวลา ความเจริญกาวหนาในสังคม การ

คนพบเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน  

คําวา “การบริหาร” (Administration) มีความหมายที่คลายคลึงหรือแทบจะเหมือนกับ คําวา “การจัดการ” 

(management) นอกจากศัพทสองคําน้ีมีลักษณะที่ใกลเคียงกันแลวยังมีศัพทอ่ืนๆ อีกมากมายใชสลับกันไป เชน การบริหาร

สาธารณกิจ การบริหารรัฐกิจ สาธารณการบริหารศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ ศาสตรที่วาดวยการบริหาร 

หรือทฤษฎีการบริหาร เปนตน(สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2540, สาธารณบริหารศาสตร, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ) 

กูลิคและเออรวิกค (ทฤษฎีกระบวนการบริหารPOSDCORB, สืบคนเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม2559 จาก

http://www.52540391korbkann.blogspot.com/2013/11/posdcorb-lyndall-urwick-staffing.html) ไ ด ร ว บ ร ว ม

แนวคิดทางดานการบริหารตางๆเอาไวในหนังสือชื่อ“Paper on the Science of Administration”  โดยเสนอแนวคิด

กระบวนการบริหารซ่ึงเปนที่รูจักกันดีชื่อวา“POSDCoRB” ใชเปนเครื่องมือบริหารงานครบวงจรของฝายบริหารระดับสูงเพื่อ

บริหารองคกรอยางมีระบบโดยเริ่มจากการวางแผนตั้งเคาโครงเปาหมายที่จะทํา, จัดโครงสรางองคกร, จัดคนเขาตาม

โครงสราง, อํานวยการส่ังการตามลําดับชั้นใหงานเดินไปสูเปาหมายหลังจากน้ันจะตองมีการประสานงานระหวางฝายแผนก

ตางๆใหมีความตอเน่ืองกันโดยมีการรายงานเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานและสุดทายมีงบประมาณไวคอยควบคุมทางการเงิน

ใหเปนไปตามเปาหมาย และ ภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร7ประการคือ1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ 

(Organizing) 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) 

การรายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting) 

การบริหาร (Administration) ซ่ึงเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคโดยมีแบบแผน

โครงสราง  ตามแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) คือ หลัก POSDCoRB 

ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร 7ประการคือ1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การบริหารงาน

บุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) 

การงบประมาณ (Budgeting) 

วัฒนธรรมการบริหาร หมายถึง วิถีการดําเนินงาน ความเชื่อ คานิยม แนวทางและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุเปาหมายขององค ไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การ

รายงาน การงบประมาณ   

2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมการบริหาร 

จําลอง นักฟอน(จําลอง นักฟอน, 2559,บริบททางสังคม วัฒนธรรมและคานิยมที่มีผลกระทบตอนโยบายและ

แผนการศึกษา, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) กลาววา ปจจัยทางบริบทสังคม วัฒนธรรมและคานิยม เปนปจจัย

สภาพแวดลอมทางสังคมซ่ึงประกอบดวยโครงสรางและองคกรทางสังคม สภาพความเปนอยูของคนในสังคม การรวมกลุมคน

ในสังคม การจัด การศึกษาการสาธารณสุข อนามัยและส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆที่มีความครอบคลุมถึงเรื่องศาสนาและระบบการ

ประพฤติปฏิบัติตอกันของคนในสังคม ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรม ฯลฯบริบทเหลาน้ีเปนตัวกาหนดก
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รอบวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคนในสังคม คานิยมอุดมการณทางสังคม พฤติกรรมสังคมระเบียบ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ 

ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารงานขององคกร  

โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.)(อางถึง

ใน สุทธิกันต อุตสาห, สืบคนเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2560 จากhttps://www.adisony.blogspot.com/) ในการคนหาความ

เปนเลิศ ในชวงตนป 1997 พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากกลยุทธและโครงสราง ยังมีปจจัยอ่ืนที่

เก่ียวของสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งหมด 7 ปจจัยไดแกโครงสราง (structure) กลยุทธ (strategy) บุคลากร (staff) สไตลการ

จัดการ (style) ระบบ (systems) คานิยมรวม (shared value) ทักษะ (skills)  

กรมชลประทาน ไดอธิบายถึงปจจัยทางเศรษฐกิจวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน ของภาครัฐและแกชน 

ซ่ึงจําเปนตองอาศัยงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ดังน้ันหากประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแยยอมเปน

ผลทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดนอย หนวยงานตางๆของรัฐยอมไดรับงบประมาณในการดําเนินงานนอยตามไปดวย ในสวนของ

ภาคเอกชนทําใหความเชื่อม่ันในการลงทุนนอยลง ความตองการซ้ือมีนอยกวาความตองการขาย และสภาพเศรษฐกิจยังสงผล

ตอความเปนอยูประชาชนในประเทศ สงผลใหตองกําหนดการบริหารงานในรูปแบบที่ตองสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศเพื่อความอยูรอดขององคกร 

จากแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมการบริหารขางตนพอสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมการ

บริหารประกอบไปดวย 1) ทักษะบุคลากร 2) โครงสรางองคกร 3) กลยุทธองคกร 4) สไตลการจัดการองคกรของผูนํา 5) 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 6) คานิยมรวม 7) บริบทสังคม8) ระบบภายในองคกร 9)บุคลากร 10) วัฒนธรรมองคกร 

 

4. วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดย

ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

ประชากรทีศึกษา 

อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 600 คน 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี 

1. อาจารยในมหาวิทยาลัยฮานอย  จํานวน 10 คน 

แบงออกเปน 

เพศชาย    จํานวน 5 คน 

เพศหญิง    จํานวน 5 คน 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยฮานอย  จํานวน 10 คน 

แบงออกเปน 

เพศชาย    จํานวน 4 คน 

เพศหญิง    จํานวน 6 คน 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1143 

5. ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฮานอย 

1.1 การวางแผน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการจัดทําแผนการทํางานลวงหนากอนการลงมือ

ปฏิบัติจริงในสํานักงานเพื่อใหมาซ่ึงประสิทธิภาพในการทํางานหรือบริหารองคกร มีการวางแผนการทํางานระยะสั้นหรือราย

เดือน และการจัดทําแผนการทํางานระยะยาวหรือรายป เพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคในการบริหาร 

1.2 การจัดองคการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีการแบงฝายการทํางาน เชน คณะวิชา ฝายวิเทศ

สัมพันธ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ศูนยภาษา เปนตน ลักษณะการทํางานของแตละฝายมีความแตกตางกันตามหนาที่ของงาน

และตามความชํานาญในวิชาชีพและยังมีการกําหนดรายละเอียดการทํางานตามสายบังคับบัญชาและมีศูนยกลางการ

อํานวยการ 

1.3 การบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกที่

เหมาะสมกับงาน การคัดเลือกบุคลากรตองเปนไปตามคุณสมบัติที่องคกรกําหนดตามความตองการของตลาดแรงงาน มีการ

วางแผนกําลังคนโดยการทํา Job Analysisและการพัฒนาและฝกอบรมเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน

การทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

1.4 การอํานวยการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคกร การส่ังการ

หรือการอํานวยการตามลําดับบังคับบัญชาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งมีการสราง

ขวัญกําลังใจแกพนักงาน  

1.5 การประสานงาน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีระบบการติดตอประสานงาน การประสานงาน

ภายในองคกร มีการแจงโดยเวียนหนังสือภายใน มีการติดตอประสานงานผานวาระการประชุมการติดตอประสานงานภายนอก

องคกร  

1.6 การรายงาน จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยในแตละเดือนมีการจัดการประชุม

รายงานผลการทํางาน ระหวาง อาจารย คณบดี และอธิการบดี และในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยและยังมีการติดตาม

ผลประเมินการทํางานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1.7 การงบประมาณ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแตไดรับงบประมาณ

จากรัฐบาลที่ไมมากนักทําใหมีงบประมาณที่จํากัดในการลงทุนทําโครงการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฮานอย

มีการหารายไดเพิ่มเติมจากการจัดหลักสูตรอบรมตางๆใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศ 

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย  

2.1 ทักษะบุคลากร จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยจะใชทักษะการทํางานที่แตกตาง

กันตามภาระหนาที่ของงานและบุคลากรสวนใหญมีทักษะการใชภาษาตางประเทศที่ดี เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาจีน เปนตน  

2.2 โครงสรางองคกร จากการศึกษาพบวา มีการจัดการวางแผนโครงสรางองคกรในลักษณะแนวดิ่ง ทํางานตาม

สายบังคับบัญชาจากบนลงลางมีลักษณะการทํางานเปนขั้นตอน 

2.3 กลยุทธองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการกําหนดกลยุทธเพื่อทําใหองคกรสําเร็จตาม

วัตถุประสงคโดยการมุงเนนการใหบริการดานการศึกษาสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาดานภาษาใหกับประชาชนหรือชาวตางชาติที่

สนใจเรียนภาษาเพิ่มเติม  

2.3 สไตลการบริหารงานของผูนํา จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยใหความสําคัญกับผูนําที่ มีความรู

ความสามารถในการบริหารองคกร เปนนักวิเคราะหที่สามารถคาดเดาสถานการณ มีขอมูลที่ถูกตองมากพอและทันสมัย มี

ทักษะในการสรางทีมงานที่ดีมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
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2.5 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา เม่ือเกิดปญหาดานเศรษฐกิจจะใชวิธีประหยัดงบประมาณ การ

จะทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆจะตองมีความรอบคอบในการตัดสินใจ ลดกําลังคนที่ไมจําเปนเพื่อลดภาระคาใชจายของ

องคกรที่เกินความจําเปนและเพื่อเปนการหลีกเล่ียงความเส่ียงการขาดดุลของงบประมาณ   

2.6 คานิยมรวม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการเคารพหรือใหเกียรติผูที่อายุสูงกวา(ผูอาวุโส) ให

ไดรับตําแหนงการทํางานที่สูงกวาเน่ืองจากมีประสบการณการทํางานที่มากกวาและในชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน

บุคลากรที่จะมาน่ังรับประทานอาหารรวมกันและดื่มนํ้าชาพรอมกับการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2.7 บริบทสังคม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยน้ันมีพื้นที่ตั้งติดกับแหลงชุมชนและมิไดก้ันเขตรั้ว

มหาวิทยาลัยแตอยางใดจึงทําใหประชาชนที่อยูใกลบริเวณมหาวิทยาลัยเขามาใชพื้นที่สาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยในการทํา

กิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกาย เดินเลน เปนตน การใชชีวิตของสังคมคนเวียดนาม เปนการใชชีวิตที่เรียบงายตามวิถี

ชีวิตแบบฉบับแบบคนเอเชีย ทั้งน้ีประเทศเวียดนามเปนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการตอสูและผานประวัติศาสตรสงครามในประเทศ

อยางยาวนานทําใหคนเวียดนามตองทําทุกอยางเพื่อใหกลับมาใชชีวิตดังเดิมจึงเปนส่ิงที่ทําใหคนเวียดนามมีความเขมแข็งทาง

จิตใจ 

2.8 ระบบภายในองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนองคกรที่จัดอยูในประเภทระบบเปดที่มีการ

ติดตอสัมพันธกับบุคคล องคการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีการแลกเปล่ียน

ความคิดระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด   

2.9 บุคลากร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยมีความสามารถดานภาษามากกวาสอง

ภาษาซ่ึงนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่สามารถส่ือสารไดยังมี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาอิตาลี และ 

ดานอาจารยผูสอนภาษาก็จะมีทั้งอาจารยที่เปนคนเวียดนาม และชาวตางชาติ มหาวิทยาลัยฮานอยจะมีการทํา Job Analysis 

เพื่อหาวาองคกรมีความตองการบุคลากรดานใดหลังจากน้ันก็จะทําการสรรหาบุคลากรใหตรงกับที่กําหนดไว 

2.10 วัฒนธรรมองคกร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยจะเปนคนที่ตรงตอเวลา 

เวลาเขาทํางานคือ 7.30– 17.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. ชวงเวลาพักกลางวันหลังจาก

รับประทานอาหารเสร็จบุคลากรจะน่ังดื่มชาและพูดคุยปรึกษาเรื่องตางๆแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

 

6. การอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ฮานอยและแนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

วัฒนธรรมในการบริหารงานและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนํามา

ประยุกตใชกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได 

ดังตอไปน้ี 

1. วัฒนธรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฮานอย 

1.1 การวางแผน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการจัดทําแผนการทํางานลวงหนากอนการลงมือปฏิบัติ

จริงในสํานักงานเพื่อใหมาซ่ึงประสิทธิภาพในการทํางานหรือบริหารองคกร มีการวางแผนการทํางานระยะส้ันหรือรายเดือน 

และการจัดทําแผนการทํางานระยะยาวหรือรายป เพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคในการบริหารซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค(Lyndall Urwick) ไดทําการศึกษาพบวาการวางเคาโครง

กิจกรรมซ่ึงเปนการเตรียมการกอนลงมือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ทํางานเก่ียวกับเรื่องของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนมีการ

วางแผนอยางรอบคอบเพื่อทําใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตที่มีคุณภาพ 
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 1.2 การจัดองคการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีการแบงฝายการทํางาน เชน คณะวิชา ฝายวิเทศ

สัมพันธ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ศูนยภาษา เปนตน ลักษณะการทํางานของแตละฝายมีความแตกตางกันตามหนาที่ของงาน

และตามความชํานาญในวิชาชีพและยังมีการกําหนดรายละเอียดการทํางานตามสายบังคับบัญชาและมีศูนยกลางการ

อํานวยการซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) ได

ทําการศึกษาพบวา วิถีการดําเนินงานคานิยม แนวทางและกระบวนการการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการวางแผนซ่ึงเก่ียวของกับ

การกําหนดโครงสรางขององคการ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน 

คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพราะมหาวิทยาลัยเปนองคกรใหญจึงตองมีการแบงแยกฝายการทํางาน กําหนดรายระเอียด

การทํางานตามลักษณะงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.3 การบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอย มีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกที่

เหมาะสมกับงาน การคัดเลือกบุคลากรตองเปนไปตามคุณสมบัติที่องคกรกําหนดตามความตองการของตลาดแรงงาน มีการ

วางแผนกําลังคนโดยการทํา Job Analysis และการพัฒนาและฝกอบรมเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน

การทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ 

ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) ศึกษาพบวา เปนการวางแผนซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนรูปแบบ

กระบวนการที่บุคคลที่เขามาทํางานในองคการรูปแบบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เขามาทํางานในองคการ การสราง

แรงจูงใจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกําลังคน การใหคาตอบแทน เพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคล

ไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนการผลิตบัณฑิตดานภาษาตางประเทศจึง

มีความจําเปนตองสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานภาษาตางประเทศและจําเปนตองมีการอบรมพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีคุณภาพ 

 1.4 การอํานวยการ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคกร การส่ังการ

หรือการอํานวยการตามลําดับบังคับบัญชาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งมีการสราง

ขวัญกําลังใจแกพนักงานซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) 

กลาววาเปนการการตัดสินใจ การส่ังการ การจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ การประสานงานและการส่ือสารการมอบหมาย

ชี้แนะของผูบริหาร และติดตามตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ใหดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยมีบุคลากรจํานวนมากถึง 600 คนจึงจําเปนตองมีระบบการส่ังการที่ดี

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจําเปนจะตองมีการสรางขวัญกําลังใจมากขึ้น

เพื่อใหทุกคนมีความเสมอภาคในการไดรับประโยชนตอบแทนอยางใกลเคียงกัน  

 1.5 การประสานงาน จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีระบบการติดตอประสานงาน การประสานงาน

ภายในองคกร มีการแจงโดยเวียนหนังสือภายใน มีการติดตอประสานงานผานวาระการประชุม การติดตอประสานงาน

ภายนอกองคกร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค(Lyndall Urwick) ศึกษา

พบวา เปนการวางแผนเก่ียวของกับการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรือการบริการระหวางหนวยงาน

และรวมทั้งองคกร 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยมีบุคลากรจํานวนมากถึง 600 คน จึงจําเปนตองมีระบบการประสานงาน

เพื่อใหการทํางานเปนระบบ สอดคลองและตอเน่ืองกัน 

 1.6 การรายงาน จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยในแตละเดือนมีการจัดการประชุม

รายงานผลการทํางาน ระหวาง อาจารย คณบดี และอธิการบดี และในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยและยังมีการติดตาม

ผลประเมินการทํางานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล
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เออรวิค(Lyndall Urwick) ศึกษาพบวา การรายงานผลการปฏิบัติหรือการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ทุกดานเพื่อเปนขอมูลใน

การพิจารณาการกําหนดแนวทางการทํางานหรือการแกปญหา 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองมีระบบการทํารายงาน

ที่ดีเพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงงานและพัฒนาการปฏิบัติงานใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีคุณภาพสูงสุด 

 1.7 การงบประมาณ จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแตไดรับงบประมาณ

จากรัฐบาลที่ไมมากนักทําใหมีงบประมาณที่จํากัดในการลงทุนทําโครงการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฮานอย

มีการหารายไดเพิ่มเติมจากการจัดหลักสูตรอบรมตางๆใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลู

เทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) ศึกษาพบวา การดูแลจัดการเรื่องการเงินและ

งบประมาณของการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยรัฐทําใหไมสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณได

จํานวนมากเพื่อนําไปใชพัฒนามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนความจําเปนของมหาวิทยาลัยที่จะตองหารายไดเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ 

เชน การจัดหลักสูตรฝกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย 

2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย  

2.1 ทักษะบุคลากร จากการศึกษาพบวา ในแตละฝายของมหาวิทยาลัยฮานอยจะใชทักษะการทํางานที่แตกตางกัน

ตามภาระหนาที่ของงานและบุคลากรสวนใหญมีทักษะการใชภาษาตางประเทศที่ดี เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 

เปนตนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร

(RobertH.Waterman,Jr.)ศึกษาพบวาทักษะการทํางานงานของบุคลากรน้ันเกิดจากความถนัดในวิชาชีพและความชํานาญ 

ทั้งน้ีปจจัยดานทักษะบุคลากรสงผลสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยเน่ืองมากจากบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฮานอยสวนใหญมีทักษะดานภาษาตางประเทศซ่ึงตรงกับลักษณะการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทําใหมีการ

บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 โครงสรางองคกร จากการศึกษาพบวา มีการจัดการวางแผนโครงสรางองคกรในลักษณะแนวดิ่ง ทํางานตาม

สายบังคับบัญชาจากบนลงลาง มีลักษณะการทํางานเปนขั้นตอนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจปเตอรส (Thomas J. 

Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา การสรางคําอธิบายใหกับคนใน

องคกรใหไดเขาใจในระดับเดียวกัน คานิยมรวมและกําหนดพฤติกรรม ที่จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคกร 

ปจจัยดานโครงสรางองคกรไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จเน่ืองจากมาหาวิทยาลัยฮานอยมีสายบังคับบัญชาที่

มีลักษณะยาวทําใหการทํางานมีหลายขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

 2.3 กลยุทธองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการกําหนดกลยุทธเพื่อทําใหองคกรสําเร็จตาม

วัตถุประสงคโดยการมุงเนนการใหบริการดานการศึกษาสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาดานภาษาใหกับประชาชนหรือชาวตางชาติที่

สนใจเรียนภาษาเพิ่มเติม และชาวตางชาติซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรต

เอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.)ศึกษาพบวา แผนยุทธศาสตรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการกําหนดรูปแบบ

ของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ีปจจัยดานกลยุทธองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยฮานอยไดรับงบประมาณจากรัฐในจํานวนที่จํากัดจึงไดมีการกําหนดกลยุทธการแสวงการายได โดยการจัด

หลักสูตรอบรมระยะส้ันใหกับคนเวียดนามและคนตางประเทศ 

 2.3 สไตลการบริหารงานของผูนํา จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยใหความสําคัญกับผูนําที่มีความรู

ความสามารถในการบริหารองคกร เปนนักวิเคราะหที่สามารถคาดเดาสถานการณ มีขอมูลที่ถูกตองมากพอและทันสมัย มี

ทักษะในการสรางทีมงานที่ดีมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจ ปเตอรส 
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(Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวาวา เปนปจจัยที่เปน

หนาที่ของผูนําที่ตองใชทักษะที่มีเขามาจัดการองคกรของตน องคกรจะเขมแข็งมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับความสามารถของ

ผูนําดวยเชนกัน 

ทั้งน้ีปจจัยดานสไตลการบิหารงานของผูนําที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฮานอยเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการใหบริการดานการศึกษาดานภาษาตางประเทศและตอง มีการ

ประสานงานเพื่อสรางความรวมมือจากมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เปนเจาของภาษาโดยตรงดังน้ันผูนําจึงตองเปนผูที่มี

ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศและมีขอมูลที่ทันสมัยสามารถนําทีมงานสูสากลเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับ

ของนานาชาต ิ

 2.5 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา เม่ือเกิดปญหาดานเศรษฐกิจจะใชวิธีประหยัดงบประมาณ การ

จะทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆจะตองมีความรอบคอบในการตัดสินใจ ลดกําลังคนที่ไมจําเปนเพื่อลดภาระคาใชจายของ

องคกรที่เกินความจําเปนและเพื่อเปนการหลีกเล่ียงความเส่ียงการขาดดุลของงบประมาณซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกรม

ชลประทาน ศึกษาพบวา หากประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจย่ําแยยอมเปนผลทําใหรัฐบาลเก็บภาษีไดนอย หนวยงานตางๆของ

รัฐยอมไดรับงบประมาณในการดําเนินงานนอยตามไปดวย   

ทั้งน้ีปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลสําเร็จตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอยในภาวะที่มีงบประมาณจํากัด โดย

วิธีการของมหาวิทยาลัยฮานอยนํามาใช คือการลดกําลังคนที่ไมจําเปนและหารายไดเพิ่มเติมโดยการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

ใหแกคนเวียดนามและตางประเทศทั้งน้ีเพื่อใหมหาวิทยาลัยฮานอยมีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2.6 คานิยมรวม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยมีการเคารพหรือใหเกียรติผูที่อายุสูงกวา(ผูอาวุโส) ให

ไดรับตําแหนงการทํางานที่สูงกวาเน่ืองจากมีประสบการณการทํางานที่มากกวาและในชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน

บุคลากรที่จะมาน่ังรับประทานอาหารรวมกันและดื่มนํ้าชาพรอมกับการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert 

H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา เปนปจจัยเพื่อทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงคเปนวิธีการหน่ึงในการปลูกฝงแนว

ประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในหมูพนักงาน คานิยมรวมน้ียังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ ผูกพันกับองคกร 

ทั้งน้ีปจจัยดานคานิยมรวมสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย ไดแก การใหเกียรติซ่ึงกัน

และกัน การใหความสําคัญกับผูอาวุโส มีการพูดคุยแรกเปล่ียนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการทําใหคานิยมนี้สงผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย 

 2.7 บริบทสังคม จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยน้ันมีพื้นที่ตั้งติดกับแหลงชุมชนและมิไดก้ันเขตรั้ว

มหาวิทยาลัยแตอยางใดจึงทําใหประชาชนที่อยูใกลบริเวณมหาวิทยาลัยเขามาใชพื้นที่สาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยในการทํา

กิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกาย เดินเลน เปนตน การใชชีวิตของสังคมคนเวียดนาม เปนการใชชีวิตที่เรียบงายตามวิถี

ชีวิตแบบฉบับแบบคนเอเชีย ทั้งน้ีประเทศเวียดนามเปนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการตอสูและผานประวัติศาสตรสงครามในประเทศ

อยางยาวนานทําใหคนเวียดนามตองทําทุกอยางเพื่อใหกลับมาใชชีวิตดังเดิมจึงเปนส่ิงที่ทําใหคนเวียดนามมีความเขมแข็งทาง

จิตใจซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จําลอง นักฟอน ศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมซ่ึงประกอบดวยโครงสรางและ

องคกรทางสังคม สภาพความเปนอยูของคนในสังคม การรวมกลุมคนในสังคม การจัด การศึกษาพฤติปฏิบัติตอกันของคนใน

สังคม ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรม บริบทเหลาน้ีเปนตัวกาหนดกรอบวิถีชีวิต คานิยมอุดมการณทางสังคมพฤติกรรมสังคม

ระเบียบ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารงานขององคกร 

ทั้งน้ีปจจัยดานบริบทสังคมที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย ไดแก ที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฮานอยกับชุมชนอยูในบริเวณเดียวกันทําใหมีความใกลชิดกันเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน คนในชุมชนก็สามารถ

จําหนายสินคาใหกับบุคลากร อาจารย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไดมีโอกาสสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น 
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 2.8 ระบบภายในองคกร จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยฮานอยเปนองคกรที่จัดอยูในประเภทระบบเปดที่มีการ

ติดตอสัมพันธกับบุคคล องคการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีการแลกเปล่ียน

ความคิดระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจ ป

เตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน จูเนียร(RobertH.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา เปนปจจัย ที่ทํา

ใหเกิดการทํางานรวมกัน เพื่อจุดประสงคในส่ิงเดียวกัน ระบบอาจประกอบดวยบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ การจัดการ ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีจะตองมีระบบในการจัดการเพื่อใหบรรลุจุดประสงคเดียวกัน  

ปจจัยดานระบบภายในองคกรสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย คือการใชระบบ

ประสานงานความรวมมือระหวางบุคลากรและการประสานงานภายในและภายนอกองคกรทําใหมหาวิทยาลัยฮานอย

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใตขอจํากัดที่มีอยูในปจจุบัน 

 2.9 บุคลากร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยมีความสามารถดานภาษามากกวาสอง

ภาษาซ่ึงนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่สามารถส่ือสารไดยังมี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาอิตาลี และ 

ดานอาจารยผูสอนภาษาก็จะมีทั้งอาจารยที่เปนคนเวียดนาม และชาวตางชาติ มหาวิทยาลัยฮานอยจะมีการทํา Job 

Analysis เพื่อหาวาองคกรมีความตองการบุคลากรดานใดหลังจากน้ันก็จะทําการสรรหาบุคลากรใหตรงกับที่กําหนดไวซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรตเอชวอเตอรแมนจูเนียร(Robert 

H.Waterman,Jr.) ศึกษาพบวา เปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอองคกร เปนทรัพยากรที่สามารถสรางคุณคาและสราง

มูลคาเพิ่มใหแกองคกร โดยคนสามารถเรียนรู เพิ่มพูนทักษะทางดานความคิดและการกระทํา 

ทั้งน้ีปจจัยดานบุคลากรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย เน่ืองจากมหาวิทยาลัย

ฮานอยสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศซ่ึงตรงกับลักษณะงานของมหาวิทยาลัยฮานอยที่

เนนการจัดการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศทําใหมหาวิทยาลัยฮานอยน้ันสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

 2.10 วัฒนธรรมองคกร จากการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยฮานอยจะเปนคนที่ตรงตอเวลา 

เวลาเขาทํางานคือ 7.30 – 17.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. ชวงเวลาพักกลางวันหลังจาก

รับประทานอาหารเสร็จบุคลากรจะน่ังดื่มชาและพูดคุยปรกึษาเรื่องตางๆแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ณรงควิทยแสนทอง ศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคกร คือลักษณะรวมของคนในองคใดองคกรหน่ึง ที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะของคนในองคกรน้ันๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อ ทัศนคติความคิด และพฤติกรรมการแสดงออก 

ทั้งน้ีปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฮานอย คือความมีวินัย

ตรงตอเวลา มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางไมเปนทางการทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

7. แนวทางการนํามาประยุกตใชกับการบริการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1. ควรมีการวางแผนการทํางานเก่ียวกับดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางเปนระบบและมีขอมูลที่ครบถวน

สมบูรณเพื่อที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถวางแผนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 2. ควรมีการกําหนดรายละเอียด Job description ทุกตําแหนงงานเพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานภาษาตางประเทศรวมทั้งตองมีการอบรมอยางตอเน่ือง

เพื่อใหสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูระดับสากล 

 4. ควรมีระบบส่ังการที่ดีเพื่อใหการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสราง

ระบบสงเสริมสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการที่ดีแกบุคลากรเพื่อจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกร 

 5. ควรมีระบบการประสานงานที่เปนระบบเพื่อทําใหเกิดความสอดคลองและตอเน่ืองของงาน 

 6. ควรมีระบบการทํารายงานที่ดีเพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีคุณภาพ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 7. ควรแสวงหารายไดที่นอกเหนือจากจากรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัด

หลักสูตรอบรมระยะส้ัน งานวิจัยและงานบริการวิชาการตางๆใหสําหรับผูที่สนใจและบุคลากรทั่วไป 

 8. ควรสงเสริมทักษะในการใชภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร เน่ืองจากปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี

นักศึกษาแรกเปล่ียนจากตางชาติรวมทั้งรองรับการขยายการรับนักศึกษาในประเทศอาเซียนใหมาขึ้นดวย 

 9. ควรมีการจัดอบรมใหความรูคนในชุมชนเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้ันมุงเนนการใหบริการการศึกษา

และการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่ดีที่จะสรางความนาเชื่อถือและการสรางความรูใหกับคนในทองถิ่น 

 10. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรเปนผูที่มีความรูความสามารถที่จะพัฒนาทองถิ่นเน่ืองจาก

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นและจะตองเปนคนที่ทันสมัยสามารถนําทีมงานได 

 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรลดกําลังคนที่ไมจําเปนและจัดทําหลักสูตรอบรมระยะส้ันใหมาขึ้นเพื่อเปนการ

แสวงหารายไดเพิ่มเติม 

 12. ควรมีการสรางคานิยมรวมกัน เชน การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการมีเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางไม

เปนทางการเพื่อลดความขัดแยง 

 13. มหาวิทยาลัยควรระดมสรรพกําลังและทรัพยากรตางๆในการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง 

 

8. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยฮานอย 

 2. ควรศึกษาพรรติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮานอย 

 3. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมาหาวิทยาลัยฮานอย 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อศึกษาทัศนคติเชิงเปรียบเทียบของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอย         

เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่ใชเปนแบบเจาะจง ประกอบดวย อาจารยผูสอนมหาวิทยาลัย

ฮานอย จํานวน 4 คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย จํานวน 20 คน  ผลการศึกษา พบวา จากทัศนคติของคนเวียดนาม        

มีความเห็นวาประเทศไทยน้ันเปนประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

ของประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาอยางเปนระบบ และเปนส่ิงที่ทําใหนักลงทุนเขามารวมลงทุนภายในประเทศไทย   

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษาของประเทศไทย  

      

Abstract 

  

This research aims to study the attitudes of Hanoi University students to the economy, society, 

politics and education of Thailand and comparative perspectives on Vietnamese perspective. This is a 

qualitative research. Tool use is an interview with specific sample consists of 4 professors and 20 students          

of Hanoi University. The study found that the attitude of Vietnamese people towards Thailand is a 

developed country that is the factor make system of economics, society, politics and education in 

Thailand have a mechanism systematic development. That is the attractive reason make investors 

come to invest in Thailand. 

 

Keywords: attitudes, economy, society, politics, education of Thailand 
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1. บทนํา 

 ทัศนคติน้ันเปนปจจัยพฤติกรรมของบุคคลความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ

สรางความพรอมที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณของบุคคลน้ัน ที่ไดรับมา ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงใดส่ิง

หน่ึงในทางที่ดีหรือ ตอตาน ส่ิงแวดลอม ที่จะมาถึงทางหน่ึงทางใด ในดานพฤติกรรม เปนการเตรียมตัวหรือความพรอมที่จะ

ตอบสนองตอการกระทํา จะเห็นไดวามีประเด็นรวมที่สําคัญดังน้ี ไดแก1) ความรูสึกภายใน2) ความพรอมหรือ แนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมในทางใดทางหน่ึงเปนความสัมพันธที่คาบเก่ียวกันระหวางความรูสึก และความเชื่อ หรือการรูของบุคคล กับแนวโนม

ที่จะมีพฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของทัศนคติน้ัน(เดโช สวนานนท,2531,ทัศนคติ Attitude,คนเม่ือ 13 

ธันวาคม 2559 จากhttp://www.novabizz.com/novaace/attitude.htm) ทัศนคตินั้นยังสามารถท่ีจะเปนตัวตัดสินพฤติกรรม  

เปนความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เปนสภาวะจิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลน้ัน ๆ ตอบุคคล

อ่ืน ๆ  ตอวัตถุหรือตอสถานการณ  โดยที่ทัศนคติน้ีสามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยใชประสบการณ(แพรภัทร ยอดแกว,

ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude),2552,คนเม่ือ 13 ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/2 80647) 

 ประเทศเวียดนามน้ันเปนประเทศในอาเซียนที่มุงสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน โดยมีการแบง

สวนตลาดและจัดสรรใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเขาเปนภาคีในขอตกลงแมบทวาดวยการบริการของ

อาเซียนซ่ึงเวียดนามตองเปดเสรีสาขาบริการตางๆ ใหแกสมาชิกอาเซียน ไดแก การทองเที่ยวและโทรคมนาคม ประเทศ

สมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ตางก็ใหความสนใจและพยายามแสวงหาโอกาสเขาไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เน่ืองจาก

ประเทศเวียดนามมีจุดเดนตรงที่เปนตลาดใหญ มีความสมบูรณทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเทศเวียดนามในฐานะสมาชิก

อาเซียนน้ันจะทําใหอาเซียนมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (แพรภัทร ยอดแกว,บทบาทของประเทศเวียดนามกับ

อาเซียน,2555,คนเม่ือ 13 ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/501040)ประเทศเวียดนามจะเปน

ประเทศเพื่อนบานที่เจริญขึ้น โดยจะสงผลประโยชนตางๆแกประเทศไทย เชน เปนตลาดสินคาสงออกแกประเทศไทย และมี

นักทองเที่ยวจากประเทศเวียดนามมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เปนตน        

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาใหความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทัศนคติ

ของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาของประเทศไทยและทัศนคติเชิง

เปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา          

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาของประเทศ

ไทย  

 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาของประเทศ

ไทย  

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติเชิงเปรียบเทียบของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการศึกษาของประเทศไทย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ         

 1. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ               

     1.1 ความหมายและความสําคัญของทัศนคติ  

           Newstromและ Devis (อางใน แพรภัทร ยอดแกว,2552,ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude),คนเม่ือ 22 

ธันวาคม 2559 จากhttps://www.gotoknow.org) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ  คือ  ความรูสึกหรือความเชื่อ  
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ซ่ึงสวนใหญใชตัดสินวา  พนักงานรับรูสภาวะแวดลอมของพวกเขาอยางไร และผูกพันกับการกระทําของพวกเขา หรือมี

แนวโนมของการกระทําอยางไร และสุดทายมีพฤติกรรมอยางไร 

            Hornby, A S . (เพิ่งอาง) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรูสึกตอส่ิงใดส่ิง

หน่ึงหรือคนใดคนหน่ึงและวิถีทางที่คุณประพฤติตอใครหรือคนใดคนหน่ึง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คุณคิดหรือรูสึกอยางไร  

            จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพอสรุปไดวา  ทัศนคติ หมายถึง  เปนความรู สึกและความเชื่อกับ

สภาพแวดลอมกับส่ิงที่รับรู  

 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา     

                   2.1 ความหมายเศรษฐกิจ                

          สถาบันเศรษฐกิจ  (2552,ความรูเศรษฐกิจ,คนเม่ือ 28 ธันวาคม 2559 จาก http://www.trueplook 

panya.com/learning/detail/) เศรษฐกิจ มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง เพราะความตองการทางเศรษฐกิจเปนส่ิงที่

มนุษยไมอาจจะหลีกเล่ียงได และความตองการของมนุษยบางครั้งก็ไมมีของเขต ไดมีการตอสูทางเศรษฐกิจมานาน เดิมทีเปน

การตอสูระหวางมนุษยกับมนุษย ตอมาเปนการตอสูระหวางชนชั้น หลังจากน้ันเปนการตอสูระหวางทองถิ่นและระหวาง 

           กรวิชญ ชื่นวัฒนา (2555,ระบบเศรษฐกิจ,คนเม่ือ 28 ธันวาคม 2559 จาก http://www.405dmsuec 

onomic.exteen.com) ในชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน ยอมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินงานของระบบเศรษฐกิจ 

ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหาเล้ียงชีพในสังคม การผลิตสินคาและบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจก็

ตาม สังคมทุกรูปแบบไมวาจะมองในแงสวนบุคคลแตละคนหรือในแงเปนหมูคณะ                      

                      จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพอสรุปไดวา เศรษฐกิจ หมายถึง การผลิตสินคาและบริการตางๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการทางดานตลาด     

               2.2 ความหมายของสังคม        

           Linton (อางใน ศูนยสารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา,2558,ความหมายสังคม,คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 

จาก http://www.cis.psu.ac.th/fathoni) ใหความหมายของสังคมวา คือ กลุมของมนุษยที่ใชชีวิตรวมกัน ชวยเหลือกันเปน

เวลานานจนพวกเขาสามารถจัดองคกรของพวกเขาและถือวาพวกเขา คือสังคมหน่ึงที่มีกฎเกณฑ ระเบียบที่แนนอน 

           Hegel (อางใน ชมรมลูกพอขุนประยุกต,2552,หลักการดํารงชีวิตในสังคม,หนา 5) กลาววา กลุมสังคม 

หมายถึง เปนกลุมคนที่มีคนจํานวนหน่ึงมาอยูรวมกันอยางมีระเบียบ มีจุดมุงหมายกลุมคนคลายๆ กัน  

                     จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีสังคมพอสรุปไดวา สังคม หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน 

พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีระเบียบกฎเกณฑ และความเชื่อถือที่สําคัญๆ รวมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธระหวางกันและ

ระหวางบุคคลกับกลุมสังคมองคประกอบที่จะทําใหสังคมมีความสัมพันธอันหน่ึงอันเดียวกันและทําใหเปนสังคมเดียว 

     2.3 ความหมายของการเมือง      

                        Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan (อางใน Sayasone Keomonty,2559,ความหมายการเมือง

การปกครอง,คนเม่ือ 8 มกราคม 2560 จาก https://www.gotoknow.org/posts/615592) ไดกลาววา การเมืองเปนการศึกษา

เก่ียวกับการใชอิทธิพล และศึกษากลุมคนที่มีอิทธิพลในสังคม 

                   Max Weber (เพิ่งอาง) ไดใหความหมายไววา การเมืองเปนการตอสูระหวางกลุมในสังคมเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ 

วาสนาน้ันมา        

                   จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการเมืองพอสรุปไดวา การเมือง หมายถึง กลุมอิทธิพลในสังคม ที่ทําการแขงขัน

กันเพื่อแยงชิงอํานาจ  
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 3. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา         

                3.1 ความหมายและความสําคัญของการศึกษา                 

ยัง ยัคสรุสโซ  (Jean Jacque Rousseauอางในวรนุช ตุนทกิจ,ความหมายการศึกษา,2553,คนเม่ือ 22 ธันวาคม 2559 จาก 

http://www.km.skn.go.th) ไดใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาคือ การปรับปรุงคนใหเหมาะกับโอกาสและ

ส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไปหรืออาจกลาวไดวาการศึกษาคือการนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชน   

           John  Friedich Herbart (เพิ่งอาง) ใหความหมายของการศึกษาวาการศึกษา คือ การทําพลเมืองใหมีความ

ประพฤติดีและมีอุปนิสัยที่ดีงาม        

                      จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพอสรุปไดวา การศึกษา หมายถึง การนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชให

เกิดประโยชนและเปนการสรางพฤติกรรมดีที่ตอผูเรียน  

 

4. วิธีดําเนินการ          

 การศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

การศึกษาของประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5. ผลการศึกษา            

 การศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยฮานอยที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา

ของประเทศไทยและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของคนเวียดนาม 

 1. ทัศนคติดานเศรษฐกิจ 

    1.1 ทัศนคติตอรายไดของประเทศไทย 

          ประเทศไทยน้ันมีอาชีพที่หลากหลายและมีเศรษฐกิจที่ดี คนไทยน้ันมีความเปนอยูที่ดี รายไดของคนไทยน้ัน

ไดมากกวาคนเวียดนาม ในการทํางานประเทศไทยจะไดคาตอบแทนที่มากกวาประเทศเวียดนาม คาครองชีพของประเทศไทย

สูงกวาประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีอาชีพที่หลากหลายในการหารายได ประเทศไทยมีรายไดเขา ประเทศมากและรายได

ภายในครัวเรือนของแตละครอบครัวน้ันก็จะมีมากตามไปดวย ประเทศไทยยังคงเปนประเทศอันดับตนๆในทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีการสงออกสินคาในประเทศตางๆมาก เชน สินคาอุตสาหกรรม สินคาการเกษตรกรรม 

สินคาประเภทส่ิงทอ เปนตน     

              1.2 ทัศนคติตอคาแรงของประเทศไทย 

                     คาแรงขั้นต่ําของประเทศไทยสูงกวาของประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีการตั้งคาแรงขั้นต่ําที่สมดุลตอการ

ทํางาน คาตอบแทนในการทํางานของประเทศไทยจะไดมากกวาประเทศเวียดนามไมวาจะเปนรายชั่วโมงหรือรายวันจะได

มากกวา คาแรงของประเทศไทยแตละวันน้ันไดมากกวาประเทศเวียดนาม 

                   1.3 ทัศนคติตออาชีพของประเทศไทย 

                       มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตสินคาตางๆเขามาชวยในการผลิตมาก ประเทศไทยมีอาชีพที่เปนเอกลักษณ

ของคนไทย เปนอาชีพที่คนไทยดํารงชีวิตไดจนถึงปจจุบันเปนอาชีพที่เกาแก ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะตอการทําอาชีพ

เกษตรกรรม คนไทยน้ันมีความสามารถในการทําหัตถกรรม ประเทศไทยสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะ

ประเทศไทยจะเปนประเทศอันดับตนๆที่สงออกสินคาทางดานการเกษตร เชน ขาว เครื่องเทศ สินคาส่ิงทอ ผลไมแปรรูป เปนตน 
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     1.4 ทัศนคติตอการผลิตของประเทศไทย 

                      สินคาของประเทศไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพมาก การผลิตของประเทศไทยมีความทันสมัย สินคาของ

ประเทศไทยจะมีความทนทาน สวยงาม คนเวียดนามมีการก็ใชสินคาของประเทศไทยเปนจํานวนมาก เชน เครื่องใชไฟฟา 

ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน 

     1.5 ทัศนคติตอตลาดของประเทศไทย 

                      ระบบการตลาดของประเทศไทยมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนอยางเสรีน้ัน ทําใหมีการขยายฐานการผลิตที่มาก

ขึ้นเปนการสรางรายไดใหตอประชาชนมากขึ้นทําใหตลาดของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเน่ืองตลาดของประเทศไทยมี

สินคาหลากหลายใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจตอการเลือกซ้ือสินคาเปนส่ิงที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีตามไปดวย

และเปนผลดีตอประชาชนที่จะนําสินคามาขายไดอยางเสรีจะเปนการทําใหประชาชนมีรายไดอยางม่ันคง 

 2. ทัศนคติดานสังคม 

     2.1 ทัศนคติตอวิถีชีวิตของประเทศไทย 

                      คนไทยชอบความบันเทิงและสนุกสนานประเทศไทยชอบการอยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ ประเทศ

ไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนและความเชื่ออันเน่ืองมาจากการเปนสังคมเกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและ

ความเชื่อ 

     2.2 ทัศนคติตอประเพณีของประเทศไทย 

                      ประเทศไทยมีประเพณีเปนส่ิงที่เปนเอกลักษณของประเทศไทยแสดงใหเห็นถึงความเปนไทย และสราง

ความสามัคคีในชุมชนเปนส่ิงที่คูกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่งดงาม ออนโยน เอ้ืออาทร 

และความกตัญู ความเคารพซ่ึงกันและกันเปนประเพณีที่ใหความสําคัญของความสัมพันธระหวางสังคมของประเทศไทย

ประเพณีของประเทศไทยที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางยาวนานเปนการสรางความสุขสนุกสนานใหกับคนในสังคมของ

ประเทศไทย และประเพณีตางๆของประเทศไทยน้ันมีความนาสนใจ 

     2.3 ทัศนคติตอศาสนาของประเทศไทย 

                      คนไทยจะมีศาสนาประจําชาติ คือ ศาสนาพุทธเปนส่ิงที่ทําใหจิตใจของคนไทยสงบขึ้น ใหคนไทยเปนคนที่ดี 

เขาวัดทําบุญมากกวาไปทําเรื่องที่ไมดีใหสังคม มีการประพฤติที่ดีตอผูอ่ืน และใหทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อเปน

ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ 

     2.4 ทัศนคติตออาหารของประเทศไทย 

                      อาหารของประเทศไทยเปนอาหารที่มีรสชาติหลากหลายเปนเอกลักษณ ไดแก เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม 

โดยเฉพาะตมยํากุงที่นานาชาติตางเปนที่จะรูจักวาเปนอาหารไทยที่อรอยและมีประโยชนมาก อาหารของประเทศไทยมีความ

นาสนใจมาก ทั้งสีสัน รสชาติ และกล่ินที่หอมและอาหารของประเทศไทยอุดมไปดวยสมุนไพร 

     2.5 ทัศนคติตอการแตงกายของประเทศไทย 

                      ประเทศไทยจะมีลักษณะการแตงกายเนนสีสันและเครื่องประดับตกแตงชุดไทยเปนชุดที่มีเอกลักษณ มี

ความสวยงาม หรูหรา ชุดไทยของประเทศไทยเปนชุดที่ความนาสนใจ มีเครื่องประดับและสีสันที่สวยงาม นอกจากน้ียังเห็นวา

การแตงกายของประเทศไทยจะมีการนําอิทธิพลวัฒนธรรมของตะวันตกมาประยุกตใช 

     2.6 ทัศนคติตอภาษาของประเทศไทย 

                      ภาษาไทยเปนภาษาที่ไพเราะ ภาษาไทยมีการออกเสียงที่ยาก ภาษาไทยมีความนาสนใจมีเอกลักษณ 

ภาษาไทยมีลักษณะการเขียนที่ยาก ภาษาไทยมีคําศัพทและตัวอักษรมาก และภาษาไทยมีหลักภาษาที่ชัดเจนมีประวัติศาสตรที่

ยาวนาน  
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 3. ทัศนคติดานการเมือง 

     3.1 ทัศนคติตอการเมืองของประเทศไทย 

                      การเมืองของประเทศไทยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเปนรูปแบบที่ใหอิสระตอประชาชนมีการ

ปกครองแบบเสรีภาพ ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงในระบบการเมืองบอยครั้ง และประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขสูงสุด การเมืองของประเทศไทยมีโครงสรางในการบริหารอยางระบบ 

     3.2 ทัศนคติตออํานาจทางการปกครองของประเทศไทย 

                      ประเทศไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผูบริหารของประเทศ ประเทศไทยมีการตรวจสอบอํานาจทาง 

การปกครองของผูบริหาร และประเทศไทยมีการใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของผูอํานาจทางการเมือง 

     3.3 ทัศนคติตอผลประโยชนในสังคมของประเทศไทย 

                      เปนกลุมคนที่จะหาประโยชนใหกับพรรคพวกตนเองหากประเทศไทยมีผูบริหารที่เห็นผลประโยชนของประ 

ชาชนมากกวาตนเองจะดีมาก 

     3.4 ทัศนคติตอกฎกติการะหวางสังคมของประเทศไทย 

                      เห็นวาเปนส่ิงดีที่จะทําใหประเทศไทยกับประเทศอ่ืนไดมีในการแขงขัน อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายใน

ระบบการเมือง ทําใหเกิดความไมแนนอนทางการเมือง และทําใหมีการแขงขันกันจนทําใหประชาชนเสียผลประโยชน และ

อาจจะเกิดความขัดแยงกันหากมีการแขงขันสูง 

     3.5 ทัศนคติตอรูปแบบลักษณะการปกครองของประเทศไทย 

                      การปกครองของประเทศไทยเปนการปกครองที่มีเสรีภาพใหกับประชาชนการปกครองแบบประชาธิปไตย

เปนการปกครองที่ดี เปนการใหเสรีภาพตอประชาชน การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยเปนรูปแบบที่ทันสมัย ใหสิทธิตอ

ประชาชน และเปนการปกครองที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร 

     3.6 ทัศนคติตอการหาเสียงของประเทศไทย 

           การหาเสียงเปนส่ิงที่ดี เพราะจะทําใหประชาชนทราบขาวสารมากขึ้น การหาเสียงจะทําใหประชาชนรูจักผู

ลงรับสมัครมากขึ้นและทราบวาผูนําทางปกครองเปนอยางไรดีหรือไมดี และการหาเสียงจะทําใหประชาชนรับรูวาตนเองจะ

ไดรับประโยชนอะไรจากการเลือกผูนําคนน้ัน 

     3.7 ทัศนคติตอการเลือกตั้งของประเทศไทย 

                      การเลือกตั้งจะเปนผลที่ดีตอประเทศไทย เพราะประชาชนจะไดผูนําที่มาจากประชาชน การเลือกตั้งผูนํา

เปนประชาธิปไตยตอประชาชน การเลือกตั้งเปนหลักในการหาผูนําที่ด ี

     3.8 ทัศนคติตอการปฏิวัติทางการเมืองของประเทศไทย 

                      การปฏิวัติทางการเมืองจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การปฏิวัติทางการเมืองจะทําให

ประเทศไทยขาดความม่ันคงภายในประเทศและจะทําใหประชาชนไมไววางใจตอผูบริหาร การปฏิวัติทางการเมืองทําใหระบบ

การเมืองในประเทศไทยเกิดความขัดแยง การปฏิวัติทางการเมืองเปนเรื่องที่นากลัวและอันตรายตอนักทองเที่ยวทําใหประเทศ

ไทยเกิดความวุนวายและการปฏิวัติทางการเมืองมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

     3.9 ทัศนคติตอการทุจริตของประเทศไทย 

                      การทุจริตทางการเลือกตั้งน้ันจะทําใหคนเหลาน้ันเขากอบโกยผลประโยชนของประเทศไทย การทุจริตจะทํา

ใหประเทศไทยเสียผลประโยชนในการนําไปพัฒนาประเทศ และการทุจริตจะทําใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนาไปไดอยางเร็ว 

     3.10 ทัศนคติตอพรรคการเมืองประเทศไทย 

                        การมีพรรคการเมืองที่หลากหลายจํานวนมาก ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมือง

ตางๆ ของประเทศไทย แตก็ดีทําใหประชาชนสามารถเลือกพรรคการเมืองที่ไววางใจเขาบริหารประเทศไทย การที่ประเทศไทย
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มีพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองจะสงผลดีตอการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีแตอาจจะมีความขัดแยง และการมีพรรค

การเมืองหลายพรรคการเมืองจะทําใหเกิดการแขงขันทําใหประชาชนไดรับนโยบายที่ดีขึ้น 

 4. ทัศนคติดานการศึกษา 

                4.1 ทัศนคติตอหลักสูตรประเทศไทย 

                      หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยน้ันมีความหลากหลายทําใหผูเรียนสามารถนําส่ิงที่เรียนไปประกอบ

อาชีพไดมากขึ้น เปดโอกาสใหสามารถเลือกเรียนไดมากขึ้น และสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบและถนัด 

                4.2 ทัศนคติตอการสอนประเทศไทย 

                       ประเทศไทยมีการใชส่ือการสอนที่ดีทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทําใหงายตอการเรียนในหองเรียน ทําให

นักศึกษาเขาถึงองคความรูทําใหเขาใจตอการเรียนและสามารถจดบันทึกเน้ือหาไดครบถวน และทําใหสนุกกับการเรียนมากขึ้น  

                4.3 ทัศนคติตอการประเมินประเทศไทย 

                      เห็นวาทําไดดีสงผลทําใหสามารถวัดผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาวามีการพัฒนามากนอยเพียงใด 

การที่มีกิจกรรมในการเรียนจะทําใหเขาใจในการเรียนและทบทวนการเรียน เปนการทําใหนักเรียนและนักศึกษามีพัฒนาการ

ตลอดเวลาทําใหรูคะแนนแตละชวงในการเรียน ทําใหสนุกกับการเรียนมากกวาการที่มีแตการสอบ ทําใหนักเรียนตองตั้งใจ

เรียนและอาจารยก็จะไดทราบวานักเรียนใจในการเรียนอยางไร 

                4.4 ทัศนคติตอการแตงกายประเทศไทย 

                       ประเทศไทยมีชุดนักศึกษาที่สวยงามและเปนรูปแบบที่เฉพาะของและสถาบัน เปนเอกลักษณสวมใสแลวดู

เปนระเบียบเรียบรอยมาก 

                4.5 ทัศนคติตอระเบียบวินัยประเทศไทย 

                       เห็นวามีการวางกฎระเบียบในหองเรียนทําใหนักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น การที่มีกฎระเบียบในหองเรียนจะ

ทําใหนักศึกษามีการเรียนที่ดีขึ้นทําใหนักศึกษาไมคุยกันในเวลาเรียนและทําใหเกิดระเบียบขึ้น ทําใหหองเรียนไมเกิดความ

วุนวาย และทําใหนักศึกษามีวินัยในการเรียน 

                4.6 ทัศนคติตอรูปแบบการศึกษาประเทศไทย 

                       มีการวางระบบการศึกษาในแตละชวงอายุไดเปนอยางดีตั้งแตระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ

ปริญญา ทําใหผูเรียนมีความรูในแตละชวงวัยไดที่ขึ้น เปนรูปแบบการศึกษาที่ดี มีการจัดระเบียบไวอยางเหมาะสม มีการ

จัดรูปแบบการศึกษาไวอยางสอดคลองกับชวงการศึกษา และทําใหผูเรียนเกิดความรูมากขึ้นและเปนการจัดระบบและรูปแบบ

ที่เหมาะสม 

 

6. อภิปรายผล           

 1. ทัศนคติดานเศรษฐกิจของประเทศไทย เห็นวา ประเทศไทยน้ันมีอาชีพที่หลากหลายและมีเศรษฐกิจที่ดี คนไทย

น้ันมีความเปนอยูที่ดี รายไดของคนไทยน้ันไดมากกวาคนเวียดนาม ในการทํางานประเทศไทยจะไดคาตอบแทนที่มากกวา

ประเทศเวียดนาม คาครองชีพของประเทศไทยสูงกวาประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมีอาชีพที่หลากหลายในการหารายได 

ประเทศไทยมีรายไดเขา ประเทศมากและรายไดภายในครัวเรือนของแตละครอบครัวน้ันก็จะมีมากตามไปดวย ประเทศไทย

ยังคงเปนประเทศอันดับตนๆในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีการสงออกสินคาในประเทศตางๆมาก เชน 

สินคาอุตสาหกรรม สินคาการเกษตรกรรม สินคาประเภทส่ิงทอ เปนตนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ John Maynard Keynes 

(คนเม่ือ 24 เมษายน 2560 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelbusiness/2015/03/28/entry-2) กลาววา 

รายไดจากการสงออกสุทธิ จะเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดการจางงานผลผลิตและรายไดประชาชาติระยะส้ัน โดยผานการ

ทํางานของตัวทวีคูณ ทําใหเกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจที่ไมจําเปนตองมีการจางงานเต็มที่ แตอาจมีการวางงานแบบไม

สมัครใจเกิดขึ้นได  
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     ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากประเทศเวียดนามเปนประเทศสังคมนิยมและมีขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจจากรัฐบาล จึงทํา

ใหเห็นวาประเทศไทยไทยมีเศรษฐกิจดีกวา แตในฐานะคนไทย เห็นวา การที่ประเทศเวียดนามใชระบบการปกครองแบบสังคม

นิยมอาจจะทําใหนักลงทุนไมกลาที่จะเขามารวมลงทุนมาก เปนผลที่ทําใหรายไดของประเทศเวียดนามนอยกวาประเทศไทย 

 2. ทัศนคติดานสังคมของประเทศไทย เห็นวา คนไทยชอบความบันเทิงและสนุกสนานประเทศไทยชอบการอยู

รวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนและความเชื่ออันเน่ืองมาจากการเปนสังคม

เกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพร ดาบเพชร (คนเม่ือ 23 เมษายน 2560 

จาก https://www.sites.google.com/site/nichenunmoonlak.com) กลาววา วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเปนสังคม

เกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชนในระดับครอบครัว เปนครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุนอาศัยอยูอยางใกลชิดกัน

โดยมีศูนยกลางของชุมชน คือ ศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลน และความเชื่ออันเน่ืองมาจากการเปนสังคม

เกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม  

     ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก การที่ประเทศเวียดนาม เพิ่งผานพนสงครามมาไมนาน จึงทําใหวิถีชีวิตของคนเวียดนามใน

ปจจุบันจะตองขยันในการทํางานสรางอาชีพและครอบครัว ทําใหไมสามารถใชชีวิตไดแบบสนุกสนานอยางคนไทย ขอดี ซ่ึง

จากการสังเกตเห็นวาคนเวียดนามมีความขยันหม่ันเพียร มีความอดทน และระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต   

 3. ทัศนคติดานการเมืองของประเทศไทย เห็นวา การเมืองของประเทศไทยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย

เปนรูปแบบที่ใหอิสระตอประชาชนมีการปกครองแบบเสรีภาพ ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงในระบบการเมืองบอยครั้ง และ

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสูงสุด การเมืองของประเทศไทยมีโครงสรางในการบริหารอยางระบบซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ สุจิตต วงษเทศ (คนเม่ือ 23 เมษายน 2560 จาก https://www.sujitwongthes.com)กลาววาใน

ปจจุบันมีปญหาความขัดแยงการเมืองในประเทศตอความคิดความเชื่อของคนในสังคมอยางหลีกเล่ียงไมไดพยายามเขาใจรับฟง

ความคิดของคนรากหญาโดยไมดูถูกเหยียดหยามพวกเขามองคนเทากันและยึดในหลักในประชาธิปไตยการตอบโตผูบอน

ทําลายประชาธิปไตยไมควรใชวิธีตาตอตาฟนตอฟนเหมือนที่ผานมาเพราะจะทําใหสถานการณรุนแรงขึ้น 

     ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากประเทศเวียดนามเปนระบบสังคมนิยม ทําใหประเทศเวียดนามน้ันมีสิทธิและเสรีภาพใน

ระบบการเมืองนอยกวาประเทศไทยที่ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใหสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง    

 4. ทัศนคติดานการศึกษาของประเทศไทย เห็นวา การศึกษาของประเทศไทยน้ันมีความหลากหลายทําใหผูเรียน

สามารถนําส่ิงที่เรียนไปประกอบอาชีพไดมากขึ้น เปดโอกาสใหสามารถเลือกเรียนไดมากขึ้น และสามารถเลือกเรียนในสาขาที่

ตนเองชอบและถนัด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (คนเม่ือ 24 เมษายน 2560 จาก https://www.sit 

es.google.com) กลาววา หลักสูตรสามารถสนองความตองการ ความถนัด และความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง แม

หลักสูตรกลางจะกําหนดเปนหลักการไววา “เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ตนเอง”แตก็มักจะไมคอยบรรลุเจตนารมณที่วางไวแมในอดีตและปจจุบัน ทั้งน้ีเพราะโดยขอเท็จจริง สภาพโรงเรียนและ

ธรรมชาติของผูเรียนในแตละทองถิ่นมีความแตกตางและความหลากหลายคอนขางสูง เน้ือหาสาระและรายวิชาตาง ๆ ที่

กําหนดจากสวนกลางไมสามารถสนองความตองการเฉพาะดังกลาวของโรงเรียนได การสงเสริมใหโรงเรียนกําหนดรายละเอียด 

หรือหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรในบางรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับทองถิ่นและความตองการของผูเรียน จึงเปนทางออกที่

จะแกปญหาความจํากัดของความหลากหลายของหลักสูตรได 

     ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามแยกเปนเฉพาะทาง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตร 

มหาวิทยาลัยแพทย มหาวิทยาลัยดานภาษา มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงทําใหคนเวียดนามมองวา

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความหลากหลายไมเนนเฉพาะทางดานใดดานหน่ึง 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฮานอย 

 2. ควรศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเวียดนาม 
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 3. ควรศึกษาเรื่องเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยฮานอย 

 4. ควรศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฮานอย 

 5. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยฮานอย  เพื่อนํามาประยุกตในกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
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บทคัดยอ 
  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี เพื่อศึกษา        

อัตลักษณประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอัตลักษณในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมประเพณี กับวิถีการดํารงชีวิตประจําวันนของคนเวียดนาม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณ

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือประชาชนเวียดนาม จํานวน 20 คน โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดแก ประชาชนเวียดนามที่เปนเพศชาย จํานวน 10 คน ประชาชนเวียดนาม     

ที่เปนเพศหญิง จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ประเทศเวียดนามมีอัตลักษณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวิถีการดํารงชีวิต 

ประจําวันของคนเวียดนาม ไดแก รายได อาชีพ สินคา อัตราแลกเปล่ียน ตลาด ผูบริโภค การแตงกาย ศาสนา การติดตอ 

ส่ือสารซ่ึงกันและกัน การพึ่งพาชวยเหลือเก้ือกูล ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ ระเบียบ กติกา โครงสรางอํานาจทางสังคม 

วัฒนธรรมความเชื่อ การละเลน อาหาร ยารักษาโรค ภาษา พิธีกรรม และศิลปะ 
 

คําสําคัญ: บริบท  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  ประชาชนประเทศเวียดนาม 
 

Abstract 
 

The aim of this research was to study the context of Economic, Social, Cultural and traditional 

dimensions in Vietnam; to study identity of Vietnamese economy, society, culture and to study tradition 

and the relation of the identities in economy, society, culture and tradition in lifestyle of Vietnamese people. 

It was a qualitative research which collected data from interviewing. The sampling of people was 20 Vietnamese 

people with purposive sampling. It was including 10 Vietnamese males and 10 Vietnamese females. The 

results found that the differences of the identities of Vietnam depended on the lifestyle of their people 

including incomes, careers, products, exchange rates, markets, consumers, dressing, religion, communication. 
 

Keywords: context, economy, society, culture, lifestyle, Vietnamese people 
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บทนํา 

 ในยุคของสังคมโลกาภิวัตน ทําใหประเทศทั่วโลกมีการเชื่อมโยงเขาไวดวยกัน ซ่ึงมีอิทธิพลที่สงผลใหเกิดมีการ

เปล่ียนแปลงในทุกมิติทั่วทั้งโลก ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงชีวิต ซ่ึงเวียดนามเปน

ประเทศที่ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุม แตละกลุมมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมประเพณี มีลักษณะ

เดนอันแสดงถึงเอกลักษณของตน คือกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือด และบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมเดียวกัน 

กลุมชาติพันธุเดียวกันมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยูดวยพรอม ๆ กันไป เปนความผูกพันที่ชวยเสริม

เอกลักษณของบุคคล และชนชาติพันธุ และขณะเดียวกันก็สามารถกอใหเกิดความรูสึกที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันไว (อมรา 

พงศาพิชญ, 2537, หนา 157) ทามกลางความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุสงผลใหเกิดพหุวัฒนธรรมเกิดอยางมากมาย

เชนกัน แตละกลุมชาติพันธุจึงมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางส้ินเชิง ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมเกิดไดหลายทาง 

กลาวคือ บุคคลซ่ึงเดินทางไปอยูตางประเทศไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร เชน การไปทํางาน การไปเรียนหนังสือ หรือแตงงานกับ

ชาวตางชาติ เปนตน ซ่ึงการที่มนุษยเกิดและเติบโตมาจากวัฒนธรรมหน่ึงยอมตองไดรับการหลอหลอมจากสังคมและ

วัฒนธรรมน้ัน ผานกระบวนการเรียนรูและซึมซับเขาสูตัว กลายเปนแนวทางในการประพฤติปฎิบัติในสังคม ทําใหการที่มนุษย

ตองไปดํารงชีวิตอยูในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางจากเดิม การรับรู แนวคิด วิธีปฏิบัติจากส่ิงที่เคยเรียนรูยอมไมสามารถ

นําไปใชไดกับทุกวัฒนธรรม ดังน้ัน มนุษยยอมตองหาทางเรียนรู และพยายามที่จะปรับตนเอง ทําใหตนเองไมรูสึกแตกตางจาก

กลุมบุคคลอ่ืน เพื่อใหเขากับบรรทัดฐานและวิธีปฎิบัติของสังคมและวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมใหมน้ัน จนกลายเปนที่ยอมรับและ

สามารถคบหาสมาคมกับกลุมคนอ่ืนๆไดเปรียบเสมือนการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตใหรอดอยูในสังคมตามที่ นิภา นิธยายน (2529, 

อางใน ปทมาภรณ ธรรมทัต, 2542)  

 เวียดนามนับเปนประเทศหน่ึงในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกที่ส่ังสม

มาเปนระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบัน โดยที่เวียดนามมีความสัมพันธกับจีนมากอนการปฏิวัติระบบการ

ปกครอง จึงทําใหความเชื่อ ศิลปะ วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ของจีนมีอิทธิพลตอเวียดนามดวย

นอกจากน้ีประเทศ เวียดนามเปนประเทศที่มีความหลากหลายในดาน ชาติพันธุ ภาษา และศาสนา สวนมากใชภาษาเวียดนาม

เปนภาษาราชการ ชาวเวียดนามยังคงมีความเชื่อเรื่องการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ศาสนา วิถี

ชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมในการบริโภคของประเทศเวียดนามก็มีความหลากหลาย เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากจักรวรรดิจีนมา

เปนเวลายาวนาน ในขณะที่ภายในประเทศเองก็ยังมีความหลากหลายของผูคน ทั้งชาวเขาที่มีหลายชนเผาทางตอนเหนือ 

รวมถึงการที่เคยตกอยูภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศสที่เคยเขามาปกครองอยูระยะหน่ึง ทําใหในเวียดนามมีสถาปตยกรรม

ตะวันตก อาทิ ตึกสีเหลืองสไตลโคโลเนียลที่มีใหพบเห็นไดทุกเมือง ในขณะที่ยังคงมีประเพณี และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

คลายกับ การแตงชุดประจําชาติ ผูหญิงชาวเวียดนามมักสวมกางเกงผาแพรสีดํา หรือสีขาว เปนกางเกงตัวในยาวจรดขอเทา

เส้ือตัวนอกมีคอปกตั้งติดกระดุมปาย มีความยาวคลุมขอเทา และผาขางขึ้นมาจนถึงเอว แขนกระบอก ยาวถึงขอมือ เกลาผม

เปนมวย สวมหมวกรูปฝาชีคลายงอบทรงสูง มีเชือกสําหรับรัดคาง สวมรองเทาไมที่มีสนสูง ผูชายแตงกายคลายผูหญิงแตสวม

หมวกสีดําทําจากผาและไมมีปกหมวก วิถีการดํารงชีวิตของชาวเวียดนามในภาพรวม กลาวไดวาสวนใหญยังคงมีแนวคิดการ

ดําเนินชีวิตแบบอนุรักษนิยม ที่เนน “ทําตามและรักษาไวซ่ึงแนวปฏิบัติและกรอบคิดเดิมที่ถูกกําหนดไว” สงผลใหคนประเทศ

เวียดนามไมลืมความเปนอัตลักษณของตัวเองและยังคงความเปนเวียดนามมาถึงปจจุบัน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,

โครงการการสํารวจขอมูลเพื่อการ วิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิ ง ลึก ,2556,สืบคนวันที  15 ธันวาคม 

2559,http://www.aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf)  

 จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาชางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบริบทประเทศเวียดนามในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยูในเชิงอัตลักษณที่มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี 

 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอัตลักษณในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี กับวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน

ของคนเวียดนาม 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับบริบท 

Robbins (1990, p. 206 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2547, หนา 123  ) ไดใหความหมาย บริบท 

หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูภายนอกองคการ คือ เปนภาพรวมทั้งหมด สวนองคการถือวา เปนสวนประกอบยอยที่อยูภายใต

สภาพแวดลอมภายนอกน้ัน และองคการจะอยูโดดเดี่ยวไมได ตองมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกดวย 

พิทยา บวรวัฒนา (2544, หนา 115) ไดกลาววา บริบท คือ ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูนอกองคการ อันไดแก ปจจัยทาง

เศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคมโครงสรางของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม 

จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา บริบท  หมายถึง บริบทภายใน ไดแก 

สภาพแวดลอมของงานบุคคล วัฒนธรรมองคการ สภาพแวดลอมภายใน ครอบครัว สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดลอมในสังคมและชุมชน (ไดแก กลุมเพื่อน ส่ือมวลชน ศาสนาและลัทธิ ความเชื่อ) บริบทภายนอก ไดแก 

สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน สภาพแวดลอมดาน

การบริหาร 

 2. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

ยศ สันตสมบัติ (2544, หนา 15) ไดใหความหมาย เศรษฐกิจ หมายถึง การใชเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

แลวยังรวมถึงการกําหนดกฎเกณฑในการจัดสรรแบงปนผลประโยชน มีระเบียบและขอกําหนดเก่ียวกับ “สิทธิใชสอย” และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบในการควบคุมการผลิตและการแบงปนผลผลิต การควบคุมแรงงาน การแลกเปล่ียน

สินคาและบริการ 

ทับทิม วงศประยูร (2545, หนา 16) ไดใหความหมาย เศรษฐกิจ หมายถึง หนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนวย

ยอยมากมายหลายหนวยรวมตัวกัน ดําเนินการผลิตในสังคมโดยใชหลักการแบงงานกันทําตามความถนัด มีการปฏิบัติภายใต

ระเบียบ กฎเกณฑ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่คลายคลึงกันและมีการประสานงานระหวางหนวยยอยโดยตัวเชื่อมที่

เรียกวา สถาบัน ซ่ึงไดแก ส่ิงที่แสดงถึงคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน กรรมสิทธ์ิ หนวย

ธุรกิจ ครัวเรือน เงินตรา การวางแผน แนวคิดของการแขงขัน การแสวงหากําไร เปนตน 

จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา เศรษฐกิจ หมายถึงลักษณะเก่ียวกับรายได 

ลักษณะเก่ียวกับอาชีพ ลักษณะเก่ียวกับสินคา ลักษณะเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงิน ลักษณะเก่ียวกับการแลกเปล่ียนสินคา

และบริการ ลักษณะเก่ียวกับธุรกิจ ลักษณะเก่ียวกับผลกําไร ลักษณะเก่ียวกับการลงทุน ลักษณะเก่ียวกับการแรงงาน ลักษณะ

เก่ียวกับการตลาด ลักษณะเก่ียวกับผูบริโภค 

 3. แนวคิดเก่ียวกับสังคม 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ( 2536, หนา 23) สังคม คือกลุมคนหรือผูคนที่มาอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน มี

ความสัมพันธซ่ึงเกิดจากการติดตอระหวางกัน มีความรูสึกเปนกลุมหรือพวกเดียวกันและยอมรับแบบแผนการดําเนินชีวิตของ

กลุมมาประพฤติปฏิบัติ จนกลายมาเปนสถาบันทางสังคมที่ตอบสนองสมาชิกในสังคมน้ัน 
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ผองพันธุ มณีรัตน (2521, หนา 19) สังคม คือกลุมของบุคคลที่อยูรวมกัน มีความสัมพันธติดตอซ่ึงกันและกัน 

บุคคลคนเดียวไมสามารถจะเปนสังคมได สังคมยอมประกอบดวยคนจํานวนมากที่มีการกระทําโตตอบ (interaction) ซ่ึงกัน

และกัน 

พิชัย ผกากอง (2547 หนา 10) สังคม หมายถึง กลุมคนตั้งแตสองคนขึ้นไป อาศัยอยูรวมกันเปนระยะเวลา

ยาวนานอยางตอเน่ือง ในบริเวณหรือพื้นที่แหงใดแหงหน่ึงมีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธตอกันอยางมีระเบียบและ

แบบแผน ภายใตวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สอดคลองกัน ตลอดจนสามารถเล้ียงตนเองไดตามสมควรแกอัตภาพ 

จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา สังคม หมายถึง การแตงกาย ศาสนา 

ความสัมพันธติดตอซ่ึงกันและกัน การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ความผูกพันกันอยางใกลชิดและเหนียวแนน  ลักษณะพื้นที่

อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตของคนในชุมชน กฎระเบียบกติกา โครงสรางบริหาร และโครงสรางอํานาจ 

4. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี 

สุพัตรา สุภาพ (2518, หนา 119) กลาววา วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ที่แสดงออกถึงวิถี

ชีวิตของมนุษยในสังคมกลุมใดกลุมหน่ึงหรือสังคมใดสังคมหน่ึง มนุษยไดคิดสรางระเบียบกฎเกณฑใชในการปฏิบัติการจัด

ระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยมความรู และเทคโนโลยีตางๆในการควบคุมและใชประโยชนจากธรรมชาติ 

ส.ศิวลักษณ (2530 อางถึงใน จุฑาพันธ ผดุงชีวิต, 2550, หนา 5) กลาววา วัฒนธรรมหมายถึง ชีวิตทั้งหมดซ่ึง

กลุมชนหน่ึงใดไดประพฤติปฏิบัติกันมาจนเปนวิวัฒนาการสืบตอกันไปเปนชั่วคนและหัวใจของวัฒนธรรมคือภาษาอันเปนพาหะ

ที่สําคัญทางวัฒนธรรม บางครั้งภาษาไดรับการยอมรับวาเปนภาษาศักดิ์สิทธิทั้ง ที่คนในสังคมน้ันอาจมีความรูเก่ียวกับภาษา

น้ันๆ นอยมาก เชน ภาษาบาลีซ่ึงเปนภาษาที่ใชในการบันทึกพระไตรปฎก สะทอนใหเห็นความจริง บางประการ เชน ระบบ

ความคิด ความเชื่อตางๆของผูคนในสังคมน้ันๆ 

จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเก่ียวกับความเชื่อ 

(ไดแก เรื่องผีสางเทวดา การนับถือบรรพบุรุษ บุญ บาป กรรม)  วัฒนธรรมเก่ียวกับประเพณี (ไดแก การเกิด การบวชเรียน 

การแตงงาน การตาย ประเพณี) วัฒนธรรมเก่ียวกับการทํางาน วัฒนธรรมเก่ียวกับองคการและหนวยงาน วิถีการดํารงชีวิตของ

มนุษย วัฒนธรรมทางวัตถุ (ไดแก เส้ือผา อาหาร ยารักษาโรค บาน รถยนต) วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (ไดแก สังคม ศิลปะ  ภาษา 

พิธีกรรม) 

 5. แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต 

ชยัน วรรธนะภูติ (อางในถึง สุนันทา แสนประเสริฐ,2538,หนา 7-8) ใหความหมาย วิถีชีวิต หมายถึง วิถีชีวิตของ

คนในสังคมหน่ึงๆมีความครอบคลุมชีวิตมนุษยในทุกๆดาน ทั้งดานการทํามาหาเล้ียงชีพ ความเชื่อ ระบบการเมืองการปกครอง

และสังคม วัฒนธรรมเปนระบบคุณคาที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม เปนแบบแผนกําหนดพฤติกรรมของคน วัฒนธรรมเปน

ส่ิงที่ไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึง เพื่อความตอเน่ืองและอยูรอดของสังคมน้ัน 

ประเสริฐ แยมกล่ินฟุง (2539,หนา 102) ใหความหมาย วิถีชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตที่รวมไปถึงความคิด

และลักษณะนิสัยส่ิงเหลาน้ีรวมเปนวิถีชีวิตของคนในแตละสังคม โดยมีตัวบงชี้วิถีชีวิตไดแก ความคิด คานิยม ความเชื่อ 

วรรณกรรม ศาสนาและปรัชญาของสมาชิกในสังคม 

จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา วิถีชีวิต หมายถึง พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการ

เดินทาง พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการพูดคุย พฤติกรรมการคบเพื่อน พฤติกรรมการการ

เลือกคู พฤติกรรมการเขาสังคม พฤติกรรมการบนโตะอาหาร พฤติกรรมการเรียนรู พฤติกรรมการอานหนังสือ 

 6. แนวคิดเก่ียวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ 

แพรภัทร ยอดแกว (2556, หนา 1-3 ) ไดกลาวถึง เวียดนามเปนประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็วและตอเน่ือง แตผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากปญหาวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรป 
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สหรัฐอเมริกา และจีน ซ่ึงถือเปนตลาดสงออกที่สําคัญของเวียดนาม สงผลใหเศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงในชวงหลายปที่

ผานมา 

จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ คือ รายได

ของคนเวียดนาม อาชีพคนเวียดนาม ลักษณะสินคาของเวียดนาม อัตราแลกเปล่ียนเงินของประเทศเวียดนาม การบริการ

นักทองเที่ยวของประเทศเวียดนาม ลักษณะเก่ียวกับธุรกิจของคนเวียดนาม ลักษณะเก่ียวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

ลักษณะเก่ียวกับการใชแรงงานของคนเวียดนาม ลักษณะเก่ียวกับตลาดของคนเวียดนาม ลักษณะเก่ียวกับผูบริโภคของคน

เวียดนาม 

 7. แนวคิดเก่ียวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติสังคม 

สมบัติ ทายเรือคํา (2558, หนา 1-2) ไดกลาวถึง เวียดนามนับเปนประเทศหน่ึงในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มี

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกที่ส่ังสมมาเปนระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบัน  และโดยที่

เวียดนามมีความสัมพันธกับจีนมากอนการปฏิวัติระบบการปกครอง  จึงทําใหความเชื่อ ศิลปะ วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจน

ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของจีนมีอิทธิพลตอเวียดนามดวย รวมทั้งลัทธิขงจ๊ือที่ใหความสําคัญตอการนับถือเซนไหวบรรพ

บุรุษ  ลัทธิเตา ที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ  รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว  ซ่ึง

แมวารัฐบาลคอมมิวนิสตของเวียดนามจะทําลายความเชื่อและศาสนาสวนหน่ึงไปในชวงปฏิวัติระบบการปกครอง  แตปจจุบัน

มีการผอนปรนมากขึ้น 

จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บริบทประเทศเวียดนามในมิติสังคม คือ  การแตง

กายของคนเวียดนาม ศาสนาคนเวียดนาม ความสัมพันธติดตอซ่ึงกันและกัน การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ความผูกพันกัน

อยางใกลชิดและเหนียวแนน  ลักษณะพื้นที่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเวียดนาม  วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

กฎระเบียบกติกา โครงสรางบริหารและโครงสรางอํานาจ 

 8. แนวคิดเก่ียวกับบริบทประเทศเวียดนามในมิติวัฒนธรรมประเพณี 

ธาริณี ปนบานกวย (2556,หนา 1-2) ประเพณีของเวียดนามศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม ดาน

ศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม มีความแตกตางกับศิลปวัฒนธรรมของไทยอยางมาก ที่เปนอยางน้ีเปนเพราะเวียดนามถูก

ปกครองโดยประเทศจีนมาหลายครั้งหลายหน จนอาจเรียกไดวา อารยธรรม วัฒนธรรมของเวียดนาม คือ วัฒนธรรมของ

ประเทศจีน น่ันเอง โดยเฉพาะทางดานศิลปของโบราณสถาน ตางๆ เชน พระราชวัง วัด สุสาน เปนตน ซ่ึงมีความคลายคลึงกัน

จนไมสามารถแยกออกใหเห็นอยาง เดนชัด แมในชวงหลังมาน้ี เวียดนามอาจไดรับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส และญ่ีปุนอยู

บาง แตในภาพรวมแลวจะคลายคลึงกับประเทศจีน และมีหลักฐานใหเห็นอยูทั่วไปบริเวณ สองขางทางที่พวกเราผานไป เกือบ

ทุกถนน ถาจะกลาวถึงวัฒนธรรมน้ันสามารถ แยกแยะออกเปนประเภทตางๆ ไดหลากหลายในที่น้ีจะกลาวเปรียบเทียบ

ระหวางวัฒนธรรมเวียดนาม กับ วัฒนธรรมไทยหรืออ่ืนๆ เทาที่จะคนควาได 

จากการทบทวนผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บริบทประเทศเวียดนามในมิติวัฒนธรรมประเพณี 

คือ วัฒนธรรมประเพณีชนควาย  ประเพณีเต็ด วัฒนธรรมการแตงการ วัฒนธรรมการละเลน วัฒนธรรมดานอาหาร วัฒนธรรม

ดานภาษา วัฒนธรรมพื้นบานของคนเวียดนาม ประเพณีบูชาเจาแมและเขาทรงของคนเวียดนาม 

 

วิธีดําเนินการ      

 การศึกษาเรื่องบริบทประเทศเวียดนามในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและการดํารงอยูในเชิงอัตลักษณที่

มีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคนเวียดนาม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 
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ผลการศึกษา 

 1. รายได จะพบวา รายไดคนเวียดนามแตละคน แตละอาชีพ แตละพื้นที่ จะมีรายไดที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ

งานที่ทํา สวนมากชาวเวียดนามจะนิยมคาขาย เน่ืองจากเห็นวารายไดดีกวาอาชีพอ่ืนๆ 

 2. อาชีพ จะพบวา ประชาชนเวียดนามประมาณ 80 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว ยางพารา ชา 

กาแฟ ยาสูบ พริกไทย การประมง และที่สําคัญประเทศเวียดนามยังทําอาชีพคาขายเปนจํานวนมาก 

 3. สินคา  

3.1 สินคาอุปโภค จะพบวา สินคาที่เวียดนามสวนใหญเปนสินคาประเภทแฟชั่น เชน เส้ือผา รองเทา กระเปา 

และเครื่องใชสวนตัว เปนตน 

3.2 สินคาบริโภค จะพบวา สวนใหญเปนเวียดนามนิยมรับประทานอาหารประเภทเสน แปง ขนมปง ซ่ึงในแตละ

เมนูของอาหารที่ชาวเวียดนามจะมีผักสดประกอบอยูดวย 

 4. อัตราแลกเปล่ียน จะพบวา อัตราแลกเปล่ียนของเวียดนามในแตละวัน จะมีอัตราแลกเปล่ียนที่แตกตางกัน ขึ้นอยู

กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจโลก 

 5. ตลาด จะพบวา รูปแบบตลาดเวียดนามคลายกับตลาดประเทศไทย มีการน่ังขาย แผงลอยเปนตลาดตลาดเปด มี

ทั้งขนาดเล็กและใหญ ราคาของก็จะแตกตางกันออกไป ขายของทุกประเภท โดยเฉพาะอาหารสด ผักสด เครือ่งใชสวนตัว และ

เครื่องนุงหม เปนสวนใหญ 

 6. ผูบริโภค จะพบวา การบริโภคของคนเวียดนาม สวนใหญนิยมทานอาหารที่เปนเสน ไดแก เฝอ บุน บะหม่ี 

ประกอบกับผักสด สวนใหญจะบริโภคอาหารตามขางทางโดยมีโตะเล็กและเกาอ้ีตัวเล็ก น่ังรับประทาน 

7. การแตงกาย จะพบวา ในปจจุบันการแตงกายของคนเวียดนามคลายตะวันตก เพราะคนเวียดนามสวนมากรับ

อิทธิพลจากนอกประเทศมาก ดังน้ันรูปแบบการแตงตัวตัวจึงไมแตกตางกันมากคลายกับสากล  จะแตกตางเฉพาะเทศกาล

ตางๆของประเทศเวียดนาม ซ่ึงจะตองแตงตัวดวยชุดประจําชาติ สําหรับการแตงตัวของผูหญิงเวียดนาม จะมีเปนสัญลักษณที่

รูจักกันเปนชุดคลุมยาวผาขางสูง คอตั้งสูง อาจมีแขนหรือแขนกุด กางเกงขายาวหรือกระโปรง มักเปนสีขาวหรือสีเดียวกับชุด

คลุม มีชื่อเรียกวา “อาว หญาย” หรือ “อาว ซาย”  สําหรับผูชายเวียดนาม ชุดแตงกายคลายกับผูหญิงเปนชุด อาวซายแขน

ยาวกางเกงขายาว บางครั้งสวมเส้ือกุยเฮง สวมหมวกสีดําเย็บดวยผา 

 8. ศาสนา จะพบวา ประเทศเวียดนามจะไมมีศาสนาประจําชาติ แตประชาชนเวียดนามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ประมาณ 90 เปอรเซ็นต นับถือศาสนาคริสต ประมาณ 7 เปอรเซ็นต และที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ อีก 3 เปอรเซ็นต  

 9. การติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกัน จะพบวา คนเวียดนามสวนใหญจะใชเวลาวางมาน่ังคุยกัน แลกเปล่ียนความรู  

ปญหาชีวิต ครอบครัว ซ่ึงคนเวียดนามจะไมยึดติดกับการนินทาวารายคนอ่ืนและจะทักทายกันเปนประจําเม่ือเจอหนากัน 

  10. การพึ่งพาชวยเหลือเก้ือกูล จะพบวา ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่ไมเกิดเรื่องความรุนแรงในประเทศ ชุมชน 

และครอบครัว เน่ืองจากประชาชนเวียดนามคอนขางจะไมนิยมใชความรุนแรงจะมีธรรมเนียมที่วาใครทําผิดก็ใหกลาวคําวาขอ

โทษอยางเดียวเพื่อยุติปญหา การชวยเหลือพึ่งพากันเปนเรื่องที่สําคัญตอคนเวียดนามเม่ือมีปญหาอะไรจะคอยชวยเหลือกัน 

เน่ืองจากประเทศเวียดนามเคยตกเปนเมืองขึ้นตางประเทศมาเปนเวลานานและไดรวมกันตอสูกับผูนําประเทศ (ประธานโฮจิ

มินห) จนไดรับเอกราช ซ่ึงทําใหประชาชนมีความรักความสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไขไดปวย 

ยามเกิดอุบัติเหตุ ชวยเหลือกันทํางาน แลกเปล่ียนส่ิงของ อาหารการกิน และอ่ืนๆ 

 11. ขนบธรรมเนียมประเพณี จะพบวา วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเวียดนาม สวนมากอาศัยอยูรวมกัน โดยทุกคนอยู

รวมกันเปนชุมชนในระดับครอบครัว ซ่ึงธรรมเนียมที่ทุกคนปฏิบัติกันมายาวนาน คือทุกคนตองใหความเคารพผูสูงอายุ ครู

อาจารย และแสดงความเคารพโดยการโคงคํานับ จับมือซ่ึงกันและกัน 

 12. กฎ ระเบียบ กติกา จะพบวา ในประเทศเวียดนามสวนใหญ กฎ ระเบียบ กติกา ของประชาชนคือ ผูหญิงและ

ผูชาย มีความเทาเทียมกัน และยังยกยองผูหญิงดวย ประเทศเวียดนามจะมีวันสตรีสากล 
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 13. โครงสรางอํานาจทางสังคม  

13.1 ระดับประเทศ จะพบวา โครงสรางอํานาจในระดับประเทศจะมีประธานาธิบดี เปนผูมีอํานาจอํานาจ

สูงสุด และมีนายกรัฐมนตรีเปนตําแหนงหัวหนารัฐบาล รวมทั้งมีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ทําหนาที่กําหนดนโยบายดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

13.2 ระดับชุมชน จะพบวา โครงสรางอํานาจระดับชุมชนในประเทศเวียดนามจะมีหัวหนาจังหวัดและหัวหนา

อําเภอ มีอํานาจสูงสุด 

13.3 ระดับครอบครัว จะพบวา ในระดับครอบครัว ประเทศเวียดนามจะใหการเคารพผูที่มีอายุมากกวา จะมี

อํานาจสูงสุดในครอบครัว              

 14. วัฒนธรรมความเชื่อ 

14.1 ในเชิงศาสนา จะพบวา ประเทศเวียดนามจะไมมีศาสนาประจํา ซ่ึงประเทศเวียดนามใหความอิสระในการ

เลือกศาสนา แตชาวเวียดนามสวนใหญนับถือบรรพบุรุษ แตจะไมเชื่อเก่ียวกับวิญญาณ นิยมนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน   

14.2 ในเชิงหลักธรรมชาติ จะพบวา มีศรัทธา และความเชื่อ ในเรื่อง การบูชาบรรพบุรุษ การไหวในวัน

ครบรอบวันตาย ซ่ึงเปนจารีตที่ชาวเวียดนามยึดถือกันมา 

14.3 ในเชิงสังคม คนเวียดนามจะมีความเชื่อและศรัทธาทาน โฮจิมินห อดีตผูนําประเทศซ่ึงเปนผูกอบกูเอก

ราชใหชาวเวียดนาม คนเวียดนามจึงมีความนับถือ ศรัทธาในอดีตผูนําคนน้ีเปนอยางมาก 

 15. การละเลน จะพบวา การละเลนของคนเวียดนามในแตละพื้นที่จะมีการละเลนที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ

เทศกาลหรือประเพณีของแตละชุมชน หมูบาน ชนเผา แตที่นิยมเลนกันบอยในปจจุบัน คือ ชักเยอ ตะกรอลอดหวง เปน

การละเลนที่เนนความสามัคคีของชุมชน หมูบาน 

 16. อาหาร จะพบวา อาหารชาวเวียดนามมีความคลายคลึงกับคนจีนมาก โดยในกลุมเวียดนามตอนเหนือนิยม

รับประทานอาหารรสชาติออน นิยมดื่มชาและกาแฟรวมถึงสมุนไพร เชน พุทราจีน ขิง นํ้าผลไม เปนตน  

 17. ยารักษาโรค จะพบวา ชาวเวียดนามจะมียาสมุนไพรคลายกับยาจีน เปนจําพวกพืช ตนไม วาน นํามาตากแหง 

นําไปตมแลวนํามารับประทานเพื่อรักษาอาการความเจ็บปวด แตปจจุบันยาจําพวกน้ีไมไดรับความนิยมเน่ืองจากมียาแผน

ปจจุบันมากขึ้น ชาวเวียดนามจึงไมคอยไดพึ่งยาสมุนไพร ปจจุบันจึงนิยมใชในชนบทหรือชานเมืองเทาน้ัน 

18. ภาษา 

18.1 ภาษาพูด จะพบวา ภาษาเวียดนามเปนภาษาทางการของประเทศเวียดนาม เปนภาษาซ่ึงคนเวียดนาม

สวนใหญใชในการส่ือสารพูดคุยกันมากถึงรอยละ 87 ซ่ึงนํ้าเสียง การออกเสียงจะมีลักษณะคลายกับภาษาจีน ลักษณะ

ตัวอักษรมีลักษณะคลายภาษาอังกฤษแตมีวรรณยุกต เชน  Xin chào  tiếng Việt  เปนตน และบางครั้งก็มีคําศัพทแสลงที่ใช

เฉพาะคนเวียดนาม 

18.2 ภาษากาย จะพบวา ภาษากายของคนเวียดนามจะนิยมใชใน เวลาพบหนากัน จะทักทายกัน โดยการจับ

มือกัน ซ่ึงคลายกับวัฒนธรรมตะวันตก 

18.3 ภาษาในการส่ือสาร จะพบวา ประเทศเวียดนามสวนใหญจะส่ือสารภาษาเวียดนามเปนหลัก รองลงมา

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ตามลําดับ 

 19. พิธีกรรม 

19.1 การเกิด จะพบวา พิธีกรรมการเกิดของคนเวียดนาม คือ ชวงเวลาเด็กแรกเกิดครบ 1 เดือน จะมีพิธีการ

อวยพร การตั้งชื่อ และเชิญญาติผูใหญมาเล้ียงฉลอง 

19.2 การตาย จะพบวา พิธีกรรมเก่ียวกับการตายของคนเวียดนาม คือ จะจัดงานบูชาคนตายพรอมไวอาลัย

ประมาณ 2-3 วัน การทําพิธีกรรมการครบรอบวันตายและบูชาบรรพบุรุษ 
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 20. ศิลปะ 

20.1 สถาปตยกรรม จะพบวา สถาปตยกรรมของเวียดนามไดรับอิทธิพลจากจีน ดังน้ันอาคารสวนใหญสรางให

เปนรูปส่ีเหล่ียม หลังคามุงดวยกระเบื้องประดับประดาแบบจีน ภาพในการประดับสวนใหญจะเปนไมแกะสลัก มีลวดลายแบบ

จีน ซ่ึงถือเปนลักษณะที่สําคัญอยางหน่ึงของสถาปตยกรรมเวียดนาม 

20.2 ดนตรี จะพบวา เครื่องดนตรีของคนเวียดนามน้ันโดยสวนใหญแลวจะประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น 

คือ Nhi , Trannh , Nguyet , Ty และ Tam เรียกวาการรวมตัวของเครื่องดนตรี 5 ชิ้น ที่สมบูรณแบบ เครื่องดนตรีเหลาน้ี

อาจจะเปนองคประกอบที่ธรรมดาแตกลับสามารถถายทอดอารมณไดอยางจับใจ 

20.3 นาฎศิลป จะพบวา นาฏศิลปของคนเวียดนามมีลักษณะลีลาทาทางการรํา อันเปนศิลปะที่ออนชอย 

ไดแก ระบํา เด เวียน เด ซ่ึงเทียบไดกับศิลปะพื้นเมืองของไทย ซ่ึงเปนการรายรําที่แสดงถึงชีวิตมีความสุข และความรักของคน

ชนบท ระบําซานห เทียบ โก เดียว เปนการเตือนใหระลึกถึงสมัยที่รุงเรืองของดนตรีบริสุทธ์ิของเวียดนาม นอกจากน้ีนาฏศิลป

บางอยางของคนเวียดนามก็ไดรับอิทธิพลมาจากจีน 

20.4 จิตรกรรม จะพบวา เวียดนามไดแบบมาจากจีนหลายอยางและในสมัยที่ตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ภาพเขียนตางๆของเวียดนามไดนํามาดัดแปลง และเจือปนดวยศิลปกรรมฝรั่งเศสดวย จิตรกรรมจึงมีทั้งสองแบบ คือ ทั้งแบบ

ยุโรป และแบบของทางตะวันออก ซ่ึงมีสองชั้นดวยกัน ประกอบไปดวย จิตรกรรมชั้นสูงและจิตรกรรมชั้นต่ํา 

20.5 ประติมากรรม จะพบวา งานประติมากรรมสวนใหญ ที่เห็นตามโบราณสถานที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา

จะมีรูปภาพและลวดลายเปนสัตวตางๆ เชน มังกร มา เตา และนกอันเปนสัญลักษณแหงความยั่งยืน ความม่ันคง ความสุข

สําราญของชีวิต งานประติมากรรมดานรูปกินรี แจกัน เสาแกะสลัก เครื่องปนดินเผาถูกตกแตงเปนลวดลายพวงมาลัย เปนตน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวามิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของคน

เวียดนาม ดังน้ี 

 1. มิติเศรษฐกิจ  จากสภาพเศรษฐกิจเวียดนามที่อยูในชวงกําลังพัฒนาประเทศ ภายหลังส้ินสุดสงครามมาไมนาน ทํา

ใหวิถีชีวิตประชาชนเวียดนาม มีความขยัน ประหยัด อดออม ใชชีวิตแบบเรียบงาย ไมฟุงเฟอ 

 2. มิติสังคม จากสภาพสังคมเวียดนามที่มีลักษณะเปนแบบระบบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสตเปนองคกรทาง

การเมืองสูงสุด สงผลใหวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนคนเวียดนามอยูในกรอบ กติกา กฎเกณฑและโครงสรางที่รัฐบาล

กําหนดขึ้น ไมมีความอิสระในการออกเสียงทางการเมืองรวมไปถึงการนับถือศาสนา  

3.  มิติวัฒนธรรมประเพณี จากวัฒนธรรมประเพณีของเวียดนามที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนและ

ฝรั่งเศส สงผลใหวิถีประจําวันของคนเวียดนามดูแบบทันสมัย ไมตกยุค มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีนและฝรั่งเศสเขา

ดวยกัน ไดแก ลักษณะการแตงกาย การใชชีวิตคูแบบตะวันตก การมีประเพณีไหวบรรพบุรุษแบบจีนที่เรียกวา เต็ด (Tet) 
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การบริหารการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดนิของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบรุ ี

House and land tax administration of Krachab Municipality, Rachaburi Province 

 

ธิดารัตน สืบญาติ 

 

ดร. ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทคัดยอ 

  

การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตาํบลกระจับ จังหวัดราชบุร ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี 2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี และ 3. สงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัย

แบงเปน 3 ขั้นตอนคือ 1. ศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี         

เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกโดยสัมภาษณนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 

จํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน 2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับ

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน และศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาล

ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการกองคลังจํานวน 1 คน 

และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูล

ทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่จํากัดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ประชาชนสวนใหญเนนการทําเกษตรกรรรม อยางไรก็ตามการมีพื้นที่จํานวนจํากัดของทางเทศบาล ไมไดเปนอุปสรรค

จากการจัดเก็บรายไดของเทศบาล เน่ืองจากมีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาค

เปนธรรมกับประชาชน 2. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีกระบวนการ

ที่เปดโอกาสในผอนชําระภาษีที่ติดคาง ทําใหเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดสะดวกขึ้น และมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการทํางาน ผานแผนที่ภาษี

เพื่อใหงายตอการเขาถึงขอมูล และสรางความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การบริหาร  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาล 
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Abstracts 

 

This research was house and land tax administration of Krachab Municipality, Rachaburi Province. 

The objectives were: 1) to study general data in collecting of house and land tax administration 2) to study 

the process of collecting in house and land tax administration 3) to support the ways of collecting of house 

and land tax administration of Krachab Municipality. This research was qualitative research by collecting 

the data with inductive in qualitative research. Firstly, it was studied in general data of house and land 

tax of the municipality by in-depth interview with the one mayor, two vice mayors and one secretary of 

mayor. The secondly, it was studied the process of house and land tax of the Krachab municipality by 

in-depth interview with the one mayor. Finally, it was studied the ways of house and land tax administration 

of Krachab Municipality by focus group with one fiscal director and twelve provincial staffs in Krachab 

Municipality. The instruments were collected data with in-depth interview and focus group. The results of 

this research were: 1) it was limited area in collecting of house and land tax administration of Krachab 

Municipality. Moreover, the population were agriculture and limited area but it can be collected house 

and land tax effectively and equity. 2) The processes of house and land tax administration were given 

an opportunity to pay tax as you earn. So, Krachab Municipality had the high technological forms and it 

can be occurred benefit in work by tax mapping.  

 

Keyword: administration, house and land tax, local administration, municipality 

 

บทนํา 

ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีที่หลากหลายประเภทซ่ึงเปนรายรับหลักของรัฐบาล กระบวนการบริหารงานจึงตองมี

ประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงตอผูไดรับนโยบายจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซ่ึงปรากฎวาในแตละปรัฐบาลมีความ

จําเปนที่จะตองใชจายเพิ่มขึ้นอยางมากมายทุกป สงผลใหรัฐบาลมีความจําเปนจะตองเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น การเก็บ

ภาษีอากรไดมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการเสียภาษี (tax capacity) ของประชาชนเปนสําคัญหรือระดับของ

รายไดประชาชาติ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และระดับของการคาระหวางประเทศ เปนตน จึงไดเกิดปญหาการจัดเก็บ

จากสวนกลางและสงผลกระทบลงมาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีไดนอยลง ทั้งน้ีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดีน้ัน

จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในการเสียภาษี และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําหนาที่ในการจะเก็บภาษีให

เปนระบบในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใหทองถิ่นสามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ (เกริกเกียรติ 

พิพัฒนเสรีธรรม, 2552: 135-136) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในไทยน้ัน มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีหลายประเภท ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินประเภท

อสังหาริมทรัพยที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน คือ ภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บ แตเน่ืองจากแนวนโยบาย

ภาครัฐในปจจุบันที่ไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนกฎหมายภาษีทรัพยสินฉบับ

ใหม ใหนํามาใชแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 

เน่ืองจากทางภาครัฐและกลุมนักวิชาการตางๆ เห็นวากฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง

ทองที่ที่บังคับใชอยู น้ัน ยังมีขอบกพรองหลายประการ กลาวคือ ฐานภาษีและอัตราภาษีที่จัดเก็บไมมีความเหมาะสมกับ

สภาวการณของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมินภาษีตามกฎหมายภาษีทั้งสองฉบับไมมีความสอดคลองกัน รวมไปถึง
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ขั้นตอนการดําเนินการและการปฏิบัติการในเรื่องตางๆที่แตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีรายไดนอยจากการจัดเก็บภาษี (ภาวดี เกิดทุงยั้ง, 2555: 2) 

ปญหาของกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน เปนส่ิงสําคัญที่จะตอง

ดําเนินการแกไข โดยเทศบาลนับไดวาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเอง

และบริหารงานภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว มีหนาที่ในการอํานวยการและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและยังเปนการสงเสริมใหประชาชนรูจักปกครองตนเอง อยางไรก็ตาม ในการ

พิจารณาถึงขีดความสามารถในการพัฒนาความเจริญใหทองถิ่นตลอดจนการบริการในดานสาธารณูปโภคตางๆ ใหแก

ประชาชนเทศบาลจะมีความสามารถเพียงใดยอมขึ้นอยูกับรายไดเปนหลัก โดยความไมเหมาะสมตางๆของภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน จึงเปนที่มาของการศึกษาการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อลดปญหาของ

ความไมถูกตองของกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทองถิ่นจะเปนตัวแปรสําคัญในการจัดเก็บภาษี

ไดอยางมีคุณภาพ โดยอาศัยประชาชนใหความรวมมือและสรางความประทับใจในการใหบริการของเทศบาล พัฒนาองค

ความรูความสามารถทางดานภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับประชาชนและผูที่เก่ียวของใหสามารถตอยอดและสรางบรรทัดฐาน

ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สุพรรณษา สุขเจริญ, 2557: 91) 

 จากความทาทายขางตนของการบรหิารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ทําให

ผูวิจัยทําการศึกษาในบทความเรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดย

ผูวิจัยไดพิจารณาถึงประเด็นปญหาของขอมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรมี

ขั้นตอนอยางไร และสามารถปรับตัวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่จะบังคับใชในป 2560 ไดหรือไม ตลอดจนกระบวนการ

การจัดเก็บภาษี และมาตรการสงเสริมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมีประสิทธิภาพมีกระบวนการอยางไร เพื่อนํา

ผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาและตอยอดรูปแบบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และ

เปนแนวทางการพัฒนาสําหรับเทศบาลในทองถิ่นของประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

3. เพื่อสงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีน้ันมีแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของที่ผูวิจัยไดทําการคนควาดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับภาษีอากร 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1172 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบงเปน 3 ขั้นตอนประกอบดวย 

1. ศึกษาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปนการสัมภาษณ

แบบเชิงลึก (Indepth Interview) โดยสัมภาษณนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบล

กระจับจํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ีจํานวน 1 คน 

2. ศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบ

เชิงลึก (In-depth Interview) กับนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน  

3. ศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบ

การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการกองคลังจํานวน 1 คน และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน 

เม่ือไดบทสัมภาษณจากประเด็นสําคัญทั้ง 3 ขั้นตอนขางตน ประกอบดวย 1. ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจํานวน 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน 2. การศึกษากระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ 

จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับนายกเทศมนตรีตําบลกระจับจังหวัดราชบุรี จํานวน 1 

คน และ 3. การศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณ

แบบการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูอํานวยการกองคลังจํานวน 1 คน และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหเน้ือหาของขอมูล (Content Analysis) ผาน

การบรรยายโดยสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในลําดับถัดไป 

 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ีประกอบดวย 

1. นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ      จํานวน   1 คน 

2. รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ      จํานวน   2 คน 

3. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ      จํานวน   1 คน 

การบริหารการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและทีด่ินของ

เทศบาลตําบลกระจับ 

จังหวัดราชบุรี 

ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 

มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน 
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4. ผูอํานวยการกองคลัง       จํานวน   1 คน 

5. พนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ     จํานวน   12 คน 

                                     รวมจํานวนทั้งหมด 17 คน  

 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี แบบเจาะลึก จากการศึกษาพบวา 

เทศบาลตําบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยูทางตอนใตของอําเภอบานโปงเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะกับการปลูกพืช ทําไรและทํานา และ

ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเปนที่อยูอาศัย มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 9.1 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งส้ิน 7,903  

รายแบงเปน 12 ชุมชน ดังน้ันประชาชนสวนใหญจะอาศัยการพึ่งพาตนเองเปนหลัก โดยเห็นไดจากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่มีจํานวนมาก อยางไรก็ตามการมีพื้นที่จํานวนจํากัดของทางเทศบาล ไมไดเปนอุปสรรคจากการจัดเก็บรายได

ของเทศบาล เน่ืองจากมีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาคเปนธรรมกับประชาชน 

ซ่ึงรายไดของเทศบาลไดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหสวนหน่ึง และจัดเก็บเองสวนหน่ึง รายไดที่จัดเก็บเองคือ ภาษีบํารุง

ทองที่ ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ (นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระจับ รอง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระจับ และะเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ, 2560) 

 

ตารางที่ 1 : แสดงขอมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ขอมูลจํานวนผูเสีย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, 2559  

ลําดับ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 

1 หางสรรพสินคา 2 ราย 

2 โรงงานอุตสาหกรรม 17 ราย 

3 อูตอรถบัส 13 ราย 

4 โชวรูมรถยนต 4 ราย 

5 ฟารมหนู 6 ราย 

6 หองเชา 56 ราย 

7 รานคาและอ่ืนๆ 204 ราย 

รวมจํานวน 302 ราย 

  

จากตารางที่ 1 พบวาขอมูลทั่วไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีโดย

การสัมภาษณผูบริหารแบบเจาะลึก จะมีผูเสียโรงเรือนและที่ดินจํานวน 302 ราย ซ่ึงรานคาจะมีจํานวนสูงสุดในการเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดิน และหางสรรพสินคาจะมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 ราย ซ่ึงจะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญจะทําอาชีพ

สวนตัวในการคาขายในเทศบาลตําบลกระจับ จึงทําใหรายรับจากภาษีโรงเรือนและที่ดินสวนใหญมาจากประชาชนที่ทําอาชีพ

เปดรานคาในเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี จึงทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มาจาก

ประชาชนสวนใหญของเทศบาล แมหางสรรพสินคาจะมีขนาดที่ใหญแตมีจํานวนที่นอยจึงจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่นอยกวา

รานคาทั่วๆไป ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินยังมีชองโหวทางดานจํานวนและขนาดของ

โรงเรือน การที่มีจํานวนรานคาจํานวนมากอาจไมสงผลใหเกิดรายรับของเทศบาลกระจับที่มีประสิทธิภาพ แตอาจกลายเปน

ผลกระทบทางออมที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ขอมูลผลการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน, 2559  

รายการ 
ประจําป  2557 (บาท) ประจําป  2558  (บาท) ประจําป   2559  (บาท) 

ประมาณการรับ รับจริง ประมาณการรับ รับจริง ประมาณการรับ รับจริง 

ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน 
7,850,000 8,753,744 8,800,000 9,102,910 9,300,000 9,345,567 

  

จากตารางที่ 2 พบวาผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการ

สัมภาษณผูบริหารแบบเจาะลึก มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายรับในทุกปทั้ง 3 ปตั้งแตปงบประมาณ 2557-2559 โดยจาก

การวิเคราะหผูวิจัยสามารถสรุปไดวาของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีน้ันไดมีการตั้งประมาณการรายรับของแตละปที่

ชัดเจน แตเม่ือจัดเก็บจริงกลับสูงกวางบประมาณที่ไดตั้งไว ซ่ึงเปนคาปรับอัตราดอกเบี้ยทางภาษีที่ทําการจายไมตรงเวลาตางๆ 

ทําใหเกิดปญหาตามมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ในอนาคตอาจมีจํานวนผูที่จายภาษีนอยลง 

 

2. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี แบบเจาะลึก จากการศึกษาพบวา ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนกับที่ดินที่ใชตอเน่ืองกันกับโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง 

ผูที่มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ผูที่เปนเจาของทรัพยสินของโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางน้ัน เชน เปนเจาของตึกอาคาร

หรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆที่อยูในเทศบาล ซ่ึงใชสําหรับผลประโยชนที่เปนสถานประกอบการตางๆ เชน ใหเชาหรือใหผูอยูอาศัยอยู 

ในลักษณะน้ีจะตองเสียภาษีใหกับทางเทศบาล สวนทรัพยสินที่ตองเสียภาษี ไดแก 1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ใหเชา เชน 

หองแถว ตึกอาคารพาณิชย โรงแรม หอพัก แตในสวนของโรงแรมกับหอพักจะมีจํานวนนอย 2. ผูที่ทําการคาขายและเก็บ

สินคา เชน รานคาทั่วๆไป โรงภาพยนตหรือโกดังเก็บสินคาตางๆ 3. กิจการที่เปนประเภทการประกอบอุตสาหกรรม เชน 

โรงเล่ือย โรงสี และ 4. การใชที่อยูอาศัยใหผูคนที่รูจักอาศัยอยู  (นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระจับ, 2560) 

 การยื่นแบบภาษีเจาของทรัพยสินมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของ

ทุกๆป การคํานวณการประเมินคาเสียภาษี จะมีอัตราในการคํานวณของทางราชการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือ ภาษี

โรงเรือนและที่ดินคิดเปนรายปของทรัพยสินในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชาในอัตราคาเชาเดือนละ 1,000 

บาทจะคดิรายปในอัตราคือ 1,000 คูณ 12 เดือน แลวทําเปนเปอรเซนตออกใหเห็นความแตกตาง คาภาษีจะเทากับ 1,500 

บาท หลักฐานที่ตองนําไปแสดงการเสียภาษี เชน สําเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาซ้ือขาย บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 

หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน และทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ

ใบอนุญาตที่เก่ียวกับการกอสรางสถานที่น้ันๆ สวนภาษีผูที่รับประเมินจะชําระภาษีปละครั้งตามคาเชา ตามอัตราที่เทศบาล

คํานวณอัตรารอยละ 12.5 ของรายป ถาภาษีจะเทากับคารายปคูณกับ 12.5% และการกําหนดชําระเม่ือเจาของทรัพยสินมา

ยื่นแบบประเมินรายการแลวก็ตองไปชําระภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ถัดจากการรับแจง ถาชําระไมเกิน 1 เดือน และเกิด

พนกําหนดจะตองเสียคาปรับในอัตราไมเกิน 1 เดือนเพิ่มรอยละ 2.5 ถาเกิน 1 เดือนขึ้นไป แตไมเกิน 2 เดือนจะเสียในอัตรา

รอยละ 5 ของภาษีที่คาง ถาเกิน 2 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 3 เดือนจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ของภาษีที่คาง ถาเกิน 3 เดือนขึ้นไปแต

ไมเกิน 4 เดือน จะเสียในอัตรารอยละ 10 ของภาษีที่คาง แตถาเกิดการผอนชําระจะตองมีวงเงินคาภาษีที่จะตองผอนชําระ

ตั้งแต 9,000 บาทขึ้นไปถึงจะผอนชําระไดภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และแบงออกเปน 3 งวด

เทาๆกัน ถาไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ทางเทศบาลจะตองออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึกอาญัติหรือขายทอดตลาด

ของผูที่จะตองชําระ ซ่ึงเปนกระบวนการตามระเบียบขอบังคับกฎหมายที่จะตองดําเนินการใหถูกตอง และขั้นตอนของการเสีย
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ภาษีคือ ยื่นเอกสารที่เทศบาลและเอกสารที่ใชติดตอ เชน ทะเบียนบาน บัตรประชาชน ทะเบียนพาณิชย แผนที่ตั้งราน หรือ

หนังสือมอบอํานาจ และขั้นตอนของการใหบริการ ดังน้ี 1. ยื่นแบบเพื่อประเมินอัตราภาษีที่ตองชําระ 2. ตรวจสอบเอกสาร

เพื่อทําการประเมิน 3. เม่ือชําระแลวเทศบาลจะทําการออกใบเสร็จรับเงินใหผูเสียภาษี 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถกลาวสรุปไดวา กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัด

ราชบุรี มีกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซ่ึงมีการเปดโอกาสใหผูชําระภาษีสามารถผอนชําระ

ภาษีไดตั้งแตยอดคางชําระ 9,000 บาทขึ้นไป จึงสงผลใหการจัดเก็บภาษีมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหผูเสีย

ภาษีสามารถยืดหยุนในการชําระภาษีใหตรงกําหนดการชําระใหมากขึ้น 

 

3. มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร ี

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหาร ที่เก่ียวของกับมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบล

กระจับ จังหวัดราชบุรี โดยการสัมภาษณแบบการสนทนากลุม (Focus Group) จากการศึกษาพบวา มีการจัดทําโครงการเพื่อ

สรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูประกอบการมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด ประกอบดวย 1. โครงการแจกของชํารวย

ใหผูมาชําระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 2. โครงการตรวจเยี่ยมผูประกอบการบานเชา โดยการใหเจาหนาที่เทศบาลที่

รับผิดชอบโครงการออกไปพัฒนาทําความ สะอาด พนยุง บริเวณบานเชาของผูประกอบการ 3. โครงการบริการรับชําระภาษี

นอกสถานที่ นอกเวลาราชการ และ 4. โครงการ เดลิเวอรี่ บริการรับชําระภาษีถึงหนาบาน ซ่ึงการประชาสัมพันธเพื่อให

ความรูความเขาและความเขาใจถึงประโยชนของการเสียภาษีและหนาที่ของพลเมืองที่ดี โดยมีการจัดอบรมตามโครงการตางๆ

เชนโครงการจัดฝกอบรมใหความรูความเขาเรื่องการชําระภาษีแกผูประกอบการ โดยมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง คือ

เว็บไซต จดหมายขาว ปายประชาสัมพันธ แผนพับ เสียงตามสาย หนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ จดหมายแจงผู เสียภาษี

โดยตรง ส่ือสังคมออนไลน (ผูอํานวยการกองคลัง และพนักงานในกองคลังเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุร,ี 2560) 

 การจัดทําแผนสํารวจผูประกอบการรายใหมไดจัดทําเปนประจําปทุกป โดยมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องการ

จัดเก็บภาษีเปนผูออกสํารวจภาคสนามมีการพบปะผูประกอบการ เพื่อใหคําแนะนําแกผูประกอบการ ไดเขาใจถึงขั้นตอนการ

ชําระภาษี และผูประกอบการสามารถชําระภาษีดวยความสมัครใจ โดยแนวคิดตางๆในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

เรื่องมาตรของการจัดเก็บดังน้ี 1. ดานพัฒนาบุคลากร ตองใหมีจิตสํานึก เหมือนกับการเปนเจาของกิจการตนเอง ในเรื่องของ

การจัดเก็บโดยที่ตองกําหนดมาตรฐานการใหบริกรจัดหาเครื่องมือ ใหมีความทันสมัย มีการฝกอบรมพนักงาน ประชุมใหรูถึง

แนวทางการทํางานใหมีอัธยาศัยไมตรีที่จะบริการประชาชนตลอดเวลา และสุดทายคือตองแบงหนาที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานใหชัดเจน 2. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนารายได คือ มีการจัดอบรมเจาหนาที่จัดเก็บรายได โดยตองใหมี

ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นโดยที่ใหเจาหนาที่มีการอบรมที่ไดรับความรูใหมๆมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน ตองสรางราคา

มาตรฐานและมีวิธีการคํานวณในเรื่องของการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงระบบมีแผนที่ภาษีเขามาเพื่อเปนเครื่องมือในการใชในการ

จัดเก็บ แผนที่ภาษีจะครอบคลุมทุกอยางโดยจะรูวาที่ดินอยูในบริเวณไหน และเปนของใคร จึงจะสามารถทําให เทศบาล

สามารถจัดเก็บภาษีไดถูกตอง สรางความเปนธรรมใหกับองคกร และจัดเก็บภาษีไดอยางรวดเร็วขึ้นและสามารถตรวจสอบผู

เสียภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถกลาวสรุปไดวา มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัด

ราชบุรีน้ัน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและ

รวดเร็วในการใหบริการแกผูเสียภาษี เชน การทําแผนที่ภาษี เพื่อใหทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนของการจัดเก็บภาษี และทําการ

จัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง 
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สรุป 

 การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี ประชาชนสวนใหญจะอาศัย

การพึ่งพาตนเองเปนหลัก มีการบริหารที่จัดลําดับความสําคัญกอนหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความเสมอภาคเปน

ธรรมกับประชาชน โดยผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายรับในทุกปทั้ง 3 ปต ั้งแต

ปงบประมาณ 2557-2559 โดยจากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถสรุปไดวาของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีน้ันไดมีการ

ตั้งประมาณการรายรับของแตละปที่ชัดเจน แตเม่ือจัดเก็บจริงกลับสูงกวางบประมาณที่ไดตั้งไว ซ่ึงเปนคาปรับอัตราดอกเบี้ย

ทางภาษีที่ทําการจายไมตรงเวลาตางๆ ทําใหเกิดปญหาตามมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ในอนาคตอาจมีจํานวนผูที่จาย

ภาษีนอยลง โดยกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีกระบวนการที่เปนมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ซ่ึงมีการเปดโอกาสใหผูชําระภาษีสามารถผอนชําระภาษีไดตั้งแตยอดคางชําระ 9,000 บาทขึ้นไป จึงสงผลใหการจัดเก็บภาษีมี

ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหผูเสียภาษีสามารถยืดหยุนในการชําระภาษีใหตรงกําหนดการชําระใหมากขึ้น ทําให

เทศบาลเกิดการสงเสริมมาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการแกผูเสียภาษี เชน การทําแผนที่ภาษี เพื่อให

ทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนของการจัดเก็บภาษี และทําการจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง 

 

การอภิปรายผล 

ประเทศไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีหลายประเภท ซ่ึงภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินไดมีการปรับเปล่ียนมาโดยตลอด แตเน่ืองจากแนวนโยบายภาครัฐในปจจุบันที่ไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนกฎหมายภาษีทรัพยสินฉบับใหม ใหนํามาใชแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ทําใหภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยังมีขอบกพรองหลายประการ 

กลาวคือ ฐานภาษีและอัตราภาษีที่จัดเก็บไมมีความเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมินภาษีตาม

กฎหมายภาษีทั้งสองฉบับไมมีความสอดคลองกัน รวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินการและการปฏิบัติการในเรื่องตางๆที่แตกตาง

กัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดนอยจากการจัดเก็บภาษี 

จากปญหาการการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหเทศบาลแตละเทศบาลของประเทศไทยไดมี

กระบวนการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีที่มีมาตรการในการสงเสริมการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเกิดการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง เทศบาลตําบลกระจับเปนเทศบาลที่มีพื้นที่ในการบริหารงานคอนขางนอย 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพโดยการพึ่งพาตนเอง ใชชีวิตแบบพอเพียงหรือรับจางทํางานบริษัทและในโรงงานตางๆ 

สังคมที่อยูจึงเปนสังคมการเมืองขนาดเล็ก การทํางานของบทบาทผูนําจะตองอาศัยทีมงานหรือผูสนับสนุนและใหความรวมมือ

ที่จะตองมีเปาหมายในการบริหารงานที่ดีโดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานใหถูกตอง

ตามขอระเบียบโดยชอบตามกฎหมาย โปรงใส มีความสุจริต ซ่ือสัตย รับผิดชอบและทํางานใหสําเร็จตามแผนงานที่ไดวางไว 

แมบางครั้งจะตองเจอกับปญหาและอุปสรรคจะตองทําการแกไขใหลุลวง สําเร็จไดดวยดี โดยเปนตัวอยางที่ดีใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงถือยึดการบริหารงานในการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวมเปนสําคัญ เพราะวานอกจากภาคประชาชน 

เทศบาลยังมีสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมีองคประกอบในการจะนําพาใหงานของเทศบาลราบรื่นลุลวงไปดวยดีซ่ึงตองใชหลักการ

และเหตุผลในการบริหารงานจึงจะประสบความสําเร็จ 

ในปจจุบันไดเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆที่สามารถนํามาประยุกตใชกับองคกรเพื่อใหงานประสบผลสัมฤทธิ๋

ทําใหเทศบาลเนนการบริการเปนเลิศ รวดเร็ว ทันใจ ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนผานเวทีประชาคมตางๆซ่ึงสวนใหญแลวจะมีการลงพื้นที่ทุกชุมชนและนําส่ิงของตางๆไปรวมบริจาคทําใหเกิด

การมีสวนรวมในชุมชนและเทศบาลไดนําขอคิดจากเวทีประชาคมมารวมกันแกไขเพื่อเขาถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึงการ
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เทศบาลไดใชโซเชียลของเทคโนโลยีตางๆ เชน กลุมไลน ทั้งของพนักงานและประชาชนเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาตางๆของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และยังมีกลุมอาสาสมัครที่ใหความรวมมือ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบในดานพัฒนา

ชุมชนเพื่อแจงขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะน้ันคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลกระจับ 

จังหวัดราชบุรีตองมีแนวความคิด แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเม่ือมีปญหาจะตองดําเนินการแกไขใหทันถวงที

จึงจะทําใหเกิดการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการในการสงเสริมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาล

ตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหาร

ภาษีอากรและรายไดของรับ : หลักการและเนวปฏิบัติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ผลงานวิจัยพบวา การบริหารจัดเก็บภาษี

อากรเปนหัวใจสําคัญที่จะสามารถขับเคล่ือนใหระบบภาษีสามารถสรางรายไดใหแกรัฐบาลไดตามที่ตองการภายในระยะเวลาที่

กําหนดไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับงานวิจัยของ Mochida (2008) ที่ไดศึกษาเรื่อง Fiscal Decentralization and 

Local Public Finance in Japan ผลงานวิจัยพบวา การกระจายรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ไดมีการสราง

แรงจูงใจใหกับประชาชนและเทศบาล ใหเกิดการกระตุนในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นไดอยางมประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ

ในการแกไขปญหาในการบริหารงานของการจัดเก็บภาษีใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชนไดอยางยั่งยืน 

ดังน้ันมาตรการในการสงเสริมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เปน

แนวทางสําคัญในการประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ผานเทคโนโลยีตางๆของสังคม และใหเกิดการมีสวนรวมของ

ประชนอยางแทจริง ซ่ึงมีลักษณะของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเกิดความเสมอภาคกับประชาชน และใหโอกาสใน

การรับรูขาวสารตางๆใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

 ดานนโยบาย 

1. รัฐบาลควรกระตุน สราง และสงเสริมนโยบายดานภาษีโรงเรือนและที่ดินใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

2. รัฐบาลควรสงเสริม การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของทองถิ่นผานการสนับสนุนและใหองคความรู เชน การ

จัดสัมนาและลงมือใหความรูอยางเปนรูปธรรม 1 เดือนตอครั้ง เปนตน 

 ดานปฏิบัติ 

1. รัฐบาลควรมีการประสานงานกับทองถิ่นอยางตอเน่ือง และเพิ่มรูปแบบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให

เหมาะสม เพื่อใหนโยบายไดรับการประเมินผลไดอยางสมบูรณ 

2. เทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรีควรใหความสําคัญใหกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจระหวางประชาชนและเจาหนาที่เทศบาลไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการวิจัยที่เปนลักษณะที่ใหความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย โดย

เปนการศึกษาความเปนธรรมในการออกกฎหมายภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง และการนําไปใชของเทศบาลกับประชาชนให

มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมุงประสงคที่จะวิเคราะหการใชเฟชบุคในฐานะที่เปนชองทางการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนวิชาละเมิด

นอกหองเรียน การวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยผานวิธีวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ที่ปรากฏในเฟชบุคของอาจารยผูสอน

สําหรับการเรียนรูวิชาละเมิด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตอนเรียนที่ 001 และ 802 การศึกษาน้ีมุงวิเคราะหวาอาจารย

ผูสอนวิชาละเมิดในมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะใชเฟชบุคมาสนับสนุนการเรียนรูวิชาละเมิดนอกชั้นเรียนไดอยางไร ดังน้ัน บทความน้ี

จะแสดงวิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาละเมิดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถใชเฟชบุคมาเปนเครื่องมือทางการศึกษา โดยพรรณนา

ประโยชนของการถายทอดสด การแบงปน การโพสต และการแสดงความเห็น พรอมทั้งวิเคราะหการใชเฟชบุคในบริบทของ

การศึกษาวิชาละเมิด 

 

คําสําคัญ: เฟชบุค  วิชาละเมิด  การศึกษากฎหมาย  การสอนเสริม  

 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyse the use of Facebook as a communication channel for 

teaching and learning in Tort Law outside Classroom. This research used a Content Analysing method to 

analyse the content that appears on the lecturer’s Facebook that created by the instructor for studying 

the Tort Law in semester 2/2016 amount 2 sections (Sections 001 and 802). This study investigates how a 

Tort Law lecturer in Chiang Mai University use Facebook to support out-of-Tort Law classroom learning. 

Therefore, it examine specific ways in which Chiang Mai University’s Tort Law lecturer can use Facebook 

as an academic tool, describing the benefits of live streaming, sharing, posing and commenting and analysing 

the Facebook use in a Tort Law study context. 

 

Keywords: facebook, tort law, legal study, out-of-classroom teaching 

 

1. บทนํา  

 

ส่ือสังคมออนไลน (social media) ถือเปนการส่ือสารในรูปแบบหน่ึง ผานการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสง

ขาวสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสารเพื่อจูงใจใหผูรับขาวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือรับทราบขอมูลขาวสารในทางหน่ึง
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ทางใดตามที่ผูสงสารตองการ ส่ือสังคมออนไลนจะทํางานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ที่เปด

โอกาสใหผูคนไดแลกเปล่ียนขาวสารหรือติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกัน ทั้งในเชิงการส่ือสารทางธุรกิจหรือการส่ือสารทางราชการ 

รวมไปถึงการส่ือสารของปจเจกบุคคล (เกศริน แสงจันทรเรือง, 2554: 10) อีกทั้ง เทคโนโลยี Web 2.0 ในปจจุบันทําให

อินเตอรเน็ตมีศักยภาพทําใหเกิดการโตตอบ (interactivity) การสรางเน้ือหา (content) การส่ือสารสองทาง (two-way 

communication) จนทําใหผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันและกันจนเกิดเปนเครือขายทางสังคมบนโลก

ออนไลน (online social network) ที่เชื่อมโยงระหวางผูใชงานตอผูใชงานเขาไวดวยกันทําใหกลายเปนสังคมบนโลก

อินเตอรเน็ต (กันตธีร อนันตพงศและจารุรินทร ปตานุพงศ, 2557: 402) 

เครือขายทางสังคมบนโลกออนไลนเปนเครื่องมือที่ทําใหผูคนในสังคมไดแบงปนส่ิงที่สนใจรวมกันและสามารถเปนส่ือ

เชื่อมโยงกลอมเกลาความคิดของผูคนใหมีแนวคิดเปนไปในทางเดียวกัน เครื่องมือดังกลาวจะทํางานไดหรือไมน้ัน ตองอาศัย

เว็บไซตที่มีรูปแบบการบริการอยางหน่ึง (แอนณา อ่ิมจําลองและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2556: 79) ไดแก เว็บไซตที่ใหบริการ

เครือขายสังคม (Social Network Service หรือ SNS) ที่ผูใหบริการเว็บไซตในลักษณะเชนวาน้ีตางก็พยายามพัฒนากลไกหรือ

รูปแบบการทํางานของเว็บไซตที่หลากหลาย เพื่อทําใหเว็บไซตสามารถกลายมาเปนปจจัยที่ตอบสนองตอการแลกเปล่ียน

เรียนรู (knowledge sharing) อันเปนการถายทอด แลกเปล่ียนประสบการณหรือแลกเปล่ียนความระหวางบุคคลหรือกลุม

บุคคลซ่ึงกันและกัน โดยมีความสนใจตอเรื่องราวที่ตองการแลกเปล่ียนสงผานความรูที่เหมือนๆ กัน จนนําไปสูการแกปญหาที่

เกิดขึ้นหรือตอยอดองคความรูใหม (กัญจน ผลภาษี, 2554: 5-6) 

เว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมยอมรวมไปถึงเฟชบุค (Facebook) อันถือเปนเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมที่

ถูกสรางขึ้นมาใหมีเปาหมายตอบสนองตอการแสดงตัวบนและภาพลักษณของตน (indentiry network) บนโลกออนไลน 

(วิมลพรรณ อาภาเวทและคณะ. 2554: 16) กลาวอีกนัยหน่ึงเฟสบุคก็อาจปนเครื่องมือในการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรูที่ทํา

ใหผูใชงานสามารถใชกลไกหรือรูปแบบการทํางานของเฟชบุค (นันทิช ฉลองโภคศิลชัยและหทัยชนก สุขเจริญ, 2555: 14) ไม

วาจะเปนการถายทอดสด (live streaming) การแบงปน (sharing) การโพสต (posing) และการแสดงความเห็น 

(commenting) มาสรางปฏิสัมพันธระหวางผูแบงปนความรูและผูเรียนรูหรือระหวางผูเรียนรูกับผูเรียนรูดวยกันเอง  

ในปจจุบัน เฟชบุคในฐานะที่เปนส่ือสังคมออนไลนกับเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคม (วุฒิพจน ศุภวิริยากร, 

2553: 1) ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตนักศึกษาและอาจารยผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทําใหทั้งนักศึกษาและ

อาจารยผูสอนตางก็สามารถใชเฟชบุคเปนชองทางการส่ือสารหรือการมีปฏิสัมพันธระหวางกันบนโลกออนไลนผานเว็บไซต 

ตลอดจนแอพพลิเคชั่น (application) ตางๆ (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี, 255 ุ6: 

13-19) ทั้งที่มีเปาหมายในการแสวงหาความรูหรือเปาหมายอ่ืนๆ (วัฒนา เอ่ียวเส็ง, 2557: 1-2) อีกประการหน่ึง ดวยฟงกชั่น

บางอยางของเฟชบุคอาจทําใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาสามารถกลายมาเปนเพื่อนกันบนเฟชบุค (Friend) (จิรภัทร เริ่มศรี, 

2558: 60) ซ่ึงเม่ือกลายมาเปนเพื่อนกันบนเฟชบุคแลวนักศึกษาก็อาจเขามาเยือนหรือเยี่ยมชมเฟชบุคของอาจารย ภายใต

เงื่อนไขวานักศึกษาที่เปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุคเทาน้ันที่จะสามารถเขาถึงขอมูลในเฟชบุคของอาจารยได ในทางกลับกัน 

อาจารยก็อาจตั้งคาเฟชบุคของตนเปนสาธารณะ (public) ทําใหนักศึกษาที่ไมไดเปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุคและนักศึกษา

ที่เปนเพื่อนกับอาจารยบนเฟชบุค ก็สามารถเขามาติดตามขอมูลขาวสารหรือมีปฏิสัมพันธกับอาจารยบนโลกออนไลนได ซ่ึง

จากลักษณะเดนบางอยางของเฟชบุคในฐานะที่เปนส่ือสังคมออนไลนที่กลาวมาแลว รวมไปถึงฟงกชั่นบางอยางของเฟชบุค 

(แอนณา อ่ิมจําลองและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2556: 75-93) เชน การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดง

ความเห็น อาจารยผูสอนก็อาจนําเฟชบุคมาเปนชองทางในการเผยแพรความรูและเปนชองทางส่ือสาร เพื่อเสริมเน้ือหาเพิ่มเติม

แกนักศึกษานอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชา ส.กม.215 กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิ

ควรได 3 หนวยกิต (ละเมิด) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนเรียนที่ 001 และ 802 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2559 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

 

การใชเฟซบุคในสําหรับการเรียนการสอนวิชาละเมิดนอกชั้นเรียนมีวัตถุประสงคดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาการใชเฟสบุคในฐานะที่เปนชองทางการเรียนรูเน้ือหาวิชาละเมิดสําหรับการเรียนการสอนเสริมนอก

ชั้นเรียน รวมไปถึงทําใหทราบฟงกชั่นของเฟชบุคที่อาจนําเอามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนเสริมนอกชั้นเรียนวิชาละเมิด 

2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการสอนเสริมวิชาละเมิด นอกเหนือไปจากการเรียนในชั้นเรียน 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยอาศัยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

ของขอความ เสียงและภาพที่ถูกเผยแพรอันมีลักษณะเปนส่ือการสอนเสริมวิชาละเมิดที่ถูกบันทึกเอาไวเปนระบบที่ปรากฏในเฟ

ชบุคของอาจารยผูสอนสําหรับการเรียนรูวิชาละเมิด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตอนเรียน 001 ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 77 คน และตอนเรียน 802 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 คน 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

4.1 สามารถนําผลรับที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงการสอนเสริมนอกชั้นเรียนโดยอาศัยเฟชบุค ทําใหนักศึกษา

สามารถไดเรียนรูเน้ือหาสาระวิชาละเมิดเสริมผานฟงกชั่นหลักของเฟชบุค เชน การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและ

การแสดงความเห็น เปนตน 

4.2 สามารถคนหาหาแนวทางวิธีการสอนเสริมในรูปแบบใหม 

 

5. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 

แนวคิดหลักที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แนวคิดการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) หมายถึง การวิเคราะหใน

ลักษณะที่ตองการแสดงใหเห็นถึงหรืออธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติจนนําไปสูการใหความคิดเห็นหรือสาระสําคัญอันปรากกฎใน

เน้ือหา ถอยคําหรือเน้ือความ จนสามารถนําไปสูการสรุปประเด็นอภิปรายพฤติกรรมหรือสรุปประเด็นวาเน้ือหาที่ไดนําเสนอน้ัน

มีคุณคามากนอยเพียงใด (2) แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธทางสังคมแบบ

หน่ึงระหวางบุคคลกับบุคคลหรือระหวางบุคคลกับกลุมบุคคล ซ่ึงเชื่อมความสัมพันธระหวางกันจากกลไกการทํางานของระบบ

อินเตอรเน็ตหรือการส่ือสารผานระบบเครือขายไรสาย ผูคนสามารถทําความรูจักกันและมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันบนโลก

ออนไลน (3) ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) ไดแก ทฤษฏีที่ใหความสําคัญ

กับผูรับสาร โดยถือเอาวาผูรับสารในฐานะที่เปนผูกระทําการส่ือสาร ซ่ึงถือเปนผูตัดสินใจเลือกใชประเภทของส่ือหรือเน้ือหาของ

ส่ือที่สามารถตอบสนองความตองการและประโยชนของตนเปนสําคัญ เชน นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการรับเน้ือหาการ

สอนเสริมที่เปนประโยชนกับตน นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการรับขาวสารในชั้นเรียนที่สอดรับกับการเรียนการสอนวิชา

ละเมิด นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการประสบการณใหม จากการเรียนรูวิชาละเมิดผานส่ือสังคมออนไลน (เฟชบุค) และ

นักศึกษาในฐานะผูรับสารตองการความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงายในการรับทราบเน้ือหาวิชาละเมิดและเนื้อหาจากการ

สอนเสริมวิชาละเมิด เปนตน 

ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาในขางตน มาใชอธิบายวาจะนําเอาเฟสบุคมาประยุกตใชในฐานะที่เปน

ชองทางการเรียนรูเน้ือหาวิชาละเมิดสําหรับการเรียนการสอนเสริมนอกชั้นเรียนไดอยางไร ผูสอนจะดําเนินการใชฟงกชั่นของเฟ
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ชบุคจนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเน้ือหาวิชาละเมิดที่ทําใหนักศึกษาไดประโยชนตอการเรียนรู ดวยหลักการทํางานของเฟสบุค

ที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะเดนของฟงกชั่นและกลไกบนเฟสบุค กลาวอีกนัยหน่ึง ผูสอนจะเตรียมการส่ือสารผานการ

ถายทอดสดสําหรับบรรยายเสริมเน้ือหาวิชากฎหมายวาดวยละเมิด การแบงปนขอมูลเรื่องราวที่ เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา

กฎหมายวาดวยละเมิด การโพสตเน้ือหาสาระหรือส่ิงที่ตองการจะใหความรูแกผูเรียน และการเปดโอกาสใหนักศึกษาผูเรียน

สามารถแสดงความเห็นซักถามอาจารยืผูสอนบนเฟชบุคได 

 

6. ผลการวิจัย  

 

จากการศึกษาเก่ียวกับฟงกชั่นของเฟสบุคในฐานะที่เปนชองทางการเผยแพรความรูวิชาละเมิดและการปฏิสัมพันธ

ระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษาผูเรียน พบวาฟงกชั่นการทํางานของเฟชบุคสามารถนะเอามาใชประโยชนในการส่ือสาร

สําหรับการเรียนการสอนวิชาละเมิดที่เสริมเน้ือหาการเรียนรูนอกเหนือจากที่เรียนในหองเรียนหรือนําเอาเน้ือที่ที่เคยเรียน

มาแลวในหองเรียนมาทบทวนอีกครั้งหน่ึง โดยทําการวิเคราะหจากฟงกชั่นหลักที่สามารถนําเอามาประยุกตใหเผยแพรความรู

วิชาละเมิดได ไดแก การถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดงความเห็น 

ผูวิจัยจึงไดนําเอาฟงกชั่นของเฟชบุคที่ไดกลาวไปในขางตน มาสรางส่ือนวัตกรรมขึ้นมา โดยฟงกชั่นของเฟซบุคเอ้ือ

ตอการสอนเสริม สามารถตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางของนักศึกษาไดเปนอยางดีและ

นักศึกษาผูเรียนสามารถเรียนรูวิชาละเมิดเสริมจากเน้ือหาในหองเรียนได ซ่ึงไมจํากัดเวลาและสถานที่ (เชน นักศึกษาผูเรียน

อาจเรียนรูเน้ือหาวิชาละเมิดจากเฟชบุคของอาจารยผูสอนจากที่พักอาศัยของนักศึกษาได ) อีกทั้งยังสามารถเรียนรู ซํ้าได

หลายๆ ครั้งตามความตองการของนักศึกษาผูเรียน เพียงแคนักศึกษาเขาถึงเฟชบุคได ก็จะสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาละเมิดที่

อาจารยผูสอนไดทําการเผยแพรบนเฟชบุคของอาจารยผูสอนได รวมไปถึงนักศึกษาผูเรียนยังสามารถโตตอบแสดงความเห็น

หรือตั้งคําถามกับอาจารยผูสอนได อันเปนการสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

นอกจากน้ี การใชเฟชบุคในฐาะนะที่เปนส่ือสังคมออนไลนในการสอนเสริมนอกเหนือไปจากเน้ือหาในชั้นเรียนยอมมี

จุดเดนในดานความรวดเร็วในการเผยแพรกับการรับขอมูลขาวสาร ทําใหอาจารยผูสอนนําเอาเฟชบุคมาใชเผยแพรเน้ือหาและ

แจงขอมูลเน้ือหาวิชาใหกับนักศึกษาผูเรียนไดทันทวงที เชน อาจารยผูสอนไดทําการสอนนักศึกษาไปตอนเชา แลวสามารถ

ถายทอดสดทบทวนเน้ือหาและโพสตเน้ือหา (เชน หลักกฎหมายละเมิดหรือคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญ)  

ผูวิจัยไดใชฟงกชั่นที่สําคัญของเฟชบุคมาใชกับการสอนเสริมวิชาละเมิด ดังตอไปน้ี 

  

6.1 การถายทอดสด 

ผูวิจัยพบวาฟงกชั่นการถายทอดสดหรือเฟชบุคไลฟ (Facebook Live) สามารถถูกนําเอามาใชแพรเสียงแพรภาพ 

อาจารยผูสอนสามารถถายทอดเสียงหรือภาพจากสถานที่ของผูสอน เชน บานพักอาศัยของอาจารยผูสอนไปสูการรับฟงและ

รับชมของนักศึกษาผูเรียน ผานฟงกชั่นเฟสบุคไลฟ ทําใหนักศึกษาสามารถรับชมการบรรยายทบทวนเน้ือหาวิชาละเมิด นอก

เวลาเรียนหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของอาจารยได อาจารยผูสอนสามารถสรางสรรคเน้ือหาบรรยายหรือเริ่มเริมบรรยายเน้ือหา 

สาระสําคัญและสรุปสวนสําคัญของกฎหมายวาดวยละเมิด ใหปรากฏเปนเสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูสอนใหนักศึกษาไดรับ

รูทั่วกันได การที่ผูสอนสามารถถายทอดสดการเรียนการสอนเสริมจากบานพักอาศัยของอาจารยผูสอนน้ัน ทําใหผูเรียน

สามารถรับฟงการบรรยายเสริมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันทีทันใด รวมไปถึงนักศึกษาสามารถรับฟงบรรยายสดผาน

เฟชบุคไลฟไดทุกสถานที่ ทําใหเปนการอํานวยความสะดวกตอนักศึกษาผูเรียนเปนอยางยิ่ง อีกทั้งตัวของนักศึกษาผูเรียนเอง

สามารถสอบถามคําถามหรือปญหาที่สงสัยเก่ียวกับเน้ือหาที่บรรยายเสริมได แลวอาจารยผูสอนก็สามารถตอบคําถามที่

นักศึกษาผูเรียนมีความสงสัยไดทันทีทันใดหรือตอบคําถามในยามวางที่อาจารยผูสอนมีเวลา อีกประการหน่ึง ฟงกชั่นการ

ถายทอดสดหรือเฟชบุคไลฟจะทําการบันทึกการถายทอดสดการบรรยายเสริมของผูสอนเอาไวโดยอัตโนมัติ ทําใหนักศึกษา
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ผูเรียนติดตามการแพรภาพเน้ือหาการสอนเสริมวิชาละเมิดยอนหลังไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหนักศึกษาอาจติดตาม

รับชมการบรรยายเสริมยอนหลังแบบเรียกส่ังไดตามความตองการ (on-demand programme) 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการใชฟงกชั่นเฟสบุคไลฟสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิดของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาสามารถเขียนใหความเห็นหรือสอบถามเน้ือหาการสอนเสริมวิชาละเมิด                                  

ในเฟชบุคของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

6.2 การโพสต 

ผูวิจัยพบวาการโพสตเปนฟงกชั่นหน่ึงที่สามารถถูกนําเอามาใชสอนเสริมได โดยอาจารยผูสอนสามารถโพส

เน้ือหาวิชากฎหมายวาดวยละเมิด ไมวาจะเปนเน้ือหาหลักกฎหมายวิชาละเมิดกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวของ อีกทั้งผูสอน

ยังสามารถโพสลิงคเว็บไซตส่ือมัลติมีเดีย (เชน Youtube Dailymotion) ที่นักศึกษาผูเรียนสามารถเขาไปดูภาพเคล่ือนไหว

เสียงประกอบภาพเคล่ือนไหวที่ส่ือไปถึงเน้ือหา กรณีศึกษาหรืออุทาหรณในวิชากฎหมายวาดวยละเมิด และผูสอนยังอาจโพ

สรูปภาพที่เก่ียวของกับเน้ือหาวิชาละเมิดสําหรับประกอบการสอนเสริมไดอีกดวย อีกทั้งผูสอนยังอาจโฟสลิงคเว็บไซตตัวบท
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กฎหมายเปนไฟล Word ไฟล Excel ไฟล PowerPoint และไฟล Pdf ทําใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดไฟลตางๆ ที่จําเปน

ตอการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสอนเสริมนอกชั้นเรียน อันจะทําใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ เชน ไฟลตัวบท

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 5 ละเมิด (ละเมิดทางแพง) และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ละเมิดทางปกครอง) เปนตน 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการโพสตของเฟชบุคสําหรับการสอนเสริมวิชาละเมิดของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการโพสตของเฟชบุคสําหรับแจงขอมูลขาวสารชั้นเรียนวิชาละเมิดใหนักศึกษาไดรับทราบ 

ที่มา: ผูวิจัย 
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6.3 การแบงปน 

ผูวิจัยพบวาอาจารยผูสอนสามารถแบงปนเน้ือหาขอความและเอกสารที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกฎหมายวาดวยละเมิด ทํา

ใหนักศึกษารับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ผูสอนตองการจะส่ือใหกับนักศึกษาทราบ เม่ือนักศึกษาสามารถรับทราบเน้ือหาที่

อาจารยแบงปน นักศึกษาก็อาจจะศึกษาเน้ือหาหรือเอกสารที่อาจารยทําการแบงปนเองหรือนักศึกษาก็อาจทําการแบงปนตอ

ใหกับเพื่อนนักศึกษารวมชั้นเรียนวิชาละเมิดอีกทอดหน่ึง (reshare) ก็ได  

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางการใชฟงกชั่นการแบงปนไฟลภาพของอาจารยปดิเทพ อยูยืนยง 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 6 ฟงกชั่นการแสดงความเห็นและการแบงปนของเฟชบุค 

ที่มา: ผูวิจัย 
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6.4 การแสดงความเห็น 

ผูวิจัยพบวานักศึกษาผูเรียนอาจใชฟงกชั่นแสดงความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือการส่ือแสดงออกโดยการใส

รูปภาพในฟงกชั่นแสดงความเห็น (สําหรับส่ือความหมายอยางหน่ึงอยางใดหรือส่ือความหมายประกอบการแสดงความเห็นเปน

ลายลักษณอักษร) ทําใหผูสอนเขาใจความหมายจากการส่ือแสดงออกเปนลายลักษณอักษรในการแสดงความเห็นบนเฟชบุค

ของนักศึกษา อาจารยผูสอนก็อาจรับทราบคําถาม รับรูความเห็นและถกเถียงกันจนนําไปสูความจริง  การแสดงความเห็น

บนเฟชบุคก็ถือเปนเสรีภาพอยางหน่ึงที่อาจารยพึงตองยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของนักศึกษาที่จะเลือกแสดงส่ิงที่

นักศึกษาตองการจะถามหรือแสดงขอคิดเห็นตามความตองการของตน 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 

จากที่กลาวมาแลวในขางตน เฟชบุคอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการสอนเสริมวิชากฎหมายวาดวยละเมิดและเปน

ชองทางในการส่ือสารกับนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายวาดวยละเมิด ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลา ไมจํากัด

สถานที่ นักศึกษาสามารถไดเรียนรูเน้ือหาสาระวิชาละเมิดเสริมผานฟงกชั่นหลักของเฟชบุค ไดแก การถายทอดสด การ

แบงปน การโพสตและการแสดงความเห็น ฟงกชั้นเหลาน้ียอมอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาผูเรียนสามารถเขาถึงการแพร

เสียงแพรภาพและขอมูลขาวสารที่อาจารยผูสอนประสงคที่จะใหนักศึกษาไดรับรูรับทราบเพื่อเสริมความรูนอกเหนือจากการ

เรียนในชั้นเรียน รวมไปถึงนักศึกษาสามารถแสดงความเห็นโตตอบกับอาจารยผูสอนเพื่อสอบถาม ตั้งคําถามและอภิปราย

เน้ือหาวิชาละเมิดที่ผูสอนมุงใหความรูเสริมนอกเหนือจากที่เรียนไปในชั้นเรียน  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการนําเอาเฟชบุคหรือฟงกชั่นในเฟชบุคมาใชในการสอนเสริมวิชากฎหมาย

วาดวยละเมิดดังตอไปน้ี ประการแรก หากนักศึกษายังไมไดสมัครใชงานเฟชบุคกับสรางบัญชีผูใชงานเฟชบุค ก็จะไมสามารถ

ติดตามการถายทอดสด การแบงปน การโพสตและการแสดงความเห็นที่กระทําโดยอาจารยผูสอนได ประการที่สอง นักศึกษาผู

พิการทางการไดยิน (เชน หูหนวก หูตึง) และนักศึกษาผูพิการทางการมองเห็น (เชน ตาบอด สายตาเรือนลาง) อาจไมไดรับ

ประโยชนจากฟงกชั่นการถายทอดสด เพราะนักศึกษาผูพิการการมองเห็นยอมมองไมเห็นการแพรภาพจากการถายทอดสด 

สวนนักศึกษาผูพิการทางการไดยินยอมไมไดกิจการแพรเสียงจากการถายทอดสด ประการที่สาม หากนักศึกษาที่ไมไดใชงาน

โทรศัพทมือถือสมารทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอรกระดานชนวน คอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ (เอมิกา เหมมิ

นทร, 2556: 16) เน้ืองดวยขาดแคลนทุนทรัพยในการจัดหาส่ิงเหลาน้ีมาเพื่อใชงานก็ดี ก็อาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไม

สามารถติดตามเฟชบุคของอาจารยผูสอนวิชากฎหมายวาดวยละเมิดได 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดอนุมัติ

ใหผูเขียนเดินทางมาปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The NPRU Academic 

Conference 2017 ครั้งที่ 9 ภายใตหัวขอ “พัฒนางานวิจัยสรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0” (The NPRU 

Academic Conference 2017 on the topic of “Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in 

Higher Education) ในระหวาง วันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และขอขอบคุณ

นักศึกษาทุกทานในชั้นเรียนวิชา ส.กม.215 กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได 3 หนวยกิต (ละเมิด) คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนเรียนที่ 001 และ 802 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ 

เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบรุ ี

Public participation in local development planning of municipal U-thong,  

U-thong district, Suphanburi province 

 

อดิศร ชาวบานใหม1 และบรรพต กิติสุนทร2 

 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

2อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชน

ในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 371 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 

โดยมีการทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha = 0.643) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกําหนดคานัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.0001  

ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมดานกฎหมาย ปจจัย

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ ปจจัยสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี ปจจัยสภาพแวดลอมดานวิกฤตการณของสังคม ปจจัย

ปจเจกชนดานความตระหนักในประโยชน ปจจัยปจเจกชนดานภาวะผูนํา ปจจัยปจเจกชนดานความรูความเขาใจ และปจจัย

ดานการรับรูขาวสาร มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองรอยละ 94 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.0001 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  แผนพัฒนาทองถิ่น  ตําบลอูทอง 

 

Abstract 

  

The purpose of this study is to 1. To study the level of public participation in local development 

planning of municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi province 2. To factors affecting the public 

participation in local development planning of municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi province. 

The sample used in this study to the people in the area in municipal U-thong, U-thong district, Suphanburi 

province of 371 samples. The findings of the study were as follows: inquiry, the test of the reliability of 
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questionnaire. (Cronbach’s Alpha = 0.643) were used in data analysis, percentage, mean, standard 

deviation and stepwise multiple regression analysis. With significant at the level of 0.0001 

The study found that the participation of citizens in the local development planning of municipal 

u-thong, u thong province overall in the medium. In hypothesis testing, it was found that the factors of law, 

economic., technology, crisis of society, awareness of the benefits, leadership, knowledge and understanding 

affecting the public participation in local development planning of municipal U-thong, U-thong district, 

Suphanburi province on 94 percent at the level of significance 0.0001 

 

Keywords: participation, local development plans, U-thong district 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การปกครองทองถิ่นเปนรูปแบบการปกครองในลักษณะการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหทองถิ่น

ดําเนินการ ซ่ึงมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจะเห็นไดวาการปกครองประเทศ

ตามระบอบประชาธิปไตยน้ันมีความหมายและหลักที่เปนการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชาชน ซ่ึงมีลักษณะประการ

หน่ึงคือ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม ซ่ึงสอดคลองกับซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 กําหนดวารัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ

ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ 

นอกจากน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติในสวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน มาตรา 87 (1) ที่วาสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทั้งระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น โดยมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจร   

 เทศบาลตําบลอูทอง เปนการปกครองอีกรูปแบบหน่ึงตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองครองลงสูทองถิ่น

จุดมุงหมายก็เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการปกครองและแกไขปญหาของตนเองโดยแนวคิดดังกลาวเชื่อวา

ประชาชนในทองถิ่นยอมเปนผูที่รูปญหาที่สอดคลองตอความตองการของตนเองไดดี ซ่ึงรูปแบบการกระจายอํานาจในการ

ปกครองดังกลาวจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่นําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยูในเขต

เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเทศบาลที่ไดรับการเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลตาม

พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยูใน หมูที่ 6 

และหมู 12 บางสวนของตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงประชาชนที่อยูในเทศบาลตําบลอูทอง มีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในพื้นที่แตละชุมชน และจากการศึกษาขอมูลสําคัญใน

แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีป (พ.ศ. 2557-2560) น้ันพบวา ประชาชนเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา และสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดในระดับหน่ึง ซ่ึงอาจมีปญหาใน

การมีสวนรวมของประชาชนไดครบทุกคน อาจขาดการประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูล หรือปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

ดานสภาพแวดลอม ทําใหผลสรุปของแผนพัฒนาทองถิ่น (แผนสามป) ประชาชนมีสวนรวมในระดับหน่ึง แสดงวาอาจยังมี

ปญหาหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมในดานสภาพแวดลอม การรับรูขอมูลขาวสารและปจจัยดานปจเจกชน ที่ทํา

ใหประชาชนมีสวนรวมรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยางไมเต็มที ่

 จากการศึกษาขอมูลขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง ทําใหทราบถึงระดับและปจจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยศึกษาจาก 
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ประชาชนในเทศบาลตําบลอูทอง ซ่ึงผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นและเพื่อนําผลการศึกษาไปสูแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

2.วัตถุประสงคในการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออู

ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลอู

ทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

  ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานปจเจกชน และปจจัยดานการรับรูขาวสาร มีผลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
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อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

1.การมีสวนรวมของประชาชนในดานการ

วางแผนและตัดสินใจ 
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5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือน  

 ปจจัยดานสภาพแวดลอม หมายถึง   ปจจัยดานตางๆ ที่อยูรอบองคกรและรอบตัว ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมี

ผลกระทบตอประชาชน ไดแก กฎหมาย เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี และวิกฤติการณของสังคม  

การรับรูขาวสาร หมายถึงส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ ใหประชาชนรับทราบขอมูล

ผานชองทางตางๆ  ไดแก หอกระจายขาว เสียงตามสาย เอกสาร/วารสาร รถประชาสัมพันธเคล่ือนที่ และการประชุมหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนทุกคนทราบขอมูล การแจงเตือนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน การประชาสัมพันธงานดานตางๆ ไดอยาง

รวดเร็วและเกิดความสะดวก 

ปจจัยดานปจเจกชน หมายถึง บุคลิก ลักษณะดานความคิด ทัศนคติ การดําเนินงาน ของประชาชนคนใดคนหน่ึง

ไดแก ความตระหนักในประโยชน ความยึดม่ันผูกผันตอทองถิ่น ภาวะผูนํา และความรูความเขาใจในแผนพัฒนา  

 ดานการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการประชุม เพื่อเสนอปญหา ความตองการ และรวม

จัดลําดับความสําคัญของนโยบาย โครงการ กิจกรรมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

 ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการประสานงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ การจัดซ้ือ

จัดจาง ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนไดรวมประสานงาน ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดทราบถึงการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้น ใหประชาชนที่ไดรับทราบขอมูลและปฏิบัติตาม 

 ดานการรับผลประโยชน หมายถึง การที่ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอูทอง 

พรอมทั้งไดรับความสะดวกและไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ ที่เทศบาลตําบลอูทอง ไดแก ระบบสาธารณูปโภค เชน 

ระบบระบายนํ้า ระบบนํ้าประปา และการกําจัดขยะ และระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ดานการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนใหความสนใจและติดตามการดําเนินงานขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลอูทองดวยตนเอง การสอบถามจากประธานชุมชน และเจาหนาที่ รวมทั้งมีการตรวจสอบถึงผล

การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนให ขอคิดเห็น วิพากษ วิจารณ เก่ียวกับการดําเนินงานน้ันๆเพื่อเปนการปรับปรุงแกไขใน

แผนพัฒนาปตอไป  

 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ (2548 : 6) ไดเสนอวา ปจจัยพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนคือ 

1. ปจจัยของส่ิงจูงใจจากสภาพความเปนจริงของชาวบานทีจะเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมหน่ึงทั้งในแงการรวมแรง 

รวมทรัพยากรหรืออ่ืนๆ  

2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม แมวาชาวบานเปนจํานวนมากจะเห็นประโยชนของการเขา

มามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา แตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมไดเน่ืองจากการเขามามีสวนรวมน้ัน มิไดจัดรูปแบบสัมพันธที่

เหมาะสมเชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางานกฎระเบียบ แบบแผน เปนตน  

3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมาในกิจกรรมหน่ึง ๆ แมวาประชาชนจะ

เห็นดวยและมีโอกาสเขารวม แตไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการหรือ ผลประโยชนของกิจกรรม เพราะส่ิงเหลาน้ีเจาหนาที่ของ

รัฐเปนผูกระทํา 

อรพินท สุทธิพันธ (2533 : 13 - 14) ไดเสนอ การกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมมีอยู 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมคิด คือ รวมประชุม ปรึกษาหารือในปญหาและการกําหนดกิจกรรม วิธีดําเนินงานเพื่อใหกิจกรรม

ไดผลตามวัตถุประสงค 
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2. การมีสวนรวมตัด สินใจ คือ เม่ือมีการประชุม ปรึกษาหารือ ตองรวมการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่

เห็นวาดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด 

3. การมีสวนรวมปฏิบัติตามกิจกรรม คือ เขารวมในกิจกรรมตามวิถีทางและแนวทางใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน คือ รวมในการรีบผลประโยชนอันเกิดจากผลของกิจกรรมหรือการดเนินงาน

ของสมาชิกเอง 

5. การมีสวนรวมในการประเมินผล คือ รวมในการประเมินผลการทํางานของตน กลุมและประเมินสถานการณ

ภายนอกดวย 

 

7. วิธีดําเนินการศึกษา 

 7.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยประชากรในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวน 5,153 คน (ที่มา: แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 ฝายวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 2560) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ไดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) จํานวน

ทั้งส้ิน 371 ตัวอยาง  

 7.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นเทศบาลตําบลอูทอง  แบงออกเปน  5 สวนดังน้ี สวนที่  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ สวนที่ 2  

แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม สวนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานปจเจกชน สวนที่ 4  แบบสอบถาม

เก่ียวกับการรับรูขาวสาร และสวนที่ 5  แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นชอง

เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 7.3 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  

 

8. ผลการศึกษา 

 ปจจัยสวนบุคคล 

            ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวนกลุมตัวอยาง 371 คน สวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35ป และ 36-59 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/

คาขาย และมีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

 ปจจัยดานการมีสวนรวม 

 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเปนรายดานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ ดังน้ี โดยดานที่มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติ ดานการมีสวน

รวมในการวางแผนและการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ 

 การทดสอบสมมติฐาน 

 1)  คาสัมประสิทธ์ิสหพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร คือ ปจจัยดานความรูความเขาใจ ปจจัยดาน

ภาวะผูนํา ปจจัยดานกฎหมาย ปจจัยดานการรับรูขาวสาร ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานความตระหนักในประโยชน ปจจัย



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ดานนโยบายของรัฐบาล ปจจัยดานความยึดม่ันผูกพันตอทองถิ่น ปจจัยดานความยึดม่ันผูกพันตอทองถิ่นและปจจัยดาน

เศรษฐกิจ กับระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับสูง (R=0.970) 

2)  ตัวแปรพยากรณทั้ง 10 ตัว สามารถรวมกันอธิบายหรือพยากรณความแปรปรวนของระดับปจจัยที่มีผลตอการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองไดรอยละ 94.0 ( =0.940) 

3)  ไดสมการการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี 

 ระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง = 3.181 

(คาคงที่) + (-0.402) ( ) + 0.241 ( ) + 0.242 ( ) + 0.099 ( ) + (-0.068) ( ) + 0.429 ( ) + (-0.270) 

( ) + 0.085 ( ) + (-0.031) ( ) + (-0.127) ( ) 

 

9. อภิปรายผลการศึกษา 

 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 ปจจัยดานการมีสวนรวม 

 ประชาชนในพื้นที่เทศตําบลอูทอง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการมี

สวนรวมของประชาชนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติ 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  

 ดานการรับผลประโยชน พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการรับผลประโยชน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวาเทศบาลตําบลอูทองไดดําเนินนโยบาย โครงการและกิจกรรมดานการบริการ ดาน

สาธารณูปโภคดานส่ิงแวดลอม การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การสนับสนุนเงินงบประมาณในการชวยเหลือผูสูงอายุ คน

พิการ การปรับปรุงตลาดสด ใหมีความสะอาด การจัดระเบียบการจอดรถยนต อันเปนผลทําใหประชาชนยกระดับคุณภาพ

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินนโยบาย โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลอูทองการ ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของวิษณุ  หยกจินดา (2557) ที่ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

หมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปงนํ้ารอนจังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยดาน

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก โดยเห็นวา ประชาชนมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรมโครงการ

พัฒนาตาง ๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํากิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนหมูบาน

ทุงกราง เชน โครงการสงเสริมอาชีพสตรีในหมูบาน โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ 

 ดานการนําไปปฏิบัติ พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก โดยเห็นวาเทศบาลตําบลอูทองไดกําหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป ซ่ึง

แผนพัฒนานาทองถิ่นไดกําหนดงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติ ในการดําเนินตามนโยบาย โครงการ กิจกรรม ซ่ึงประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตอง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง การประชาสัมพันธขอมูลนโยบาย โครงการ 

กิจกรรม  การประสานงานระหวางบุคคลในชุมชนและบุคคลภายนอก การรวมมือในชุมชนปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป  ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของสมบัติ  ทัพธานี (2555) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง และปจจัยดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา ประชาชนมีสวนรวม

ออกแรงในการทํากิจกรรม หรือโครงการเพื่อพัฒนามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสินเงินทองเพื่อใชในการทํากิจกรรม และมีสวน

รวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมพัฒนาทองถิ่น 
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 ดานการวางแผนและการตัดสินใจ พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการวางแผนและ

การตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา เทศบาลตําบลอูทองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อเสนอปญหา ความตองการดานไฟฟาถนน การตัดตนไม การลอกคูคลอง การกําจัดขยะ การทําความสะอาด

ตลาด ฯลฯ  เพื่อวางแผน ในการออกนโยบาย โครงการ กิจกรรม ใหเกิดความเหมาะสม และการมีสวนรวมในการจัดลําดับ

ความสําคัญของนโยบาย โครงการ กิจกรรม ที่ควรสมควรทํากอน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

ตําบลอูทองไดตรงกับความตองการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย เดือนเดน และคณะ (2558) ซ่ึงไดทําการศึกษา

เรื่องการมีสวนรวมของบุคลากร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบวา

ภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยการมีสวนรวมดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาบุคลกรสวนใหญยังไมไดมี

สวนรวมในการวางแผนตางๆ องคกรจึงตองใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนมากกวาน้ี เชน วางแผนกลยุทธ กําหนด

รายละเอียดหรือวิธีการดําเนินงานขององคกร รวมปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและ รวมจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการขององคกร เพราะเม่ือบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนแลว องคกรจะเกิดการพัฒนาและบรรลุเปาหมาย

ตามที่องคกรตั้งไว 

 ดานการประเมินผล พบวา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองมีความคิดเห็นดานการประเมินผล โดยภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา เทศบาลตําบลอูทองมีการดําเนินนโยบาย โครงการ และกิจกรรม มีการประเมินผลงาน

รายงานผลงานประจําป การรายงานสถานะงบประมาณประจําป การสรุปโครงการ  สงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจุดบกพรอง ขอเสีย เพื่อนําปรับปรุงแกไขปญหา

เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาทองถิน่ของเทศบาลตําบลอูทองในปตอไป ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ จีระศักดิ์  จุยพันธุ (2559) 

ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และปจจัยการมีสวนรวมดานการ

ประเมินผล อยูในระดับปานกลางโดยเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลไผขวางมีการรายงานผลการดําเนินโครงการในการ

พัฒนาที่ไดจัดทําขึ้น สงผลใหประชาชนมีการรับทราบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 

 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ตัวแปรที่จะรวมพยากรณระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง มี 10 ตัวแปร เรียงลําดับจากตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณมาก

ที่สุดจนถึงนอยที่สุด  ไดดังน้ี  ตัวแปรทั้ง 10 น้ีสามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง รอยละ 94  

 นอกจากน้ีปจจัยทั้ง 10 ตัวแปรน้ียังแสดงใหเห็นถึงการเปนตัวแปรที่มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง โดยทั้ง 10 ตัวแปร  ไดแก ปจจัยดานความรูความเขาใจ 

ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานกฎหมาย ปจจัยดานการรับรูขาวสาร ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานความตระหนักใน

ประโยชน ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล ปจจัยดานความยึดม่ันผูกพันตอทองถิ่น ปจจัยดานอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีผลในทางบวกทุกตัวแปรซ่ึงเห็นไดวาตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรดังกลาวน้ี  มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยาง

แยกกันไมออก กลาวคือ ทั้ง 10 ตัวแปรน้ีลวนแตเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง   

 ทั้งน้ีจึงอธิบายไดวาสาเหตุที่ปจจัยทั้ง 10 ตัวแปรดังที่ไดกลาวมาขางตน  มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทอง ซ่ึงปจจัยดานความรูความเขาใจ น้ันเปนปจจัยที่สงผลให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะ ประชาชนไดทราบขอมูลดานนโยบาย โครงการ กลยุทธ 

งบประมาณในการดําเนินโครงการ และจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การทราบการดําเนินโครงการจึงทําใหประชาชน

เกิดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในและใหความรวมมือ   อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานภาวะผูนํา ประชาชนในแตละชุมชนจะมี

การเลือกผูนําใหเปนตัวแทนในการเขาประชุมการดําเนินโครงการตางๆ ประชาชนที่ไดที่ไดรับการเปนผูนํา มีความสามารถใน

การแกไขปญหา และนําขอมูลมาเผยแพรใหกับประชาชนในชุมชน และชักจูงใหประชาชนในชุมชนปฏิบัติตาม อีกปจจัยที่

สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานกฎหมาย 

ประชาชนมีสิทธิ บทบาท หนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดในมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยประชาชนมีบทบาทใน

การแสดงความคิดเห็นการเสนอปญหาในชุมชน การใชสิทธิในการเลือกตั้ง การคัดคานโครงการ การเขาประชุม การลงมติในที่

ประชุม หนาที่ของประชาชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

ตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานการรับรูขาวสาร เพราะ ประชาชนทราบขอมูลขาวสารดานตางๆ ในการจัดเก็บภาษีปาย ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่เก่ียวกับอันตรายตอสุขภาพ ขอมูลดานการเลือกตั้ง การใชสิทธิดานตางๆ ของประชาชน  ประชาชน

จะไดรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลตําบลอูทองมี การประกาศทางหอกระจายขาว เอกสาร/วารสาร หากไมทราบขอมูล

ประชาชนจะมาติดตอที่หนวยงาน โทรศัพทสอบถามเพื่อตองการทราบขอมูลที่ชัดเจนและถูกตอง รถเคล่ือนที่ประชาสัมพันธ

และการประชุมชุมชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอู

ทองน้ันคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี ซ่ึงเทคโนโลยีน้ันมีลักษณะในการชวยติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับเทศบาลตําบลอูทอง 

ทําใหทราบปญหาความตองการการใหขอมูลขาวสาร อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานความตระหนักในประโยชน ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน ความ

รับผิดชอบตอชุมชน ประชาชนตองการควบคุมการดูแล สิทธิประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่เทศบาลตําบลอู

ทอง อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัย

ดานนโยบายของรัฐบาลเทศบาลตําบลอูทองนําเอานโยบายของรัฐบาลในปจจุบันมากําหนดตามแผน ตามระเบียบ เพื่อใหเกิด

ความถูกตอง สามารถตรวจสอบงบประมาณโครงการเพื่อปองกันการทุจริต จากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงรัฐบาลในปจจุบันไดออก

นโยบายไทยแลนด 4.0 เพื่อแกไขปญหาดานตางๆเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน อีกปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานความยึดม่ันผูกพันตอทองถิ่น ประชาชนมี

ความรูสึกเปนเจาของชุมชน ก็จะมีตองการการพัฒนาชุมชนใหมีสาธารณูปโภคที่ดี การบริการความสะดวกในการใชถนน              

การจัดเก็บขยะ การจัดระเบียบในตลาด  และคนในชุมชนตกลงในการปฏิบัติตามโครงการกิจกรรม   อีกปจจัยที่สงผลตอการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลอูทองน้ันคือ ปจจัยดานอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

ซ่ึงประชาชนจะทําอาชีพคาขายในตลาดสดของเทศบาลตําบลอูทอง ที่ตองการบริการดานสาธารณูปโภคในการทําความ

สะอาดตลาดสด การกําจัดขยะ มีผลตอการมีสวนรวมเพราะมีความเปนชุมชนสวนใหญที่ทําการคาขายและตองการความดูแล

บริการดานตางๆ และตัวสุดทายปจจัยดานเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลอูทองมีการจัดเก็บดานภาษี เงิน

คาธรรมเนียม ซ่ึงในแตละปงบประมาณจะไดรับเงินสนับสนุน ในการจัดทําโครงการ นโยบาย กิจกรรมตางๆ  และการนําเอา

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลมาปรับใชในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรทําใหประชาชนไดรับ

ผลประโยชนจากโครงการและนโยบาย  

 

10. ขอเสนอแนะ 

10.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทองควรสงเสริมและการประชาสัมพันธขอมูลดานกฎหมาย วาดวยเรื่องการกําหนด

บทบาท/สิทธิ/หนาที่ของประชาชน ดานการเลือกตั้ง การคัดคานในที่ประชุม การเสนอแนะขอมูลในการพัฒนาทองถิ่น                  

การออกเสียงประชามติ การตรวจสอบการทํางาน  

 10.2 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทอง ควรสงเสริมและการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดและการจัดสรรเพื่อนําไปใช

ในโครงการ และขอมูลนโยบายของรัฐบาลดานโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ นํามาปรับประยุกตใชใหเกิดความทันสมัยทันตอ
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สถานการณในปจจุบัน เพื่อยกระดับรายไดขององคกรใหมีระดับที่เพิ่มขึ้นและมีงบประมาณในการทําโครงการ กิจกรรมตางๆที่

เพิ่มขึ้นตามไปดวย  

 10.3 ผูบริหารเทศบาลและขาราชการเทศบาลตําบลอูทอง ควรออกนโยบาย สงเสริมและการประชาสัมพันธ การ

กระจายขอมูลขาวสารผานชองทางการส่ือสารดานตางๆที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ เคเบิ้ลทีวี ศูนยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ เว็บไซต 

เทศบาลตําบลอูทอง เปนตน โดยใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร โทรศัพท ส่ือดิจิตอล อินเทอรเน็ตเขามาชวยในการ

ติดตอส่ือสารกับหนวยงานและเผยแพรขอมูลดานตางๆของเทศบาลตําบลอูทอง 

 10.4 ปจจัยสภาพแวดลอมดานวิกฤตการณของสังคม ผูศึกษาเห็นวา ผูบริหารเทศบาลและขาราชการเทศบาลตําบล

อูทอง ควรออกนโยบายและสงเสริมใหประชาชนมีการฝกซอมฝกสอนการใชอุปกรณเครื่องมือ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตําบลอูทองรับทราบปฏิบัติตามและเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 10.5 เทศบาลตําบลอูทอง ควรสงเสริมความตระหนักในประโยชนและปญหาที่ตองไดรับการแกไขของชุมชนในพื้นที่

เทศบาลตําบลอูทอง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล เพื่อที่ใหประชาชนเขามารับรูถึงปญหาในพื้นที่เพื่อใหเกิดความ

ตระหนักและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอูทองเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 10.6 ผูบริหารเทศบาลตําบลอูทอง ควรลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการที่จะแกไขปญหาในพื้นที่และออกโครงการ

ใหเหมาะสมในแตละชุมชน การเรียกประชุมประธานชุมชนใหชักจูงประชาชนในพื้นที่มีการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก

ในที่สาธารณะเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริงควรสงเสริมการเปนผูนําของประชาชนทุกคน 

 10.7 เทศบาลตําบลอูทองควรมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหประชาชน

ทราบถึงความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่น ควรสงเสริมความเขาใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 10.8 เทศบาลตําบลอูทองควรออกนโยบายการกระจายขอมูลขาวสารดานกิจกรรม โครงการ การแจกเบี้ย การ

สนับสนุนโครงการ โดยการเพิ่มชองทางการรับรูขาวสารดานส่ือดิจิตอล อาทิ แผนพัฒนาทองถิ่นออนไลน เอกสารที่ประกาศ

ผานทางส่ือออนไลนแบบการนําเสนอภาพถายงานกิจกรรมโครงการทําใหประชาชนเขาถึงไดงายและเกิดความเขาใจงาย  

 สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 

 10.9 ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมี

การสัมภาษณแบบเจาะลึกควบคูไปกันดวย เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไมสามารถทําได 

 10.10 ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอีก 3-5 ปขางหนาน้ี เพื่อใหทราบถึง

การเปล่ียนแปลงของผูนําทองถิ่นและการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายจะมีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคตหรือไม อยางไร 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาล

ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) แนวทางการพัฒนางานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบล

ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชจํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวย

ขาราชการ 18 คน พนักงานจางตามภารกิจ 20 คน พนักงานจางทั่วไป 20 คน พนักงานจางประจํา 12 คน รวมทั้งส้ิน 70 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป ผลการวิจัยพบวา 

1.  ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการจัดทําหนังสือ

ราชการ รองลงมา คือ ดานการรับหนังสือ ดานการสงหนังสือราชการ ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ ดานการทําลายหนังสือ

ราชการ สวนดานที่มีระดับต่ําที่สุด คือ ดานการยืมหนังสือราชการ  

2.  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร

ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให

ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเม่ือไดรับ

หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา 

ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ไมมีผูรับแทน ตองหาทางอ่ืนที่จะทําใหผูรับไดรับหนังสือหรือขอมูลใหเร็วที่สุด เชน       

การโทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็บหนังสือราชการใหเปน

หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือราชการ ในการ

ยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนทุกครั้งและผูที่มีสิทธิยืมหนังสือไดตอผานการไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

ทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเม่ือครบกําหนด 6) ดานการทําลายหนังสือ

หนังสอราชการ ควรกําหนดขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกันทุกฝาย 

 

คําสําคัญ: การปฏิบัติงานของบุคลากร  งานสารบรรณ  เทศบาลตําบลดอนยายหอม 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1199 

Abstract 

 

This research has an objective. The objectives of this study were 1) the level of performance of 

personnel of Don Yai Hom District Municipality Muang Nakhon Pathom District 2) Guidelines for the 

development of operational document of personnel in Don Yai Hom District Municipality. The total sample of 

the study population was composed of 18 officials, 20 employees, 20 employees, 20 employees, and 12 

employees, totaling 70 persons. Analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Most of the 

respondents are female. Age 41-50 years old. Undergraduate current position Employees hired on a 

mission and employed by a general employee. Term of tenure is 5-9 years, respectively. The research 

found that: 

1. The level of performance of the personnel of Don Yai Hom Sub District Municipality Mueang 

Nakhon Pathom In Nakhon Pathom Province, the overall performance was at a high level. In descending 

order is secondary government books were the books, sending official books, the retention of government 

books, the destruction of official books, the lowest level is the borrowing of official books. 

2. Guidelines for the development performance document are divided into 6 areas as follows.  

1) Personnel should be encouraged to develop their knowledge in the preparation of government books. 

To stimulate the knowledge of personnel to keep up with change. 2) The official personnel should receive 

official books on time. Immediately upon receipt of the book. And to document the operation of the 

distribution to personnel to work in the same way and the computer program to help in receiving official 

books. 3) The official Personnel should send books on time, check the accuracy If there is no substitute. 

There must be other ways to get the recipient to receive the book or information as soon as possible, 

such as telephone or E-mail etc. 4) The official book should be kept as a category. To make it easier to 

find The computer system may be used for storage. 5) The borrowing of official movie. To borrow It should be 

approved by the supervisor every time and the person who has the right to borrow the book has to be 

approved by the supervisor every time. Should register to borrow schedule a clear night. 6) The destruction of 

the official movie. Should set the procedure to destroy the bureaucracy clear. And to be treated in the 

same way all parties. 

 

Keywords: performance of personnel, document, Don Yai Hom District Municipality 

 

1.บทนํา 

 

 การบริหารราชการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดน้ัน 

จะตองมีการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดยการจัดทําหนังสือราชการ ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของงานสาร

บรรณ เพราะงานเอกสารสงผลใหเกิดการดําเนินการงานทั้งหลาย ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ

เอกสารเปนการเฉพาะ เรียกวา“งานสารบรรณ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดให

ความหมายของคําวา “งานสารบรรณ” ไววา หมายถึง “งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การ

สง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสาร จะเริ่มตั้งแตการคิดอาน ราง เขียน แตง 
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พิมพจด จัดทํา สําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ บันทึก จดรายงาน การประชุม สรุปยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขา

ที่คนหา ติดตาม และทําลาย งานสารบรรณเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยผลักดันและสนับสนุนใหมี

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไวและเปนไปในทิศทางเดียวกัน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2544) ในการบริหารกิจการภาครัฐน้ัน จะเห็นไดวาทุกหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองมี

ระบบงานสารบรรณทุกหนวยงาน ซ่ึงงานสารบรรณมีความสําคัญ คือ เปนเครื่องมือในการบริหารงาน ไดแก ระเบียบ คําส่ัง 

ขอบังคับ ซ่ึงจําเปนตองใชในการบริหารราชการในเกือบทุกกระบวนการของการบริหาร  เปนส่ือในการติดตอ หนังสือราชการ

เปนองคประกอบสําคัญที่ใชเปนส่ือในการติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ เปนเครื่องเตือนความจํา หนังสือราชการเปน

หลักฐานที่ปรากฏทําใหสามารถคนหาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติในเรื่องตางๆได ใชศึกษาคนควา การวิวัฒนาการ รวมทั้ง

การเปล่ียนแปลง การปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณ ซ่ึงงานสารบรรณเปนงานที่อํานวยประโยชนตอการประสานงานไดเปน

อยางมาก หากเจาหนาที่ดําเนินการลาชาหรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดตามกําหนด ก็จะสงผลกระทบตอประชาชน และถาหนวยงานใดไมมีการติดตอส่ือสารอยางเปนทางการหรือไมมีเอกสารเปน

ลายลักษณอักษร อาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดสับสน ในการดําเนินการตางๆ ทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน งานสารบรรณ จึงมีความสําคัญตอการบริหารราชการเปนอยางยิ่ง จึงเปนภารกิจที่จําเปน

และควรไดรับการพัฒนาตอไป (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 85) 

 การปฏิบัติงานสารบรรณเปนเกณฑหน่ึงที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร และเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานขององคกรดวย ซ่ึงประกอบดวยการจัดทําหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการออกจากหนวยงาน การรับหนังสือ

ราชการเขามาในหนวยงาน การจัดเก็บหนังสือราชการ ตลอดจนการรักษาและยืมหนังสือราชการไปใชงาน และส้ินสุดดวยการ

ทําลายหนังสือราชการเม่ือครบกําหนดเวลา เพื่อใหการบริการที่เปนระบบใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงเวลา และมี

ประสิทธิภาพ (อุดม พันโนลิต, 2547: 15) นอกจากน้ีงานสารบรรณยังเปนการควบคุมตรวจสอบอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอประสานงานเพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด รวมทั้งประหยัดเวลา แรงงาน และ

คาใชจาย ประดิษฐ ฮวบเจริญ (2542 : 330) กลาววา งานสารบรรณเปนงานหน่ึงในหนวยงานที่จะชวยใหกิจกรรมของ

หนวยงานน้ัน ๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็วถูกตอง เกิดประโยชนแกหนวยงานน้ัน ๆ ที่จะชวยใหบุคลากรหรือผูมาติดตอรับ

บริการไดรับความสะดวก ชวยใหงานดําเนินไปดวยดี และมีความสําคัญแกหนวยงาน ผูที่ทํางานสารบรรณและงานธุรการได

เปนอยางดี จําเปนตองมีความรูภาษาที่ดี และมีคุณสมบัติประจําตัว คือ ตองมีความละเอียด รอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว ถาจะ

เขียนหนังสือตองเขียนใหส้ันที่สุด แตไดใจความมากที่สุด แตการบริหารงานสารบรรณในปจจุบันยังมีปญหาหลายประการ จาก

การศึกษารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานงานสารบรรณของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา ระดับในการปฏิบัติงานไมสูง

นัก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป ขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ขาดความกระตือรือรนและขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ปญหาที่กลาวมาขางตนไมอาจสรุปไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด 

แตก็เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรยังไมบรรลุตามเปาหมายเทาที่ควร หากไม

มีการพัฒนาบุคลากรหลักในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพก็จะสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการซ่ึง

เปนรากฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 ในปจจุบันเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 70 คน สวน

ราชการมี 4 สวน ประกอบดวยสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ซ่ึงในแตละสํานัก/

กอง ตางมีภารกิจงานแตกตางกัน แตมีเปาหมายอยางเดียวกันก็คือ การบริการประชาชนในการปฏิบัติภารกิจของแตละสํานัก/

กองจําเปนตองมีการส่ือสารและประสานงานซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะการติดตอส่ือสารทางเอกสารหนังสือราชการ ทําใหมี

เอกสารหนังสือราชการเปนจํานวนมาก (เทศบาลตําบลดอนยายหอม, 2559 : ออนไลน) กําหนดใหมีหนวยงานธุรการทําหนาที่

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเอกสารทางราชการใหเปนระบบ และเกิดความรวดเร็ว และเปนจุดศูนยกลางในการรับหนังสือ 

การสงหนังสือราชการของหนวยงานเทศบาล และประสานงานระหวางงานธุรการ ในแตละวันมีปริมาณเอกสารที่หมุนเวียน
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เขาและสงออกจากบุคลากรภายนอกและภายในเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนปญหาในดานการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

เชนเดียวกันกับหนวยงานอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบัติงานสารบรรณที่ผานมาของเทศบาลสวนใหญ ยังไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

พอ และการใหบริการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอน การคนหาเอกสารเปนไปดวยความยากลําบาก 

การประสานงานไมมีความตอเน่ือง เสียเวลา เจาหนาที่ขาดความระมัดระวังเอกสารสูญหาย ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร 

ขาดคูมือในการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ และขาดการอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน สงผลใหการบริการลาชา และไมมี

ประสิทธิภาพ จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอน

ยายหอม พบวา ประสบปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานสารบรรณไมวาดานการจัดทําหนังสือราชการ การอบรมหลักสูตรงาน

สารบรรณและคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ดานการรับ-การสงหนังสือราชการ ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของความเรงดวน

เทาที่ควร ดานการเก็บหนังสือราชการ สถานที่จัดเก็บคับแคบ เครื่องมือไมเพียงพอ ดานการจัดเก็บแฟมเอกสารไมเปน

หมวดหมู ไมไดมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ ดานการยืมหนังสือราชการ ไมมีการทําหลักฐานการยืมหนังสือ ยืมโดยวาจา 

และดานการทําลายหนังสือราชการ ไมมีการสํารวจหนังสือที่ครบอายุเพื่อทําลาย และทําบัญชีหนังสือเพื่อขอทําลาย ดวย

เหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร เทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนําแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณมาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด 

นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบคุลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง 

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ   

“งานสารบรรณ”หมายถึง การปฏิบัติงานสารบรรณในองคกร เปนการปฏิบัติงาน โดยยึดขอบังคับระเบียบ กฎเกณฑ 

เงื่อนไข ตามหนังสือส่ังการ จึงเปนลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเปนงานประจําภาระสําคัญของผูบริหาร คือ การตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับติดตาม กําหนดเวลา งานสารบรรณในองคกรนับไดวาเปนงานสนับสนุนการบริหารงานตางๆ 

(กรรณิการ มาสุข,2553: 29-30) ซ่ึงสอดคลองกับ นิพนธ กินาวงศ (2523: 76 อางถึงใน กรรณิการ มาสุข, 2553: 29) ให

ความหมายไววา เปนการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน กลาวโดยสรุป งานสารบรรณ หมายถึง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (2526 อางถึงใน แสงมณี วงศสุวรรณ, 2553: 8) ไดใหความหมายของคําวา 

งานสารบรรณ ไววา หมายถึง งานที่เก่ียวของเก่ียวกับงานบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืมจนถึงการทําลาย ซ่ึงเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณวาเก่ียวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทาง

ปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ 

บันทึก จดรายการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ ตองทําเปน

ระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และ มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย 

 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ บุคลากร

ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการจัดทําหนังสือราชการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระตุนความรูของบุคลากรให
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ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 2) ดานการรับหนังสอราชการ บุคลากรควรลงรับหนังสือราชการใหตรงเวลา ทันทีเม่ือไดรับ

หนังสือ และจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแจกกับบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกันและควรมีการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการรับหนังสือราชการ 3) ดานการสงหนังสอราชการ บุคลากรควรสงหนังสือใหตรงเวลา 

ตรวจสอบความถูกตอง หากในกรณีที่ไมมีผูรับแทน ตองหาทางอ่ืนที่จะทําใหผูรับไดรับหนังสือหรือขอมูลใหเร็วที่สุด เชน การ

โทรศัพท หรือ การสง E-mail เปนตน 4) ดานการเก็บรักษาหนังสือหนังสอราชการ ควรมีการจัดเก็บหนังสือราชการใหเปน

หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหา อาจจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ 5) ดานการยืมหนังสือหนังสอราชการ 

ในการยืมราชการ ควรเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนทุกครั้งและผูที่มีสิทธิยืมหนังสือไดตอผานการไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ควรจัดทําทะเบียนในการยืม กําหนดเวลาคืนที่ชัดเจน และตองติดตามขอคืนเม่ือครบกําหนด 6) ดาน

การทําลายหนังสือหนังสอราชการ ควรกําหนดขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติใหเป นไป

ในทางเดียวกันทุกฝาย 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

อัมพร พุมทอง (2557: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานสารบรรณและเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและ

พัฒนางานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลปาไร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี มุงศึกษา การจัดทําหนังสือราชการ 

ผูจัดทําไมไดเขารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ คอมพิวเตอรไมเพียงพอครบทุกสวน การรับหนังสือราชการ ไมลําดับ

ความสําคัญเรงดวนของหนังสือ การสงหนังสือราชการ ไมมีกําหนดความเรงดวน ไมใชเทคโนโลยีในการสงหนังสือ ปรับวิธีการ

สงหนังสือทันตอเวลา การเก็บหนังสือราชการ ไมมีการจัดทําบัญชีหนังสือราชการ แฟม ไมหมวดหมู การยืมหนังสือราชการ 

ยืมหนังสือดวยวาจา ไมทําหลักฐานในการยืมหนังสือ การทําลายหนังสือราชการ ไมมีการสํารวจหนังสือที่ครบอายุเพื่อขอ

ทําลาย 

แสงมณี วงศสุวรรณ (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานธุรการ ความตองการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ธุรการ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัตงิานงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตามกรอบการปฏิบัติงาน คือ การ

จัดทําหนังสือราชการ มีการดําเนินงานตามระเบียบงานของทางราชการ แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานธุรการ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีเจาหนาในการปฏิบัติงานในหนาที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะ มีอุปกรณใหเพียงพอสามารถใชงานไดตลอดเวลา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันสําหรับใช

ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร แบงออกเปน 6 ดาน 

ดังน้ี (1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ (2) ดานการรับหนังสือราชการ (3) ดานการสงหนังสือราชการ (4) ดานการเก็บรักษา

หนังสือราชการ (5) ดานการยืมหนังสือราชการ  และ (6) ดานการทําลายหนังสือราชการ  

 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรในเทศบาลตําบลดอนยายหอม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 คน ไดแก ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และ

พนักงานจางประจํา (เทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)  

4.2  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน จํานวน 2 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2) ตัวแปรดานการปฏิบัติงานสารบรรณ ไดแก การ

จัดทําหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การสงหนังสือราชการ การเก็บรักษาหนังสือราชการ การยืมหนังสือราชการและ

การทําลายหนังสือราชการ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1203 

4.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับปจจัยสวน

บุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของ

บุคลากร ใชคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสาร

บรรณ ใชคําถามแบบปลายเปด 

4.4  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตาม

กรอบแนวคิดของการปฏิบัติงานสารบรรณแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การสํารวจภาคสนามแลวนําแบบสอบถามที่ถูกตองแลวสอบถามกลุมตัวอยางใหตอบดวยตนเอง 

4.5  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 วิเคราะห

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคาเฉล่ียและคารอยละ สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของ 

บุคลากร ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร  

วิเคราะหเชิงเน้ือหา  

 

5.สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

จากผลการศึกษา พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับ

ปริญญาตรี ตําแหนงปจจุบัน พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5-9 ป  

 5.2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร  

 ระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับมาก (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.70)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดทําหนังสือราชการ ระดับมาก (x̄ = 4.51 , S.D.= 0.59) รองลงมา ดานการรับหนังสือราชการ (x̄ = 

4.50 , S.D.= 0. 59) ดานการสงหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 , S.D.= 0.56) ดานการเก็บรักษาหนังสือราชการ (x̄ = 4.45 , 

S.D.= 0.59) ดานการทําลายหนังสือราชการ (x̄ = 4.16 , S.D.= 0.73) และดานการยืมหนังสือราชการ ระดับปานกลาง (x̄ = 

2.80 , S.D.= 1.11) ตามลําดับ 

 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

 

 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร เทศบาลตําบลดอนยายหอม  

การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียที่ 4.16 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่ 0.70 จะเห็นไดวาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองมีความกระตือรือรนเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีจิต

สาธารณะและมีความมุงม่ันตออุดมการณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกิลเมอร (Gilmer, 

1966: 254-255) กลาวถึงทัศนคติที่มีตอลักษณะของงานที่ทํา ลักษณะทางสังคม รวมถึงความพึงพอใจที่มีตอสถานที่ทํางาน

และการบริการ ประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 1) ดานการจัดทําหนังสือราชการ มีระดับการปฏิบัติงาน

มากที่สุด จากการปฏิบัติงานทั้ง 6 ดาน พบวา มีการตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของหนังสือราชการทุกครั้ง มี

รูปแบบการจัดทําหนังสือราชการที่เปนมาตรฐาน ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 2) ดานการรับหนังสือราชการ พบวา มี

การจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการ การจัดทําทะเบียนรับและลงรับอยางเปนปจจุบัน มีการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการตรวจสอบความเรียบรอยครบถวนของหนังสือราชการ อีกทั้งยังมีการนํา
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ดานการสงหนังสือราชการ พบวา มีการจัดลําดับ

ความสําคัญและความเรงดวนของการสงหนังสือราชการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีการสงหนังสือราชการและประสานงาน

ผูรับหนังสือไดทันกําหนด มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีการตรวจทาน

ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือกอนสงออกภายนอกหนวยงาน และมีเจาหนาที่รับผิดชอบการสงหนังสือโดยเฉพาะ 4) ดาน

การจัดเก็บหนังสือราชการ พบวา มีแฟมจัดเก็บเอกสารอยางถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มีการเก็บหนังสือราชการเปน

หมวดหมูอยางเหมาะสม มีสถานที่และอุปกรณในการจัดเก็บเพียงพอตอการจัดเก็บและไดมาตรฐาน มีการจัดแยกหนังสือเกา

กับหนังสือใหมอยางชัดเจน และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดเก็บเอกสารเพื่อใหสามารถจัดเก็บไดอยาง

เปนระบบ 5) ดานการยืมหนังสือราชการ พบวา มีแบบขออนุญาตการยืมหนังสือราชการที่ครอบคลุม มีทะเบียนการยืม

หนังสือราชการที่เปนปจจุบัน มีการวางระบบการยืมหนังสือราชการใหไดตามมาตรฐาน มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช

ในการจัดทําทะเบียนคุมการยืมหนังสือราชการ และมีการบันทึกในสมุดการยืมหนังสือราชการทุกครั้งที่มีการยืม 6) ดานการ

ทําลายหนังสือราชการ พบวา มีการสํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือที่จะทําลายอยางตอเน่ืองและเปนประจําทุกป มีการ

ดําเนินการขอทําลายหนังสือราชการตามขั้นตอน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ มี

การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่จะทําลาย และมีการขออนุญาตทําลาย

หนังสือราชการเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

 นอกจากน้ี ยังมีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของกับงานสารบรรณตามสํานัก/กอง ดังน้ี 1) บุคลากรในสํานัก

ปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียนราษฎร 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงและงานเลขานุการ การประชุมคณะ

เทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีตางๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

ตั้งแตการบรรจุเขารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยใหบริการ

ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 2)บุคลากรในกองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจาย การรับ การนําเงินสง การ

เก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 

บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการ

พัสดุของเทศบาล  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และที่ไดรับมอบหมาย 3) บุคลากรในกองชาง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง และการควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย และงาน

สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ ประเพณีทองถิ่นตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตางๆ หมายงานวินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ

แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 4) บุคลากรในกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ สาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งาน

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม และงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกอง

การแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน เก่ียวกับศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข (เทศบาล

ตําบลดอนยายหอม, 2559: ออนไลน) 

 

7.ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

  บุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานสารบรรณเพื่อใหบรรลุตามนโยบายการบริหารของ

องคกร โดย เทศบาลควรมีคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1205 

เทศบาลควรสงเสริมบุคลากรในเรื่องการฝกอบรมระบบสารบรรณอยางตอเน่ือง การจัดทําสมุดบันทึก การยืมหนังสือราชการ 

รวมถึงการสงเสริมในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

  ผูวิจัยควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบการตอการปฏิบัติงานสารบรรณในดานตางๆ เชน ดานความรู ดานทักษะ 

เปนตน ในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ และควรศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใชในหนวยงาน 
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บทคัดยอ  

 

เสรีประชาธิปไตยเปนผลจากการพัฒนาของความคิดทางการเมืองตั้งแตสมัยกรีก โรมัน จนถึงผลของเหตุการณ 

ยุคสมัยใหม เชน การรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส ซ่ึงนําไปสูการแบงแยกหนาที่ในการใชอํานาจ

อธิปไตย ระหวางฝายบริหาร นิติบัญญัติ และฝายตุลาการ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปน

รัฐธรรมนูญที่มีความเปนประชาธิปไตยระดับหน่ึง คือ การสรางกลไกเพื่อจัดการใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม คือ ใหมี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหการมีสวนรวมของประชาชนในการเปนตัวแทนและเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนในรัฐสภา 

การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมรับรู รวมคิด และรวมปฏิบัติ และรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังมีความเปน

เสรีนิยมคอนขางมาก คือ สรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ เชน ฝายนิติบัญญัติสามารถเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจและ

อภิปรายทั่วไป ใหมีการตรวจสอบของฝายตุลาการตอฝายบริหารและระบบราชการ เชน แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองในศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ยังใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร

และกลไกรัฐ ไดแก ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และยังมีหมวดที่วาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน ที่เปนการควบคุมไมใหผูใชอํานาจบริหาร

และอํานาจนิติบัญญัติใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวย 

 

คําสําคัญ: เสรีประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  

 

Abstract 

 

The idea of liberal democracy is a heritage of political thinking since Greek and Roman era to 

modern era event. For example, drafting of a United States of America constitution and French revolution 

which led to the separation of sovereignty in form of executive power, legislative power, and judicial 

power. Constitution of Kingdom of Thailand 2017 that have democratic, to a certain extent. It has 

mechanisms for free and fair election, Election Commission of Thailand. Enactment people participation 

to a candidate and elect representatives in parliament, monitoring, acknowledge, co-think and co-

implementation. Moreover, this constitution is rather a liberalism. It has mechanisms for limit government 

power. General discussion and co-confidence debate can be done by the Legislature. The Judiciary can 

examine cabinet and public bureaucracy. For example, Supreme court's criminal division for holders of 

political positions, the administrative court, constitutional court. Furthermore, In Constitution has much 
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Independent organization under the Constitution. For instance, The Ombudsman, The Nation Counter 

Corruption Commission, State Audit Commission and Nation Human Rights Commission. In addition, It 

has the legal provision of conflict of interest that to use control the executive and the legislature to use 

them power for self-interest.  

 

Keywords: liberal democracy, constitution, Constitution of Kingdom of Thailand 2017  

 

1. บทนํา  

 

รัฐธรรมนูญ (Constitution) คือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองรัฐที่ทุกรัฐจําเปนตองมี แตรายละเอียดยอมจะ

แตกตางกันออกไปตามอุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ของรัฐน้ัน และเปนส่ิงที่วางอยูบนระบบ

ของรัฐบาล เชน ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี ระบบก่ึงประธานาธิบดีก่ึงรัฐสภา หรือแมแตอาจจะวางอยูบนระบบที่มี

รัฐบาลแบบอํานาจนิยม หรือแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ก็ดวยเชนกัน แลวแตวาสังคมการเมืองน้ันตกลงใจจะใหระบบรัฐบาลของ

รัฐตนเปนอยางไร นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญจะกําหนดรูปแบบของอํานาจและหนาที่ของสถาบันที่ครองอํานาจ จํากัดการใช

อํานาจ หรือควบคุมความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆ กับประชาชนดวย (Galligan and Versteeg, 2013, p. 6) บทความน้ี

มีเปาหมายเพื่อสํารวจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยมภายใตรัฐธรรมนูญ 

โดยหลักการดังกลาวอาจปรากฏเปนลายลักษณอักษรของรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ที่มาของอํานาจ การเขาสูอํานาจ การใชอํานาจ และการส้ินสุดลงของอํานาจรวมถึงการวางแบบแผนของความสัมพันธทาง

อํานาจระหวางสถาบันตางๆ ที่มีบทบาทในการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติ (สภา) 

ฝายบริหาร (รัฐบาล) และฝายตุลาการ (ศาล) วามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อใหการใชอํานาจน้ันจะไมลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน รวมถึงอาจมีเรื่องพันธกรณีของรัฐบาลอยูดวยก็ได 
 

2. แนวคิดเสรีประชาธิปไตยกับเสรีนิยมภายใตรัฐธรรมนูญ  
 

ประชาธิปไตยในอุดมคติที่มีนามวาเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) อันเปนระบบการเมืองที่ไมใชมีแคเพียง

การเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรม (free and fair election) แตหมายรวมถึงหลักนิติธรรม การแบงแยกและถวงดุลอํานาจ ให

เสรีภาพและการเคารพในการพูด ชุมนุม การนับถือศาสนา และสิทธิในทรัพยสิน (Zakaria, 1997, p. 1) องคประกอบของ

ระบอบการปกครองที่ชื่อวาเสรีประชาธิปไตยน้ันไดวิวัฒนมาอยางยากนานในสังคมตะวันตก ไมวาจะเปนเรื่องความคิดที่ตกทอด

มาจากจากปรัชญาสมัยกรีกที่เนนในเรื่องเสรีภาพสวนบุคคล ที่ปรากฏดังคําสําคัญในภาษากรีก วา Demokratia โดยคําน้ีก็มา

จากคํา 2 คํา คือคําวา demos ที่หมายถึงพลเมือง/ประชาชน กับ kratos ที่หมายถึงอํานาจ กฎระเบียบ และการปกครองเม่ือ

รวมความหมายของทั้ง 2 คําแลว จึงหมายความไดวา อํานาจหรือกฎระเบียบเปนของ/มีที่มาจากประชาชน  รวมถึงเ รื่อง

รัฐธรรมนูญที่ตั้งอยูบนฐานธรรมเนียมที่เริ่มตนมาจากปรัชญาสมัยโรมันที่รัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่เก่ียวของกับเสรีภาพโดย

พลเมืองทุกคนจะถูกพิจารณาอยางเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย อันนํามาซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการจํากัดอํานาจของรัฐบาลและ

หลักนิติธรรม (Zakaria, 2003, p. 32)  

ในเวลาตอมาความคิดประชาธิปไตยไดสมทบสวนเขากับความคิดเสรีนิยมที่เปนมรดกตกทอดมาจากยุคสมัยใหมจาก

คริสตศตวรรษที่ 18 จากระบบการเมืองการปกครองอเมริกันอันเกิดจากสภารางรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1787 โดยส่ิงที่ส ําคัญ

ประการหน่ึงอันปรากฏอยูใน The federalist paper หมายเลข 51 ที่เขียนโดย James Madison ถึงหลักการเสรีนิยม วา 

เปาหมายที่คงที่คือการแบงและจัดตําแหนงตางๆ ในลักษณะที่ตําแหนงจะเปนตัวตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ระบบสองสภา  
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อํานาจยับยั้งกฎหมายของประธานาธิบดี และฝายตุลาการที่เปนอิสระ แมแตตัวสมาพันธรัฐเอง อันไดแกการแบ งสรรสิทธิ

อํานาจระหวางรฐับาลแหงชาติและรัฐบาลของรัฐตางๆ ทั้งหมดน้ีไดกลายเปนวิธีการตางๆ ในการแบง ตรวจสอบ และถวงดุล

อํานาจทางการเมืองที่ไวใจไมได (กอรดอน เอส วูด อางถึงในสมบัติ จันทรวงศ, 2529, หนา 11) พูดใหงายคือเม่ืออํานาจ

ทางการเมืองของรัฐเปนอํานาจที่ไวใจไมไดแลว ก็ควรที่จะจํากัดอํานาจรัฐไมใหสามารถกระทําอยางไมเหมาะสมตอประชาชน 

ผูถูกปกครองได และวิธีการที่จะไมใหรัฐกระทําเชนน้ัน คือ ใหมีการแบงอํานาจออกเปนสวนๆ และใหมีการตรวจสอบถวงดุลกัน

ระหวางอํานาจที่ถูกแบงน้ันเพื่อไมใหอํานาจปกครองประเทศรวมศูนยจนทําอันตรายกับประชาชนได  

นอกจากน้ีแนวความคิดแบบประชาธิปไตยยังไดรับอิทธิผลจากระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศสอันเกิดจากการ

ปฏิวัติในป ค.ศ. 1789 ซ่ึงการปฏิวัติฝรั่งเศสในครั้งน้ันเปนการปฏิวัติเพื่อทําลายลางระบอบทางการเมืองของฝรั่งเศสเดิมที่

รัฐบาลมีอํานาจสูง สังคมเต็มไปดวยความเหล่ือมลํ้าและผูมีสิทธิพิเศษ รวมถึงระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการ

จัดเก็บภาษีที่ไมมีความเปนธรรมที่ชนชั้นสูงผูมีฐานันดรและพระไดมีความเปรียบจายภาษีนอยแตสามัญชนตองรับภาษีอยาง

มากมาย เม่ือประกอบกับปญหาอ่ืนๆ เชน ความเส่ือมโทรมทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น ความลมเหลวของสถาบันกษัตริย  

แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองไมวาจะเปน วอลแตร มองเตสกิเออร ฌ็อง ฌาค รุสโซที่สรางใหเห็นภาพความไม เปนธรรม 

และเหตุการณในระดับโลกที่ทหารฝรั่งเศสเขาไปมีสวนรวมในการปฏิวัติอเมริกัน ก็สงผลใหเกิดการปฏิวัติฝร ั่งเศสขึ้นและ

ตามมาดวยการประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ (The Declaration of the right of man and citizen) เปน

การปกครองที่กษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ 

 ในทางแนวคิดแบบเสรีนิยมมีความเชื่อวาอํานาจปกครองเปนส่ิงที่ชั่วรายที่จําเปนจะตองควบคุม เพื่อไมใหสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตองสูญสลายไมวาสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือสิทธิเสรีภาพทางการเมือง จากการใชอํานาจที่มาก

เกินไปของรัฐบาล ดังน้ัน อํานาจอธิปไตยก็เชนกัน เพื่อที่จะรับประกันวาอํานาจจะถูกใชไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนกับ

ประชาชนอยางแทจริง นักปรัชญาการเมืองและนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสนามวา มองเตสกิเออร (Montesquieu) ที่มองเห็น

อํานาจปกครองที่รวมศูนยอยูในมือของผูปกครองฝรั่งเศสในเวลาน้ันจึงไดนําเสนอหลักการเก่ียวกับการแบงแยกหนาที่ในการใช

อํานาจอธิปไตย (separation of power) เพราะเขาเห็นวาเม่ือใดก็ตามที่อํานาจทั้งอํานาจการบริหารประเทศ อํานาจการออก

กฎหมายถูกรวมไวที่คนคนเดียว/สถาบันเดียวยอมทําใหเกิดสภาพฉอฉลจากการใชอํานาจขึ้นได จึงเสนอใหแบงแยกอํานาจ

ปกครองออกเปน 3 สวน คือ อํานาจบริหารเอาไวที่ฝายบริหาร (executive branch) เพื่อใหทําหนาที่บริหารปกครอง อํานาจ

นิติบัญญัตเิอาไวที่ฝายกฎหมายหรือรัฐสภา (legislative branch) ที่ทําหนาที่จัดการในเรื่องผาน แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย 

และอํานาจในการตีความและใชกฎหมายหรืออํานาจตุลาการน้ันเอาไวที่ศาล (judicial branch) อยางไรก็ตามในบางรัฐที่

ปกครองในรูปแบบรัฐบาลแบบรัฐสภาที่ฐานะของรัฐสภาดํารงอยูสูงกวาสถาบันการปกครองอ่ืนๆ เชน อังกฤษ เปนตน อาจมี

รูปแบบของการจัดการอํานาจอธิปไตยที่แตกตางออกไป โดยในระบบน้ีอํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ จะมี

ลักษณะหลอมรวมกันจนไมอาจแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด รวมถึงการแบงปนอํานาจระหวางฝายบริหารดวยกันเองที่

แบงปนกันในระหวางนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีดวย (ไชยวัฒน ค้ําชู และ นิธิเน่ืองจํานง, 2559, หนา 162) โดยอํานาจ

ของทั้งนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีจะมีมากนอยแคไหนก็มีความแตกตางกันออกไปตามแตละรัฐที่นําระบบน้ีไปใช ซ่ึงเราเรียก

หลักการดังกลาววาหลักการรวมอํานาจไวที่รัฐสภา (fusion of power) ซ่ึงเปนระบบที่ประเทศไทยใชอยูเปนสวนใหญนับตั้งแต

เปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 โดยระบบน้ีฝายบริหารมาจากฝายนิติบัญญัติจึงทําใหฝายบริหารสามารถจัดการ

บริหารประเทศไดคอนขางเรียบรอยจากการถูกขัดขวางการทําหนาที่ของรัฐสภา รวมถึงอาจก็ใหเกิดสภาพที่เรียกวาฝายบริหาร

ควบคุมอํานาจของสภาอยางเด็ดขาดไดเพราะรัฐบาลจะคุมเสียงขางมากของสภาผูแทนราษฎรอยูแลว รูปแบบของระบบรัฐบาล

จะเปนอยางไร รัฐธรรมนูญสามารถแสดงใหเห็นไดผานกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญที่เปนเน้ือหาที่กําหนดโครงสรางทางการ

ปกครองของรัฐ ในสวนน้ีเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่กําหนดสถานะของรัฐ โครงสรางของรัฐที่เปนสถาบันทางการเมืองและการ

ไดมาซ่ึงผูปกครองหรือสถาบันทางการปกครอง อํานาจหนาที่ ความสัมพันธระหวางผูปกครองกันเอง และความสัมพันธระหวาง

ผูปกครองกับผูใตปกครอง 
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เสรีประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยม คือ รัฐธรรมนูญที่สรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ

ในแบบตางๆ เชน การตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เปนตน เพื่อไมใหอํานาจอธิปไตยที่ถือเปนเปน

อํานาจที่สูงที่สุดในการปกครองประเทศที่ เปนของชาติ คือ ของพลเมืองทุกคนรวมกันไมใชของคนหน่ึงคนใดเปนการเฉพาะ 

และเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปนเจาของและใชอํานาจอธิปไตยผานทางสถาบันทางการปกครองไมวาจะเปนรัฐบาล 

รัฐสภา หรือตุลาการ มีลักษณะของการถวงดุลกันก็เพื่อปองกันการรวมอํานาจอธิปไตยไวที่บุคคลหรือสถาบันหน่ึงๆ แตเพียง 

ผูเดียว ซ่ึงจะสงผลทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน สูญเสียสิทธิและเสรีภาพไดซ่ึงการปรากฏของกลไกการจํากัดอํานาจรัฐ

จะปรากฏผานกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน แตหากรัฐธรรมนูญไมไดสรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐที่เพียงพอ จะทําให

เกิดรัฐบาลที่อยูในรูปแบบอํานาจนิยม (authoritarianism) คือ รัฐบาลที่อาจจะมาหรือไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

แตเม่ือเขามาครอบครองอํานาจปกครองแลว อาจใชอํานาจไดโดยไมจําเปนตองฟงความคิดเห็นของประชาชน หรืออาจใช

อํานาจไปในทิศทางของการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน หรือรัฐบาลแบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ 

(totalitarianism) คือ รัฐบาลที่ครองอํานาจโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลอยางสมบูรณ โดยเขาควบคุมเสรีภาพในทุกดานทั้งทาง

การเมืองและการใชชีวิตของประชาชนเพราะไมมีกลไกการจํากัดอํานาจรัฐบาล อีกทั้งยังพบวารัฐบาลแบบหลังน้ีมักมีความ

พยายามเปล่ียนแปลงความเชื่อพื้นฐานของประชาชนเก่ียวกับสังคมและบุคคลในสังคมอีกดวยผานการเขาควบคุมอยาง

เบ็ดเสร็จทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เปาหมายที่จะสรางรัฐตามอุดมคติหรือสังคมที่เปนหน่ึงเดียว รัฐแบบรวบอํานาจ

เบ็ดเสร็จน้ีมักจะใหความสําคัญกับตัวผูนํารัฐในระดับที่สูง โดยสาระสําคัญอันเปนแกนกลางของรัฐบาลแบบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ

ในทุกๆ รัฐ คือ การใชความรุนแรง (Magstadt, 2009, p. 124-125) 

 

3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับความเปนเสรีประชาธิปไตย  
 

นับตั้งแตการเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเขาสูระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 

2475 โดยคณะราษฎร ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญรวมทั้งส้ินถึง 20 ฉบับ ซ่ึงการศึกษากฎเกณฑและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ

สามารถสะทอนสภาพระบอบการปกครองของไทยไดเปนอยางดี โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ประกาศใชเม่ือวันที่ 6  เมษายน  พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 279 มาตรา โดยกระบวนการไดมาซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมาจาก

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เม่ือการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทั่วไปไดทราบ กอนจะเขาสูกระบวนการออกเสียงประชามติรับ

รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว และตอมามีการแกไขเพิ่มเติมขอความบางสวนกอนนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายสมเด็จพระจาอยูหัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชในที่สุด 
 

3.1 ความเปนประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

ดังที่กลาวในตอนตนแลววาประชาธิปไตย คือ อํานาจหรือกฎระเบียบตางๆ ในสังคมการเมืองน้ันเปนของ/มีที่มาจาก

ประชาชน และเม่ือปจจุบันมีทั้งการผสมผสานประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ประชาชนเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่ตัดสินใจแทน

ตนเองกับประชาธิปไตยแบบทางตรงที่ประชาชนใชสิทธิของตนโดยตนเอง การจะพิจารณาวารัฐธรรมนูญมีความเปน

ประชาธิปไตยหรือไม จึงอาจพิจารณาไดจากการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรมกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีความพยายามจะสรางกลไกเพื่อจัดการใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิ

ยุติธรรม คือ ในหมวด 12 องคกรอิสระ รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบดวยกรรมการ

จํานวน 7 คนซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 222) มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และเปนได

วาระเดียว (มาตรา 223) มีอํานาจ เชน จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และการออกเสียงประชามติ ควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้ง 

มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจส่ังระงับ ยับยั้ง 

แกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และส่ังใหดําเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือ

ออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวย หรือทุกหนวย ส่ังระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งไว

เปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูน้ันกระทําการหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน 

ที่มีลักษณะเปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และดูแลการดําเนินงานของ

พรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย (มาตรา 224) 

การมีสวนรวมที่สําคัญมากตามระบอบประชาธิปไตย คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการเปนตัวแทนและเลือก

ตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนในรัฐสภา ซ่ึง รัฐธรรมนูญมาตรา 87 บัญญัติวา สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 

500 คน มาจาก 2 สวน คือ จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 350 คน และมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง

จํานวน 150 คน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยที่ประชาชนไดมีสวนรวมเลือกตั้งผูแทนตน นอกจากนี้ยังมีสวนรวม

ในการตั้งผูนํารัฐทางออมผานทางการตัดสินใจเลือกผูสมัครทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อผานพรรคการเมือง คือ  การ

เลือกตั้งทั่วไปใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลซ่ึงพรรคการเมืองน้ันมีมติวาจะเสนอใหสภา

ผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีไมเกิน 3 รายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปด

การรับสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 88) (จะไมเสนอก็ได) สวนวุฒิสมาชิกที่ถือเปนอีกสวนหน่ึงของฝายนิติบัญญัติประชาชนไมไดมี

สิทธิในการเลือกโดยตรง แตมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือ

ประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม (มาตรา 107) แตประชาชนอาจจะมีสวนรวม

โดยการสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากน้ีในมาตรา 252 ยังบัญญัติใหสมาชิกสภาทองถิ่น

ตองมาจากการเลือกตั้ง และผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น ซ่ึงแสดงวา

ประชาชนสามารถเปนตัวแทน เปนผูบริหาร และเลือกตัวแทนในระดับการปกครองทองถิ่นไดอีกทางหน่ึง 

การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกเหนือไปจากที่เก่ียวของ

กับการเลือกตั้ง ไดศึกษาใน 2 ประเด็น คือ การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมคิดและรวมทํา 

การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ พบวา ในมาตรา 78 บัญญัติวารัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรู

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอ

ประชาชนหรือชุมชน มาตรา 254 บัญญัติวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกัน เพื่อเสนอ

ขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นได  นอกจากน้ีมาตรา 63 บัญญัติวารัฐตองสงเสริม 

สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด

ใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไก

ในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจาก

รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  

ในการมีสวนรวมรับรู รวมคิด และรวมปฏิบัติ พบวา ในมาตรา 43 บัญญัติวาบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิที่จะอนุรักษ 

ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ จัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการ

ดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน รวมถึงจัดให มีระบบสวัสดิการของชุมชน  

ในมาตรา 41 บัญญัติวา บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
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หนวยงานของรัฐ เสนอเรื่องราวรองทุกข ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิด นอกจากน้ียังมีการบัญญัติในเรื่องหนาที่ของรัฐวา มี

หนาที่อนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่น

ที่เก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชน (มาตรา 57) รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดให

ประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก (มาตรา 59) 
    

3.2 ความเปนเสรีนิยมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

ดังที่กลาวในตอนตนแลววาเสรีนิยมจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญที่สรางกลไกการจํากัดอํานาจรัฐเพื่อไมให

อํานาจในการปกครองประเทศรวมไวที่บุคคลหรือสถาบันหน่ึงๆ ซ่ึงฝายบริหารรัฐธรรมนูญกําหนดวาพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไมเกิน 35 คน นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ 

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกิน  8 ปไมได ไมวาจะเปนการดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม (มาตรา 158) และที่

นาสนใจ คือ ไมไดกําหนดวานายกรัฐมนตรีจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกลไกการจํากัดอํานาจรัฐเพื่อให

รัฐธรรมนูญมีลักษณะเสรีนิยม มีปรากฏดังน้ี 

การตรวจสอบถวงดุลของฝายนิติบัญญัติตอฝายบริหารรัฐธรรมนูญบัญญัติวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย

กวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ (มาตรา  151) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามขอเท็จจริง

หรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได (มาตรา 152) และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง

หรือชี้แจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ (มาตรา 153) 

การตรวจสอบถวงดุลของฝายตุลาการตอฝายบริหารรัฐธรรมนูญบัญญัติในหมวดที่ 10 วาศาล ประกอบดวย ศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลยุติธรรมใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาล

ฎีกา (มาตรา 195) ใหมีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทางปกครองตาม

กฎหมายหรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง (มาตรา 197) สวนโดยศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญจํานวน 9 คน (มาตรา 200) มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย 

พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภาคณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ 

(มาตรา 210) 

รัฐธรรมนูญฉบับน้ียังใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารและกลไกรัฐ เชน ผูตรวจการ

แผนดิน จํานวน 3 คนซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 228) มีหนาที่และอํานาจ เชน 

เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ัง หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน แสวงหา

ขอเท็จจริงเม่ือเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ

นอกเหนือหนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่

เก่ียวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม  เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยัง

มิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด 5 หนาที่ของรัฐ (มาตรา 230) 
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องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ซ่ึง

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 233) มีหนาที่และอํานาจไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการ

กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง เพื่อดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญ ไตสวนและ

วินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง

ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินของตนคูสมรส และบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน (มาตรา 234) 

องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คนซ่ึงพระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 238) มีหนาที่และอํานาจ เชน วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ

การตรวจเงินแผนดิน  กํากับการตรวจเงินแผนดิน  ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐในการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับ

การใชจายเงินแผนดิน รวมถึงส่ังลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 

240) และใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหน่ึงซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อ

จากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา 241)  

องคกรอิสระตอมา คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คนซ่ึงพระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 246) มีหนาที่และอํานาจ เชน ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตอง

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิด

สิทธิมนุษยชนการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวของ จัดทํา

รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชน ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงกรณีที่มีการรายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตอง

หรือไมเปนธรรม รวมถึงสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247) 

นอกจากที่กลาวไปแลวในหมวดที่ 9 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังมีหมวดที่วาดวย

การขัดกันแหงผลประโยชน ที่เปนการควบคุมไมใหผูใชอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัว

ดวย ดังปรากฏในมาตรา 184 ที่ 1) หามไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกดํารงตําแหนงในหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 2) หามไมรับหรือแทรกแซงการเขารับ

สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 3) หาม

รับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษกวาบุคคลอ่ืนๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

4) หามขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนโดยมิชอบ รวมถึงมาตรา 185 ไดหาม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกกระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง 

ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน 1) เรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานใน

หนาที่ประจําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น 2) กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณหรือใหความเห็นชอบในการ

จัดทําโครงการใดๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา 3) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน 

เล่ือนตําแหนง เล่ือนเงินเดือนหรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ

การเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวน

ทองถิ่น และใหนําความในมาตรา 184 มาใชกับรัฐมนตรีโดยอนุโลมดวย (มาตรา 186) เวนแตทําตามอํานาจหนาที่หรือตามที่ได
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แถลงนโยบายไวตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากน้ีในมาตรา 187 ยังบัญญัติใหรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผู

ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่

กฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด และจะเขาไปเก่ียวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหาง

หุนสวนหรือบริษัทในทางใดๆ มิได โดยใหบังคับรวมถึงแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุน

ของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไมวาโดยทางใดๆ ดวย 
 

4. บทสรุป 
 

รัฐธรรมนูญในฐานะของการแสดงออกซ่ึงคุณคาบางประการที่ไมใชแคประกาศถึงคุณคาบางอยางแตยังปรากฏความ

ตึงเครียดระหวางส่ิงที่อยากจะเปน อุดมคติ ตลอดจนเปาหมายอ่ืนๆ ที่สังคมการเมืองน้ันปรารถนา โดยที่แตละกลุม ฝาย หรือ

ชนชั้น ตางก็พยายามจะทําใหรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่สอดคลองหรือรับใชอุดมคติและเปาหมายของกลุมใด เชน เปาหมายของ

ความพยายามรักษาอํานาจของชนชั้นนํา เปาหมายของความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน เปาหมายทางเศรษฐกิจของ

กลุมตน ฯลฯ  

รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนา ไมใชวาจะมีแตเน้ือหาตามความเปนจริงในเชิงนําไปปฏิบัติหรือบังคับใชแตเพียงเทาน้ัน แต

ควรมีความเปนอุดมคติ หรือส่ิงที่ควรจะเปน ในฐานะเปาหมายของสังคมที่มุงหนาไป ที่วางอยูบนอุดมการณทางการเมืองและ

สังคม ตลอดจนแบบแผนทางวัฒนธรรมของประชาชนในสังคมน้ันดวย รวมถึงมีพื้นที่ใหกลับกลุมตางๆ ที่ครองอํานาจอยูจริงใน

สังคมการเมืองน้ันดวย หาไมแลวรัฐธรรมนูญก็จะเปนเพียงกระดาษที่ไมมีการยอมรับจากทั้งผูปกครอง กลุม/ฝายตางๆ ที่มีพลัง

ในสังคม รวมถึงประชาชนทั่วๆ ไป กลายเปนรัฐธรรมนูญยอมจะยุติตัวเองลงในไมชาจากวิธีการใดทั้งทางสันติและไมสันติ และ

ไมกลายเปนส่ิงที่ทําใหสังคมอยูรวมกันได เพราะไมจัดสรรอํานาจ สิทธิและเสรีภาพ บทบาทหนาที่อยางเหมาะสมความที่ควรจะ

เปนในความคิดของประชาชนในสังคมน้ัน เห็นไดชัดเจนจากรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับที่ไมไดกลายเปนส่ิงที่ทุกฝายยอมรับ

อยางเพียงพอ เฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาของความหลากหลายทางความคิดของประชาชนที่มีตอเรื่องของบทบาทของสถาบัน

ทางการเมืองและการปกครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยิ่งทําใหการออกเปนรัฐธรรมนูญที่มีพื้นที่สําหรับทุกฝายใน

สังคมใหมีบทบาททางการเมืองอยางเหมาะสมทําไดยาก แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็ยังตองเปนผลผลิตความรวมมือกันทาง

สังคมของในระดับหน่ึงในฐานะขอตกลงของประชาคมถึงจะทําใหรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน จึงตองอาศัยกระบวนการเผยแพร

รางรัฐธรรมนูญ การรับฟงความคิดเห็นและการลงประชามติเขามาทําใหเกิดกระบวนการเจรจาตอรอง ประนีประนอมระหวาง

กลุมตางๆ เกิดขึ้น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญที่เล็งเห็นถึงปญหาของการใชอํานาจที่ผูใช

อํานาจอธิปไตย ไมวาจะเปนอํานาจบริหาร หรืออํานาจนิติบัญญัติแทนประชาชนไมเคารพกฎเกณฑการปกครองบานเมือง 

กระทําการทุจริต ใชอํานาจในทางที่ขาดความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน ดังน้ันจะเห็นจากดานของเสรีนิยมที่

ปรากฏตามรัฐธรรมนูญวาไดสรางสถาบันและกลไกจํานวนมากเพื่อเขามาจํากัดการใชอํานาจรัฐ ทั้งจํากัดในแงของคุณสมบัติ

ของตัวผูใชอํานาจ และจํากัดดวยสถาบันที่ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ ไมวาจะเปนการใชฝายนิติบัญญัติเขามา

ตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายบริหาร ใชอํานาจฝายตุลาการและองคกรอิสระเขามาตรวจสอบการใชอํานาจของทั้งฝายบริหาร

และฝายนิติบัญญัติรวมถึงระบบราชการที่เปนกลไกของฝายบริหารที่อาจเปนสวนหน่ึงของการใชอํานาจในทางที่ผิดและนําไปสู

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยังมีการกําหนดเก่ียวกับหนาที่ของรัฐวามีหนาที่ตอ

ประชาชนอยางไรบางซ่ึงเปนส่ิงที่ไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนา ที่จะชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบติดตาม

การทํางานของรัฐในแงมุมตางๆ ตลอดจนมีสวนรวมในมิติตางๆ เชน รวมรับรู รวมคิด และรวมปฏิบัติ ไดอยางมาก ซ่ึง

ขอบัญญัติตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายน้ีจะชวยกันทําใหเกิดรัฐธรรมนูญที่เปนแบบเสรีนิยมอยางไดผล 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรไทยใน 2 มิติ คือ มิติ “พฤติกรรม

การทํางาน” และมิติ “ทักษะการทํางาน” โดยศึกษาจากงานศึกษาวิจัยและบทความที่มีมาจนถึงปจจุบันในเรื่องเก่ียวกับความ

ตองการและความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนที่มีตอเจาหนาที่ชาวไทยในองคการสัญชาติญ่ีปุน และดําเนินการสงแบบสอบถาม 

รวมทั้งสัมภาษณผูบริหารชาวญ่ีปุนในองคการอุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญ่ีปุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด

จังหวัดระยองเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนที่มีตอวิศวกรไทยในปจจุบันวามีเปล่ียนแปลงจากงานวิจัยที่เคย

มีมาหรือไม อยางไร ผลวิจัยนําไปสูการเสนอแนะเพื่อการเตรียมความพรอมของวิศวกรไทยในปจจุบัน 

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ ผูบริหารชาวญ่ีปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด

จังหวัดระยอง จํานวน 75 คน เพื่อเปดโอกาสใหประชากรมีโอกาสถูกเลือกเปนตัวอยางเทา ๆ กัน และโอกาสที่ถูกเลือกเปน

อิสระตอกัน ผูวิจัยใชวิธีการจับฉลาก (Drawing) จากการหาขนาดตัวอยางดวยตารางสําเรจ็รูป เพื่อดําเนินการสงแบบสอบถาม

ตามจํานวนตัวอยางโดยใชแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับและแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อขอ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลไดผลวิจัยเชิงปริมาณแลว นํามาตั้งเปนคําถาม ดําเนินการสัมภาษณ

ผูบริหารชาวญ่ีปุนจํานวน 20 รายจากผูตอบแบบสอบถามโดยคัดเลือกจากผูสมัครใจใหสัมภาษณ  

ผลการวิจัยพบวาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ

ปานกลาง โดยทั้งดานพฤติกรรมการทํางานและดานทักษะการทํางานมีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานแยกตามประเด็นจากความพึงพอใจนอยที่สุดไปหานอย ไดดังน้ี การไมใชเวลาในการปฎิบัติงาน

ไปกับงานสวนตัว การตรงตอเวลา การมีความอดทนอดกล้ันตอความคับของใจหรือความกดดัน การคํานึงถึงผูอ่ืนเสมอเม่ือการ

กระทําสงผลตอผูอ่ืน การมีความจงรักภักดีตอองคกร ความผูกพันตอองคกร การใหคําแนะนําแกเพื่อนในการปรับปรุงงาน        

ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง การเก็บความลับบริษัท การชวยเหลือพนักงานผูอ่ืนในการแกปญหา ความรูสึกตองพัฒนาบริษัท 

ตามลําดับ สวนผลการศึกษาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยเก่ียวกับทักษะการทํางาน

แยกตามประเด็นจากความพึงพอใจนอยที่สุดไปหานอย ไดดังน้ี การคํานึงถึงภาพสวนรวมบริษัท การตัดสินใจ การวางแผน 

การจัดการ เขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจเก่ียวกับคน คํานึงถึงความสัมพันธของบริษัทกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

การพัฒนาตนเอง การรับรูบทบาท ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ การมีทักษะการปฎิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ตามลําดับ 

        ผลการวิจัยแสดงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 2 ประเด็น คือ 

ประเด็น “การใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง” ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (Courtesy) ของดานพฤติกรรมของวิศวกร

ชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงถึงความพึงพอใจที่มีการเปล่ียนแปลงในเชิงลบเม่ือเทียบกับอดีต และประเด็น “การทํางานเปนทีม” 
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ในหัวขอทักษะดานคน (Human skill) ของทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงถึงความพึงพอใจที่มี

การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกเม่ือเทียบกับอดีต  

        

คําสําคัญ: ผูบริหารชาวญ่ีปุน  วิศวกรชาวไทย  ความพึงพอใจ  นิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินซีบอรด 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study Japanese executives' satisfaction with Thai engineers 

in two dimensions: "working behavior" and "working skills" from the previous researches focusing on the 

needs and satisfaction of Japanese executives with Thai officials in the Japanese organizations, as well as 

the questionnaires which are sent to Japanese executives in the Japanese automotive industry organization 

in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong province to find out the satisfaction of Japanese 

executives with Thai engineers today that they have changed from previous researches or not. The result 

from this research will lead us to the suggestions to improve preparation of the current Thai engineers. 

The sample consisted of 75 Japanese executives from the automotive industry in Rayong Province. In 

order to give the population a chance to be sampled equally and independently, the researcher used 

the sampling method from the sample size with the finished table. To carry out a sample questionnaire 

using a 5-level closed-end questionnaire and open-ended questionnaire for further feedback. After collecting 

the data, quantitative research results are put into the questions to interview 20 Japanese executives 

from the respondents.  

The results show that the average level of satisfaction of Japanese executives with Thai engineers is 

moderately satisfied. In terms of work behavior and work skills, there was a moderate level of satisfaction. 

The average level of job satisfaction was determined by the minimum satisfaction level as follows: No 

time spent working on personal tasks, Punctuality, Tolerance to frustration or pressure, Always consider 

others when action affects others, and Loyalty to the organization, Organizational commitment, Advising 

friends on job improvement, Do not use emotion when conflict occurs, Company Confidentiality, Helping 

other employees solve problems. The perception of the Japanese executives' satisfaction with Thai engineers 

on the skills of work is divided into the following topics, from the smallest to the least; Corporate management 

planning decisions understand how to motivate people, Take into account the company's relationship 

with both internal and external environment, Personal Development Role recognition, Responsible 

obligation Professional skills in engineering, respectively. 

The results of the research show two perspectives of Thai engineers from Japanese executives 

point of view have changed from the past. First, the "Emotional Conflict," in the topic of Courtesy Behavior of 

Thai engineers in the research framework showed the satisfaction level which has the negative changes 

compared to the past. Second, the "Teamwork" in the Human Skill section of Thai Engineers working skills 

in the Research Framework showed satisfaction with a positive change compared to the past. 
 

Keywords: Japanese executives, Thai engineers, satisfaction, eastern seaboard industrial estate 
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1. บทนํา 

 

จากการที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีการเคล่ือนยายทุนมากขึ้น เปนความกังวลวานักลงทุนชาว

ญ่ีปุนในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยตัดสินใจยายฐานผลิตไปประเทศอ่ืนในอาเซียนไดงายขึ้น และหากวิศวกรไทยไม

สามารถตอบสนองหรือตอบสนองไดนอยตอความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนทั้งในมิติพฤติกรรม(Behavior) และมิติทักษะ

(Skill) จะกลายเปนแรงผลักดันหรือแรงเสริมใหเกิดการตัดสินใจยายฐานผลิตไปประเทศอ่ืนในอาเซียนไดงายยิ่งขึ้น งานวิจัยน้ี

ศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนที่มีตอวิศวกรไทยในอุตสาหกรรมยานยนตเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด

จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสามารถเสนอแนะเพื่อประโยชนในการเตรียมความพรอมวิศวกรไทยใหมีทั้งมิติพฤติกรรมและมิติ

ทักษะที่ตรงความตองการของผูบริหารชาวญ่ีปุน สงผลใหฐานผลิตรถยนตสัญชาติญ่ีปุนในประเทศไทยไมถูกผลักใหยายฐานการ

ผลิตไปประเทศอ่ืน และในทางตรงกันขามจะกลายเปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนชาวญ่ีปุนตัดสินใจขยายฐานผลิตการผลิตใน

ประเทศไทยอยางตอเน่ือง นํารายไดเขาสูประเทศมากขึ้น เกิดการพัฒนาในระดับมหภาคตอไป 

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน เติบโตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก รัฐบสล

ยุคนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เลือกอุตสาหกรรมยานยนตเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมที่รัฐใหการสงเสริมและพัฒนา 

(บัญชา ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 191)    

ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต มีบทบาทและความสําคัญชวยกําหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทยไปอีกระกับหน่ึง ประเทศไทยมีประวัติการพัฒนายานยนตมากกวา 50 ปโดยเริ่มจากโรงงาน

ประกอบรถยนตแบบนําชิ้นสวนยานยนตจากตางประเทศเขามาประกอบ  

ปพ.ศ. 2537 นายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน เปนผูพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยไปอีกขั้นหน่ึง ประกาศเนน

การผลิตเพื่อการสงออกพรอมยกเลิกการหามนําเขารถยนตสําเร็จรูปจากตางประเทศเพื่อใหผูประกอบรถยนตตองปรับปรุง

ประสิทธิภาพเทคโนโลยีและคุณภาพของรถยนตใหทัดเทียมกับรถยตนําเขา  

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปพ.ศ. 2540 ในประเทศไทย ผูผลิตรถยนตหันมาผลิตรถยนตที่ใชชิ้นสวนภายในประเทศมาก

ขึ้น รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด 1 ตัน เปนรถยอดนิยมชของประเทศไทย จนประเทศไทยกลายเปนฐานผลิตรถยนตอันดับตนๆ  

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2542 รฐับาลของนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ออกนโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศโดยผาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และใหความสําคัญตอการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนตและผูประกอบชิ้นสวนที ่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตยายฐานการผลิตจากประเทศญ่ีปุนมาลงทุนในประเทศมาก

ยิ่งขึ้น  (บัญชา ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 193) 

นอกจากการสงเสริมตามนโยบายขางตน รถยนตอิโคคาร เปนนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แหงประเทศไทยเนนใหเปนรถยนตรุนใหมตัวถัดไป ดวยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นใน ป พ.ศ. 2558 เปนแรงผลักดัน

ใหอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยยิ่งแข็งแกรงขึ้น  

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ป พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อเปน

กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation 

Automotive) เปนหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยในอนาคต และใน

วันที่ 2 สิงหาคม ป พ.ศ.2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการที่สนับสนุนการผลิตรถยนตที่ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานเก่ียวของเรงใหเกิดเปนรูปธรรม

โดยเร็ว (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. คนเม่ือ 10 พฤษภาคม 2560 จาก  http://www.industry.go.th) 

เพื่อนําประเทศไทยสู Thailand 4.0 ในป พ.ศ.2560 รัฐบาลมุงเนนขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดวยนวัตกรรม 

(Innovation Driven Economy) ผานผูประกอบการ โดยมีนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน

พื้นที่ 3 จังหวัดไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในพื้นที่ดังกลาว
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เพื่อนําประเทศไทยสูไทยแลน 4.0 โดยรัฐบาลลงทุนโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

แหงอนาคต รองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึงรวมถึง อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ที่ขับเคล่ือนดวยพลังงาน

ไฟฟา อยูดวย (MGR ONLINEขาวการเมือง. คนเม่ือ 5 เมษายน 2560 จาก http://www.mgronline.com) 

รถยนตและสวนประกอบรถยนตกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญ ยืนยันไดจากขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย จัดทําเปนสถิติแสดงสินคาสงออกสําคัญ 15 อันดับแรกของไทย (ป 2559) โดย

อันดับหน่ึงคือรถยนต อุปกรณและสวนประกอบรถยนต ฉะน้ันสินคารถยนตและสวนประกอบ จึงเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทย นอกจากเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตางๆ เชน 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมสีและชุบผิว อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอ่ืนๆ ดังน้ันถาอุตสาหกรรมยานยนตขยายตัวยอม

สงผลใหอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ขยายตามไปดวย จึงสงผลใหอุตสาหกรรมยานยนตกลายเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่รัฐบาลใหความ

สนใจ และกําหนดมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตใหเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยมีการดําเนินการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรยานยนตเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตของเอเชีย หรือ "ดี

ทรอยทแหงเอเชีย" 

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดเปนอันดับตน สงผลตอ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีอุตสาหกรรมยานยนตยังสรางงานใหกับแรงงานไทย ทําใหแรงงานไทยในอุตสาหกรรมยาน

ยนตมีรายไดสูง แรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนตมีอยูหลายสวนงาน แตแรงงานในสวนงานที่เปนหัวใจสําคัญของการผลิต

ในอุตสาหกรรมยานยนตคือแรงงานในสวนงานวิศวกรฝายผลิตที่มีหนาที่ผลิตสินคาออกจําหนายสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรม

ยานยนตโดยตรง  

อุตสาหกรรมยานยนตสรางอุตสาหกรรมตอเน่ืองใหกับอุตสาหกรรมไทยอยางมากมาย แมอุตสาหกรรมยานยนต

ประเทศไทยจะอยูในมือของบริษัทตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทสัญชาติญ่ีปุน แตสถิติผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในปจจุบันที่มี

กวา 2300 รายเปนทั้งผูประกอบการไทยและตางชาติที่ลงทุนเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตน้ี (บัญชา 

ชุณหสวัสดิกุล. 2555: 202)   

จากขอมูลของกองความรวมมือการลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แสดงถึงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ

ไทยมีอัตราสวนการลงทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เรียงจากมากไปนอยดังน้ีประเทศญ่ีปุน สิงคโปร จีน ยุโรป และอ่ืนๆ  

ซ่ึงการลงทุนสูงมากจากประเทศญ่ีปุนทําใหอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนองคการอุตสาหกรรมยานยนตที่มีสัญชาติ

ญ่ีปุนเปนสวนใหญ อีกทั้งยังมีจํานวนเงินลงทุนและจํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยระบุวาประเทศญ่ีปุนมีปริมาณเงิน

ลงทุนในการยื่นขอสงเสริมการลงทุนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 19 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติทั้งหมด โดยมีการขอรับการ

สงเสริมการลงทุนขนาดใหญ คือ กิจการผลิตเครื่องยนตสําหรับยานพาหนะ มูลคา 7,200 ลานบาท กิจการผลิตรถยนต

เอนกประสงค มูลคา 2,875 ลานบาท และกิจการชิ้นสวนยานยนต อ่ืนๆ (กองความรวมมือการลงทุนตางประเทศ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2560: 1) เม่ืออุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญ่ีปุนกลุมโรงประกอบรถยนตเขามาตั้งฐานผลิต

ในไทย องคการอุตสาหกรรมยานยนตในสวนผลิตชิ้นสวนเพื่อปอนโรงประกอบตามมาลงทุนในประเทศไทย ทําใหการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญ่ีปุนยิ่งทวีจํานวนมากขึ้น วิศวกรไทยที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนตจึงอยูใน

อุตสาหกรรมยานยนตสัญชาติญ่ีปุนเปนสวนใหญ  

มีการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมีบุคลากรเพียงพอในเชิงปริมาณแตยังขาดในเชิงคุณภาพ 

บุคลากร  โดยหลักในอุตสาหกรรมยานยนตจะถูกแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) ระดับวิศวกร (2) ระดับชางเทคนิค (3) 

ระดับแรงงาน จากการวิเคราะหพบวา สถาบันการศึกษาตางๆในประเทศสามารถผลิตบุคลากรทั้ง 3 ระดับอยูในเกณฑที่

เพียงพอโดยเฉพาะในระดับวิศวกร  แตบุคลากรซ่ึงปฏิบัติการอยูในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิศวกรและชางเทคนิคยังขาด

คุณภาพ ซ่ึงแบงเปน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ (2) บัณฑิตใหมขาดประสบการณตรง 
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(ภาคอุตสาหกรรม สพศ, 2555: ง-7) ปญหาวิศวกรไทยขาดคุณภาพที่พบจากการศึกษาขางตนยอมมีโอกาสสงผลใหเกิดปญหา

ตออุตสาหกรรมยานยนต  ถือเปนจุดออนของอุตสาหกรรมยานยนตได 

สวนผูบริหารที่อยูในตําแหนงสูงระดบักรรมการบริษัทมักเปนชาวญ่ีปุนที่เดินทางมาประจําอยูในประเทศไทย ฉะน้ัน 

วิศวกรไทยจึงตองปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาที่เปนชาวญ่ีปุนอยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากภาษาที่แตกตางกันแลว 

วัฒนธรรมการทํางานก็มีความแตกตางอันนําไปสูความเขาใจที่ไมตรงกัน เกิดกลายเปนความขัดแยงที่ มีผลกระทบตอ

ความสัมพันธระหวางผูบริหารชาวญ่ีปุนและวิศวกรไทยซ่ึงถือเปนปญหาในระดับจุลภาค จนอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

ยานยนตโดยรวม และเม่ือปญหาขยายตัวสูงขึ้นจะมีผลสงถึงระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศไดในที่สุด 

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนที่มี

ตอวิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ผลการศึกษาที่ไดจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางวิศวกรไทยและผูบริหารชาวญ่ีปุนในอุตสาหกรรมยาน

ยนตใหดียิ่งขึ้น ใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนต ใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ

ผูบริหารชาวญ่ีปนในอุตสาหกรรมยานยนต อันจะสงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปนไปตามเปาหมายของ

รัฐบาลที่จะผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตของเอเชีย เกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

     2.1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนเ ก่ียวกับพฤติกรรมและทักษะของวิศวกรชาวไทย

อุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง 

      2.2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเก่ียวกับพฤติกรรมและทักษะที่พึงประสงคของวิศวกรชาวไทยตามความคาดหวังของ

ผูบริหารชาวญ่ีปุน 

      ความสําคัญของการวิจัย คือ ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนเก่ียวกับพฤติกรรมและทักษะของ

วิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ทําใหทราบคุณลักษณะเก่ียวกับ

พฤติกรรมและทักษะที่พึงประสงคของวิศวกรชาวไทยตามความคาดหวังของผูบริหารชาวญ่ีปุน ผูบริหารและผูเก่ียวของฝาย

บริหารทรัพยากรมนุษยสามารถนําผลวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะเก่ียวกับพฤติกรรมและทักษะของ

วิศวกรชาวไทยใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุน วิศวกรไทยสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาตนเอง ใหมีคุณลักษณะเก่ียวกับพฤติกรรมและทักษะตรงตามความตองการของผูบริหารชาวญ่ีปุน และผูสนใจ

สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

      สมมติฐานการวิจัย คือ ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศกรชาวไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

          กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ 
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ภาพที่   1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

อธิบายสวนประกอบของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี กรอบตัวแปรตนในสวนของพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทย ผูวิจัย

นําแนวความคิดมาจากแนวความคิดของ กรีนเบริก และบารอน (Greenberg and Baron. 1997: 370) ซ่ึงกลาวถึง

องคประกอบที่ผูวิจัยมาเปนตัวแปร 5 ตัวแรก ประกอบดวย พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความ

สํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 

(Courtesy) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) สวนตัวแปร ที่ 6 พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) 

ของกรอบการวิจัย ผูวิจัยนํามาจากแนวความคิดของ Organ & Konovsky (1989: 157) ประกอบกันเปน 6 ตัวแปรที่ใชใน

การศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยในมิติของพฤติกรรมการทํางานของวิศวกรชาวไทย 

ในสวนของทักษะของวิศวกรชาวไทย ผูวิจัยนําแนวความคิดมาจากแนวความคิดของสภาวิศวกร ซ่ึงกลาวถึง

องคประกอบของทักษะของวิศวกร 5 ประการ ประกอบดวย ทักษะการส่ือทางวิศวกรรม (Communication Skill) ทักษะการ

คํานวณ (Computation Skill) ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Skill) ทักษะการบริหาร (Management 

Skill) ทักษะการบริการทางวิศวกรรม (Engineering Services Skill) ผูวิจัยนําองคประกอบทั้ง 5 ประการมาจัดกลุมใหเขากับ

แนวคิดของโรเบิรต เคตซ   ซ่ึงเปนแนวคิดที่สอดคลองกันกับแนวคิดของสภาวิศวกร โดยแบงทักษะออกเปน 3 ด าน 

(ประกอบดวย ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills) ทักษะทางดานคนหรือมนุษยสัมพันธ (Human or People Skills) 

ทักษะทางดานการใชความคิด (Conceotual Skills)) ผูวิจัยนําทักษะการส่ือทางวิศวกรรม (Communication Skill) ทักษะ

การคํานวณ (Computation Skill) ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Skill) ตามแนวคิดของสภาวิศวกรมาจัด

กลุมรวมเปนตัวแปรทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills)ของกรอบการวิจัย และเปล่ียนทักษะการบริหาร 

(Management Skill)ตามแนวคิดของสภาวิศวกรเปนทักษะดานคน (Human skill)ในกรอบการวิจัย และเปล่ียนทักษะการ
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บริการทางวิศวกรรม (Engineering Services Skill)เปนทักษะทางดานการใชความคิด (Conceotual Skills)ในกรอบการวิจัย 

เม่ือจัดกลุมใหมแลวไดเปน 3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศกรชาวไทยในมิติของทักษะการ

ทํางานของวิศวกรชาวไทย 

ตัวแปรตามคือระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

         การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ )Survey Research  (ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอน คือ กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล และ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหารชาวญ่ีปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด

จังหวัดระยอง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารชาวญ่ีปุนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด

จังหวัดระยอง จํานวน 75 ราย ประมาณขนาดตัวอยางดวยตาราง Krejcie and Morgan 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการ จํานวน  7 ขอ  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรไทย จํานวน 33 ขอ มีลักษณะแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนว ของลิเครท (Likert) แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด 

มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอยและมีความพึงพอใจนอยที่สุด โดยจําแนกความพึงพอใจ

ของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยออกเปน 2 ดาน คือ ดานพฤติกรรมการทํางาน และ ดานทักษะการทํางาน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และความตองการของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย เปนคําถามปลายเปด 

เพื่อใหผูบริหารชาวญ่ีปุนแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการเพิ่มเติมดานตางๆอยางอิสระ รวมทั้งการสัมภาษณ

เพิ่มเติมผูบริหารชาวญ่ีปุนที่ตอบแบบสอบถามจากผูสมัครใจ 

          การเก็บรวบรวมขอมูลโดยรวบรวมรายชื่อและที่อยูอุตสาหกรรมยานยนตจากเอกสารบัญชีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ป 2555 ไดจํานวนอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด จํานวน 89 ราย และไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 75 ราย ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามจํานวน  75 

ชุด สงใหผูบริหารชาวญ่ีปุน การสงและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยสงทางไปรษณียและนําสงตรงใหแกผูบริหาร

ชาวญ่ีปุน ไดรับแบบสอบถามคืน 49 ฉบับ สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได จํานวน 49 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

65.33% 

ผลการวิจัยปรากฏวาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนที่มีตอวิศวกรชาวไทยทั้งดานพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทย

และดานทักษะของวิศวกรชาวไทยมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจระดับปานกลางเปนสวนใหญ ไมปรากฏประเด็นโดดเดน ผูวิจัย

จึงศึกษาประเด็นยอยที่เปนองคประกอบภายในหัวขอตางๆของดานพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทยและดานทักษะของวิศวกร

ชาวไทยเพิ่มเติม โดยศึกษาคาเฉล่ียของประเด็นยอยทั้งหมดและดําเนินการสัมภาษณผูบริหารชาวญ่ีปุนเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความ

โดดเดนและความนาสนใจจากประเด็นยอยดังกลาว 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นยอยโดยดูที่คาเฉล่ียต่ําที่มี

คะแนนเฉล่ียอยูในระดับ 1 และ 2 แตไมเกิน 3 จากสเกล 5 ระดับ กลาวคือผูวิจัยเลือกประเด็นยอยในมิติพฤติกรรมของวิศวกร
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ชาวไทยและมิติทักษะของวิศวกรชาวไทยที่มีคะแนนเฉล่ียไมถึง 3 ซ่ึงหมายถึงประเด็นยอยที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับ

นอยและนอยที่สุดจะถูกมาใชวิเคราะหและอภิปรายตอไป 

ขั้นตอนการสัมภาษณเจาะลึกสําหรับโครงการวิจัยมีดังน้ี 

1.  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย กําหนดประเด็นขอคําถามแตละขอ โดยยึดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใช ไดแกสมุด กระดาษสําหรับจดบันทึกที่มีคุณภาพ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง ติดตอนัดหมาย

ประชากรเปาหมาย ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเครื่องใชทุกอยาง 

2.  ผูวิจัยเขาสูสถานที่นัดหมายโดยใหเกียรติแกประชากรเปาหมายเปนผูเลือกสถานที่ และแนะนําตนเองกับผูให

สัมภาษณ 

3. ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายและแนะนํางานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย การรักษาความลับของผูใหสัมภาษณ การไม

เปดเผยชื่อของผูใหสัมภาษณ แจงใหทราบวาผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมไมมีการเสนอขอมูลรายบุคคล พรอมทั้งขอ

อนุญาตบันทึกเสียง รวมทั้งเวลาที่ใชสัมภาษณ 

4. ผูวิจัยเริ่มตนจากการตั้งคําถามอยางชัดเจน เปดโอกาสผูใหสัมภาษณไดตอบอยางเต็มที่ จับประเด็นที่ผูตอบและ

ซักถามเจาะลึกเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด และเริ่มคําถามถัดๆไป 

 ผูวิจัยกําหนดแนวทางขอคําถาม ใชซักถามติดตามรายละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและซักถามติดตามประเด็น

เพื่อใหไดรายละเอียดที่ลึกซ้ึง ซักไซไลเรียงตามหัวขอหลัก ลักษณะคําถามผูวิจัยแยกเปนคําถามหลัก  (main question) 

คําถามซักไซไลเรียง (probe) และคําถามติดตาม (follow up) (Rubin and Rubin, 1995 อางใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ. 

2547: 67)  โดยคําถามหลักจะเปนคําถามตามประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงค สวนคําถามซักไซไลเรียงจะเปนการถามเพื่อ

ตองการใหผูตอบระบุถึงความรูสึกถึงสาเหตุเก่ียวกับประเด็นน้ันๆ และสําหรับคําถามติดตามเปนการซักถามตอเน่ืองถึงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะแกไขประเด็นน้ันๆ  

แนวทางขอคําถาม ดังน้ี 1. ทานเห็นดวยกับผลวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือ และทานคิดวาประเด็นปญหา

พฤติกรรมการทํางานและทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยประเด็นใดที่เปนปญหาสําคัญควรไดรับการแกไขมากที่สุด (ตอบ

ไดหลายคําตอบ) 2 ทานรูหรือไมวาทําไมปญหาเหลาน้ันจึงเกิดขึ้น 3. ทานมีขอแนะนําเพื่อการลดปญหาลงหรือไม หากผูให

สัมภาษณมีหลายประเด็น ผูวิจัยจะถามคําถามขอที่ 2 และคําถามขอที่ 3 สําหรับประเด็นถัดไปไลทีละประเด็นจนครบถวน 

กอนปดสนทนาเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและเปนอิสระในประเด็นที่เก่ียวของ  ส้ินสุดการสัมภาษณ 

กลาวแสดงความขอบคุณโดยกลาวถึงความประทับใจที่ไดรับ กลาวถึงคุณคาของขอมูลที่ผูใหสัมภาษณไดเสียสละเวลาที่มีคาให

ผูวิจัย ตลอดจนใหความม่ันใจเก่ียวกับความลับของขอมูลและการนําขอมูลไปใชเสนอรายงาน และเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณ

ซักถามขอของใจ(ถามี) และหากมีประเด็นใดขาดตกบกพรองอาจขออนุญาตโทรสอบถามเพิ่มเติมในภายหลัง 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก มาชวยเสริมดานการวิจัยเชิงปริมาณในดานความเขาใจและการตีความ 

กลาวคือใชรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเปนขอมูลเสริมความเขาใจและชวยตีความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ โดยผูวิจัยเลือกผูใหสัมภาษณจากผูตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจตามจํานวนที่กําหนดไว  

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูบริหารชาวญ่ีปุนตอบและสงกลับมาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดย

กําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูบริหารชาวญ่ีปุน วิเคราะหโดยการแจกแจงคารอยละ 

2. ขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย วิเคราะหโดยการแจกแจงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. 

ขอมูลแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมตางๆ เปนลักษณะคําถามปลายเปดรวมทั้งสัมภาษณเพิ่มเติมผูตอบ

แบบสอบถามและสัมภาษณเจาะลึก สรุปดวย Content Analysis โดยการแจกแจงดวย ความถี่ คารอยละ รวมทั้งวิเคราะหเชิง

คุณภาพจากผลการสัมภาษณเพิ่มเติมผูบริหารชาวญ่ีปุนเพื่อนําเสนอในสวนขอมูลที่ผลการวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถเขาถึงได 

โดยวิเคราะหเชิงตรรกะ อางอิงคําพูดหรือเรื่องราวจริงจากกลุมตัวอยาง 
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4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พบวาผูบริหารชาวญ่ีปุนที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศชายทั้งหมด 

จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 100.0 อายุผูบริหารชาวญ่ีปุนสวนใหญ อายุ 41-49 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36.7 

รองลงมาคืออายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.7 และอายุ 0-40 ป คิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด

ของผูบริหารชาวญ่ีปุนสวนใหญ ปริญญาตรีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 67.3. รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 16.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และอนุปริญญาหรือปวส จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ ตําแหนงหนาที่งานในปจจุบันของผูบริหารชาวญ่ีปุนสวนใหญ ผูจัดการฝายหรือแผนก จํานวน 23 

คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมาคือผู จัดการทั่วไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28.6 และ ประธานบริษัทหรือ

กรรมการบริหาร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.5 ตามลําดับ ประสบการณทํางานหลังจากจบการศึกษาจนถึงปจจุบันของ

ผูบริหารชาวญ่ีปุนสวนใหญ 16 - 30ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาคือต่ํากวา 16 ป จํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 22.4และ สูงกวา 30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.4 ตามลําดับ ประสบการณทํางานในประเทศไทยของผูบริหาร

ชาวญ่ีปุนสวนใหญ ต่ํากวา 3 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาคือ 3  - 5 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

30.6  และ สูงกวา 5 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ วุฒิการศึกษาสวนใหญของวิศวกรชาวไทยในบริษัทของ

ผูบริหารชาวญ่ีปุนในปจจุบันสวนใหญ ปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมาคือ ปวส และ ปวช คิดเปน

รอยละ 8.2 และ 4.1 ตามลําดับ 

         ผลการศึกษาคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย โดยรวม อยูในระดับพึงพอใจปาน

กลาง มีคา x̄ = 3.02 S.D.= 0.576 โดยทั้งดานพฤติกรรมการทํางาน และ ดานทักษะการทํางาน มีระดับความพึงพอใจเทากัน 

คือมีคา  x̄ = 3.02 S.D.= 0.616 และ x̄ = 3.02 S.D.= 0.587 ตามลําดับ     

         ผลการศึกษาคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย เก่ียวกับ พฤติกรรมการทํางานแยก

ตามประเด็นพบวา ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปกับงานสวนตัว  มีคา x̄ = 2.67 S.D = 

0.987 รองลงมาคือ การตรงตอเวลา มีคา x ̄ = 2.65 S.D = 0.779 การมีอดทนอดกล้ันตอความคับของใจหรือความกดดัน  มีคา 

x̄ = 2.80 S.D = 0.889 คํานึงถึงผูอ่ืนเสมอเม่ือการกระทําสงผลตอผูอ่ืน มีคา x̄ = 2.84 S.D = 0.889 มีความจงรักภักดีตอ

องคกร มีคา x̄ = 2.88 S.D = 0.807   มีความผูกพันตอองคกร มีคา x̄ = 2.88 S.D = 0.726 ใหคําแนะนําแกเพื่อนในการ

ปรับปรุงงาน มีคา x̄ = 2.90 S.D = 0.823 ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง มีคา x̄ = 2.92 S.D = 0.838 การเก็บความลับ

บริษัท มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.789 การชวยเหลือพนักงานผูอ่ืนในการแกปญหา มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.865 มีความรูสึกตอง

พัฒนาบริษัท มีคา x̄ = 2.98 S.D = 0.803 ตามลําดับ 

         ผลการศึกษาคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทย เก่ียวกับ ทักษะการทํางานแยกตาม

ประเด็นพบวา ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด  คือ การคํานึงถึงภาพสวนรวมบริษัท มีคา x̄ = 2.61 S.D = 0.759 รองลงมา คือ 

มีการตัดสินใจ การวางแผน การจัดการ มีคา x ̄ = 2.65  S.D =0.779  และ เขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจเก่ียวกับคน  มีคา x̄ = 

2.69 S.D = 0.769 คํานึงถึงความสัมพันธของบริษัทกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก มีคา x̄ = 2.71 S.D = 0.842 

การพัฒนาตนเอง  มีคา x̄ = 2.94 S.D = 0.922 การรับรูบทบาท ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ มีคา x̄ = 2.96 S.D = 0.815 มี

ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรม มีคา x̄ = 2.98 S.D = 0.777 ตามลําดับ                             
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5. อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาผูวิจัยไดพบประเด็นที่ควรคาแกการอภิปรายดังน้ี สมมติฐานที่วาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุน

ตอวิศวกรชาวไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต คําถามที่วาเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอ

วิศวกรชาวไทยเปล่ียนแปลงไปตามสมมติฐานหรือไมน้ัน ผูวิจัยเห็นวาเปรียบเทียบไดยาก เน่ืองจากวรรณกรรมและงานวิจัยใน

อดีตมีกรอบการวิจัยที่แตกตางจากงานวิจัยน้ี 

ผูวิจัยพบวาวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตมักเนนอธิบายพฤติกรรมและลักษณะเดนของคนไทยทั่วไปแบบกวาง ไม

เนนที่วิชาชีพใดวิชาหน่ึง สํารวจความคิดเห็นของชาวญ่ีปุนทั่วไปที่ไมไดเปนผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของวิศวกรชาวไทย

โดยตรง งานที่มีลักษณะเจาะลึกโดยเอากรอบเฉพาะเจาะจงมาใชในการประเมินพฤติกรรมยังไมคอยมี งานวิจัยน้ีจึงเสนอกรอบ

การวิจัยที่ศึกษาลักษณะความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาวไทยที่ครอบคลุมเฉพาะเจาะจงมิติพฤติกรรมและมิติ

ทักษะของวิศวกรชาวไทยอุตสาหกรรมยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรดจังหวัดระยอง ขอสังเกตความแตกตาง

ของวรรณกรรมและงานวืจัยในอดีตมีประเด็นอภิปรายผานมุมมองของรูปแบบวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมาไดดังน้ี 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมาสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆได 2 กลุม คือกลุมที่เนนศึกษาลักษณะเดนของคนไทย และ 

กลุมที่ เนนศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและอุปนิสัยระหวางคนไทยกับคนญ่ีปุน และเม่ือสังเกตจากปที่งานวิจัยและ

วรรณกรรมเกิดขึ้น พบวางานวิจัยและวนนณกรรมที่โดดเดนเริ่มในป ค.ศ.1987 ที่เนนศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับ

คนญ่ีปุน และหลังจากน้ันจนถึงป ค.ศ.1996 วงการวิชาการสนใจศึกษาเนนลักษณะเดนและลักษณะพิเศษของคนไทยในสายตา

คนญ่ีปุน และหลังจากป ค.ศ.2001 จนถึงป ค.ศ.2002 แนวทางการศึกษาเนนเชิงเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับคนญ่ีปุนอีก

ครั้ง จากน้ันชาวงป ค.ศ.2003 ถึงป ค.ศ.2008 ไมปรากฏงานวิจัยและวรรณกรรมโดดเดนที่ศึกษาเก่ียวกับลักษณะเดนของคน

ไทยหรือเปรียบเทียบระหวางคนไทยกับคนญ่ีปุน เม่ือเริ่มปค.ศ.2009 ถึงปค.ศ.2010 วงการวิชาการกลับมาสนใจศึกษาลักษณะ

เดนของคนไทยอีกครั้ง และปค.ศ.2011ถึงปค.ศ. 2012 นักคิดยอนกลับมาศึกษาเชิงเปรียบเทียบคนไทยกับคนญ่ีปุนอีกครั้ง จาก

ขางตนจะเห็นวาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมาตั้งแตปค.ศ.1987จนถึงปค.ศ. 2012 เปนงานที่เนนศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ

นิสัยระหวางคนไทยกับคนญ่ีปุนและศึกษาดานลักษณะเดนของคนไทยแบบกวาง นอกจากน้ีแลว งานวิจัยที่ผานมามี

กลุมเปาหมายในการศึกษาอยูที่กลุมคนไทยและพนักงานไทยแบบกวางที่ไมเจาะจงเฉพาะวิชาชีพใดวิชาอาชีพหน่ึง 

จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวางานวิจัยน้ีแตกตางจากวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตอยางชัดเจน ฉะน้ันการ

ดําเนินการเปรียบเทียบบนกรอบการวิจัยที่แตกตางกันจึงทําไดยาก  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวายังพอทําการเปรียบเทีนบไดโดยวิเคราะหประเด็นยอยที่เปนองคประกอบในตัวแปรตนใน

ดานพฤติกรรมและทักษะของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย อภิปรายไดดังน้ี 

การตอบขอสมมติฐานงานวิจัยที่กําหนดไว จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวาสวนใหญของดานพฤติกรรมและทักษะของ

วิศวกรชาวไทยไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต แตขอคนพบน้ีมีประเด็นอภิปรายผานมุมมองของประเด็นยอยที่มีความโดดเดน

และมีนัยสําคัญ พบวาผูบริหารชาวญ่ีปุนมีความพึงพอใจในระดับต่ําตอพฤติกรรมของวิศวกรชาวไทยในเรื่อง “การใชอารมณ

เม่ือเกิดความขัดแยง” ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (Courtesy) ของดานพฤติกรรมในกรอบการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรไทย เรื่องการใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ซ่ึงแตกตางจาก

วรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตที่กลาวเสมอวาคนไทยเปนคนรักสนุก มองโลกในแงดี เปนคนใจดี ราเริง ซ่ึงหมายความวาใน

อดีต คนไทยจะไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง แตงานวิจัยน้ีไดผลตรงกันขามวาวิศวกรชาวไทยเปนคนโกรธงายเม่ือตองพบ

กับปญหาตางๆ  จึงมีคําถามวาจะอธิบายปรากฎการณน้ีอยางไร มีแงมุมตางๆที่ควรพิจารณาประกอบการอธิบายปรากฎการณ

น้ี ผูวิจัยเห็นวาปรากฎการณน้ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตใน

ประเทศไทยที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในป 2555 ที่สงผลใหมียอดการจองรถตาม

นโยบายน้ีถึง 1,256,291 คัน เม่ือรวมกับรถยนตประเภทอ่ืนสงผลใหรถยนตโดยรวมรถยนตสูงเปน 2.8 ลานคัน ทุกคายรถยนต
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จําเปนตองเพิ่มกําลังผลิตเต็ม100% และนโยบายสงเสริมการผลิตรถยนตไฟฟาที่จะนําประเทศไทยสู Thailand 4.0 จากการ

เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนตขางตนสงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสงปอนตลาดไดทัน โรงงาน

อุตสาหกรรมยานยนตที่เก่ียวของจึงตองเรงการผลิตโดยเพิ่มชั่วโมงทํางาน ทํางานเปน 2 หรือ 3 กะเพื่อผลิตใหไดมากที่สุดเทาที่

ทําได ตั้งแตป 2555 เปนตนมา มีผลทําใหวิศวกรชาวไทยตองทํางานในปริมาณที่มากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น เกิดเปน

ความเครียด เม่ือเกิดปญหาขึ้นกับการทํางาน วิศวกรชาวไทยจึงไมมีความอดทนอดกล้ัน และแสดงอาการโกรธออกมาอยาง

ชัดเจน ซ่ึงแตกตางจากในอดีตที่คนไทยจะยิ้มและพูดคุยกันไดดวยด ี

นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารชาวญ่ีปุน มีขอสังเกตุที่นาสนใจและเปนขอมูลที่โดดเดนนํามา

อภิปรายในงานวิจัยน้ี ประเด็นดังกลาวคือประเด็นเรื่องการใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมในหัวขอทักษะดานคน 

(Human skill) ของทักษะการทํางานของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย แสดงวาวิศวกรชาวไทยมีการทํางานเปนทีมดีขึ้นกวา

ในอดีต จึงมีคําถามวาจะอธิบายปรากฎการณน้ีอยางไร มีแงมุมตางๆที่ควรพิจารณาประกอบการอธิบายปรากฎการณน้ี ผูวิจัย

เห็นวาปรากฎการณน้ีอาจเกิดจากการที่วิศวกรชาวไทยเห็นถึงประโยชนจากการทํางานเปนทีมมากขึ้นกวาในอดีตจากการได

ฝกอบรมในบริษัท สอดคลองกับแนวคิดของ อิมาอิ  ที่กลาวถึงการทํางานเปนทีมในประเทศไทย (Teamwork in Thailand) 

วา แมวาคนไทยตั้งแตอดีตที่มีความเปนอัตตาสูง ซ่ึงขัดแยงกับการทํางานเปนทีมของญ่ีปุนที่เนนความเปนกลุมเปนสําคัญ การ

ทํางานเปนทีมของญ่ีปุน เพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน การทํางานเปนทีมเปนแรงกระตุนอยางดีในการทําใหงานคืบหนาไป แต

ปจจุบันเม่ือพนักงานชาวไทยฟงหัวหนาชาวญ่ีปุนอธิบายประโยชนของการทํางานเปนทีมรวมทั้งไดรับการฝกอบรมบอยครั้ง 

วิศวกรไทยก็ไมไดแคเพียงทําตามอยางผิวเผินเทาน้ัน แตยังพยายามทําความเขาใจประโยชนของการทํางานเปนทีมที่จะเกิดกับ

งานที่ทําอยางแทจริง วิศวกรชาวไทยพยายามทําความคุนเคยกับการทํางานเปนทีมมากขึ้นกวาในอดีต นอกจากน้ี พัลลภา เห็น

ถึงประโยชนของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอองคกร โดยกลาววา  แมในอดีตวิศวกรชาวไทยจะมีมุมมองที่ไมใหความสําคัญกับ

เรื่องของความเปนกลุมหรือเปนทีม และกลับมีมุมมองวาคนญ่ีปุนใหความสัมพันธเรื่องทีมมากเกินไปจนทําใหบางครั้งการให

ความสําคัญเรื่องการตัดสินใจเปนทีมกอใหเกิดปญหาความลาชาในการทํางาน แตจากความเปนจริงในปจจุบัน ความสําคัญของ

การทํางานเปนกลุมเปนทีม สามารถกอใหเกิดการจัดตั้งคลับของผูผลิตชิ้นสวน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน 

ประสบการณ การบริหารจัดการดานคุณภาพ และการปรับปรุงแกไขปญหาดานคุณภาพระหวางผูผลิตชิ้นสวนดวยกันได ซ่ึงมี

ประโยชนตอองคกรเปนอยางมาก ประโยชนที่เห็นไดชัดเหลาน้ีสงผลใหวิศวกรชาวไทยสนใจในการเรียนรูและฝกฝนทักษะการ

ทํางานเปนทีมมากขึน้กวาในอดีต             

 

6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากขอคนพบดังกลาวขางตนย้ําใหเห็นวาผลจากการศึกษาแสดงความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรชาว

ไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 2 ประเด็น คือ  ประเด็นการใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ในหัวขอพฤติกรรมการคํานึงถึง

ผูอ่ืน (Courtesy) ของดานพฤติกรรมในกรอบการวิจัย โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในเชิงลบ ซ่ึงหมายถึงผูบริหารชาวญ่ีปุนมีความ

พึงพอใจตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นดังกลาวนอยลงกวาในอดีต และ ประเด็นการทํางานเปนทีม ในหัวขอทักษะดานคน 

(Human skill) ของดานทักษะของวิศวกรชาวไทยในกรอบการวิจัย มีการเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึงผูบริหารชาว

ญ่ีปุนมีความพึงพอใจตอวิศวกรชาวไทยในประเด็นดังกลาวมากขึ้นกวาในอดีต  ผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะไดดังน้ี 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. วิศวกรชาวไทยควรสรางจิตสํานึกในเรื่องหนาที่พลเมือง โดยไมยึดถือแนวคิดวาหนาที่พลเมืองจํากัดเฉพาะการเสีย

ภาษีและการเลือกตั้ง แตควรตองมีหนาที่ “เรียนรู” และ “ทํางาน” ตามแนวคิดสังคมญ่ีปุน เพื่อใหเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง และขยัน มุงม่ันในการปฎิบัติงาน รวมทั้งเม่ือเกิดปญหาตองคํานึงเสมอวาเปนหนาที่ตองแกไขโดยไมใชอารมณ 
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 2. วิศวกรชาวไทยควรสนใจในการเขารับการฝกอบรมดานวิชาชีพวิศวกรรมจากผูชํานาญฉพาะทางจากญ่ีปุน ดาน

กานวางแผน การควบคุม การดําเนินตามแผนอยางเปนระบบ รูจักใช PDCA รวมทั้งความรูเฉพาะวิชาชีพวิศวกรรม ที่จําเปนตอ

หนาที่วานโดยการสนับสนุนจากบริษัท 

 3. วิศวกรชาวไทยควรสนใจฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองจนเกิดความเคยชินเพื่อการพัฒนาความรูทักษะของตนเองใน

ระยะยาวโดยบริษัทใหการสนับสนุน  

 4. วิศวกรชาวไทยควรสอนงานวิศวกรรุนนองดวยความเต็มใจ หรือ โดยทางบริษัทจายเบี้ยพิเศษ(Incentive) กระตุน

วิศวกรรุนพี่ ใหดําเนินการถายทอดความรูเ ก่ียวกับงานที่ทําแก วิศวกรรุนนอง ซ่ึงถือเปนการบริหารความ เส่ียง (Risk 

Management) เรื่องบุคลากรชํานาญงานภายในบริษัทที่อาจขาดแคลนในอนาคต 

 5. วิศกรชาวไทยควรเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเปดรับแนวคิดใหมๆ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอวิศวกรไทยในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เพื่อนําผลวิจัยมา

เปรียบเทียบผลระหวางอุตสาหกรรมที่แตกตาง 

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารชาวญ่ีปุนตอตําแหนงงานอ่ืน เชน บัญชี จัดซ้ือ บุคคล เพื่อนําผลวิจัย

มาเปรียบเทียบผลระหวางตําแหนงงานที่แตกตาง 

 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารในมิติอ่ืนที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานและทักษะการทํางาน  

 4. ควรศึกษาประเด็นตอเน่ืองเชนเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการทํางานเปนทีมของวิศวกรชาวไทย ปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการใชอารมณเม่ือมีขอขัดแยงของวิศวกรชาวไทย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเรียน MBA ของวิศวกรชาวไทย เปนตน   
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บทคัดยอ 

 

การตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากการที่หญิงซ่ึงอยูอายุระหวาง 10-19 ป มีเพศสัมพันธกับชายโดยมิไดมีการสมรสกันตาม

กฎหมาย สงผลใหเด็กที่คลอดออกมาเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของชายที่เปนบิดา เด็กจึงไมไดรับสิทธิตาง ๆ ที่บุตรพึงไดรับ

จากบิดา เชน สิทธิที่จะไดรับการอุปการะเล้ียงดูและการศึกษา สิทธิใชชื่อสกุล สิทธิในสัญชาติไทย สิทธิในการไดรับมรดก และ

หากมีผูกระทําละเมิดใหชายถึงแกความตาย เด็กก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาดอุปการะเล้ียงดูจากผูกระทําละเมิด เด็กจะเปนบุตร

ที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาตอเม่ือบิดาไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาหรือบิดาไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรหรือศาลมีคําพิพากษา

วาเด็กเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 

 

คําสําคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน  สิทธิของบุตร  บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย  

 

Abstract 

 

The adolescent pregnancy happens from the females who age 10-19 year old, these females 

have had sexual affair with any male without marriage legislation. This phenomena resulted in the infant 

was born with the status paternal illegitimate child, moreover; the child doesn’t get any rights from his 

father for examples: right to patronage and education, the right to use the family name, the right to be 

Thai nationality, the right to claim heritage. If any one violated his father till death, the child have also 

no right to sue for foster caring from that the violator. The child can be the paternal legitimate child when 

only the parents have registered a marriage certificate or the father registered an infant as legitimate 

child or the court sentenced that the infant is the legitimate child. 

 

Keywords: the adolescent pregnancy, child’s right, legitimate father 

 

1. บทนํา 

 

ปญหาการตั้งครรภขณะกําลังศึกษาไมวาจะเปนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา ทําใหหญิงที่ตั้งครรภบาง

รายตองลาออกและบางรายก็ตองพักการเรียนไป โดยการตั้งครรภในวัยรุน หมายถึง การตั้งครรภในสตรีที่มีอายุระหวาง 10-
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19 ป โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร
24

 สถิติการคลอดของแมวัยรุนประเทศไทยป พ.ศ. 2558 ของสํานักอนามัยการเจริญ

พันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา รอยละการคลอดในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ปตอจํานวนหญิงคลอดทั้งหมด ในชวง 

13 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.9 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 15.3 ในป พ.ศ. 2558 ดังขอมูลแสดงในตารางที ่1 

  

 ตารางที่ 1 จํานวนหญิงคลอดบุตรอายุ 10  – 19 ป25 

ป พ .ศ.  จํานวนหญิงคลอดทั้งหมด จํานวนหญิงคลอดอายุ 10-19 ป รอยละ 

2546 742,183 95,873 12.9 

2547 813,069 112,675 13.9 

2548 809,485 115,634 14.3 

2549 793,623 115,054 14.5 

2550 797,588 118,740 14.9 

2551 784,256 121,666 15.5 

2552 765,047 122,756 16.0 

2553 761,689 123,189 16.2 

2554 782,198 132,180 16.9 

2555 780,975 132,203 16.9 

2556 748,081 125,375 16.8 

2557 711,805 115,491 16.2 

2558 679,502 104,289 15.3 

 

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เพื่อสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งภาครัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม ในการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

เปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตส่ิงที่สําคัญของปญหาการตั้งครรภในวัยรุนคือ เด็กที่คลอดและ

ตองมีชีวิตตอไปวาเขามีสิทธิทางกฎหมายตอชายซ่ึงเปนบิดาอยางไรบาง 

 

2. สิทธิของบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 

 

2.1 สิทธิของบุตรในชื่อสกุล 

บุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา ในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของมารดา
26

 

 

                                                        
24 มนฤดี เตชะอินทร และพรรณี ศิริวรรธนาภา. การตั้งครรภในวัยรุน. คนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.medicine. 

cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=742:adolescent-pregnancy&catid=45:topic-

review&Itemid=561 
25 กิตติพงศ  แซ เจ็ง .  สถานการณอนามัยการเจริญพันธในวัยรุนและเยาวชนป 2558 . คนเมื่อ 14 เมษายน 2560 จาก 

http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=86 
26 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1561 
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2.2 สิทธิของบุตรในสัญชาต ิ

บุตรที่เกิดโดยบิดา (บิดาหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิด แมผูน้ันจะมิไดจดทะเบียน

สมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม
27

) หรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทยยอมไดสัญชาติไทย

โดยการเกิด ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทยและบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาเปนคนตางดาวยอม

ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน เวนแตในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิไดมีการสมรสกับมารดา หรือ

มารดาของผูน้ันเปน
28

 

(1) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย  

(2) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว 

(3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

2.3 สิทธิของบุตรในการไดรับการอุปการะเล้ียงด ู

บิดามารดาจําตองอุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว บิดามารดาจําตอง

อุปการะเล้ียงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเล้ียงตนเองไมได
29

 นอกจากน้ียังสงผลใหบุตรเกิดสิทธิที่

จะเรียกคาสินไหมทดแทนจากบุคคลที่กระทําละเมิดเปนเหตุใหบิดามารดาของตนถึงแกความตายตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 443 วรรคทายได เพราะถือวาบุตรตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย โดยไมตองคําถึงวาบิดาจะไดอุปการะ

เล้ียงดูบุตรอยูหรือไม ผูตายจะมีฐานะยากดีมีจนอยางไร หรือไมตองคํานึงวาผูตายจะตองเปนผูมีรายได และบุตรไดรับการ

อุปการะจากผูตายจริงแตอยางใด
30

 

หนาที่ของบิดามารดาในการอุปการะเล้ียงดูบุตรผูเยาว หมายถึง การจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการ

รักษาพยาบาล รวมทั้งใหเงินทองไวใชสอยตามสมควร
31

 สวนหนาที่ในการใหการศึกษาตามสมควรน้ัน กฎหมายไดกําหนด

การศึกษาภาคบังคับที่บิดามารดาจะตองดําเนินการไว การใหการศึกษาแกบุตรในขั้นอุดมศึกษาไมอยูในหนาที ่ของบิดา

มารดา
32

 

2.4 สิทธิของบุตรในการรับมรดก 

ผูสืบสันสานเปนทายาทโดยธรรมในลําดับที่หน่ึงจึงมีสิทธิไดรับมรดกจากเจามรดก ถาเจามรดกคือมารดา 

ผูสืบสันดานคือบุตรไมวาบิดากับมารดาจะไดจดทะเบียนสมรสกันหรือไม ถามีการรับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมก็เปน

ผูสืบสันดานเชนกัน แตถาเจามรดกเปนบิดา ผูสืบสันดานไดแก
33

 

 - บุตรที่เกิดแตบิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

 - บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันแตบิดารับรองแลว สําหรับพฤติการณที่ถือวาบิดาได

รับรองวาเปนบุตรแลว เชน การใหใชนามสกุล ใหการอุปการะเล้ียงดู ใหการศึกษา แจงในทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตร ลงใน

ทะเบียนบานวาเปนบุตร ซ่ึงการรับรองน้ันอาจจะรับรองบุตรที่อยูในครรภมารดาก็ได เชน บิดาไปคางกับมารดาไดแสดง

                                                        
27 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 วรรคสอง 
28 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 (1) และ (2) 
29 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1564 
30 ประสพสุข บุญเดช. (2559). คาํอธบิายกฎหมายครอบครัว. (พิมพคร้ังที่ 22). กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง. หนา 618-619. 
31 แหลงเดียวกัน. หนา 619. 
32 แหลงเดียวกัน. หนา 620. 
33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1627 
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ความสัมพันธฉันสามีภริยากันในที่ตาง ๆ อยางเปดเผย มีการจัดเล้ียงการตั้งครรภ เปนการแสดงออกถึงการรับรองวาทารกใน

ครรภมารดาเปนบุตรของตนแลว
34

 

 - บุตรบุญธรรม 

 - บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน แตไดจดทะเบียนกันในภายหลังหรือบิดาไดจด

ทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร
35

  

จะเห็นไดวาบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิหลายประการ เชน การใชชื่อสกุล การไดสัญชาติ การไดรับอุปการะเล้ียง

ดู และมีสิทธิไดรับมรดก สวนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายจะไมมีสิทธิทั้งหลายดังที่กลาวมา บุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายจะมีสิทธิ

เพียงประการเดียวกรณีที่บิดาใหการรับรองคือสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

 

3. การทําใหบุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา 

 

เด็กเกิดในขณะที่หญิงเปนภริยาชายตามกฎหมายกลาวคือหญิงและชายไดจดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให

สันนิษฐานวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี รวมถึงเด็กที่เกิดภายใน 310 วันหลังจากชายผูเปนสามีตาย หยา 

หรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสกับหญิงดวย
36

 สําหรับเด็กที่เกิดจากการที่ชายและหญิงมาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา

โดยไมไดจดทะเบียนสมรส แมจะรูกันโดยทั่วไปวาเปนบุตรของชาย ก็ไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชาย ในกรณีที่

หญิงมิไดจดทะเบียนสมรสกับชายแตเกิดตั้งครรภและคลอดบุตรออกมา ถือวาเด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงแต

เพียงผูเดียวเทาน้ัน
37

 แตก็มีชองทางที่เด็กจะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย ซ่ึงมีอยู 3 วิธี คือ บิดามารดาไดสมรสกันใน

ภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร 

3.1 บิดามารดาสมรสกันในภายหลัง 

การที่หญิงอยูกินกับชายโดยเปดเผยแตมิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย หรือไดเสียกับชายแลวตั้งครรภและคลอดบุตร

ออกมา บุตรจะเปนที่ชอบดวยกฎหมายของหญิงเพียงผูเดียวเทาน้ัน แตหากตอมาภายหลังหญิงไดจดทะเบียนสมรสกับชาย

ผูใหกําเนิดบุตร บุตรจะถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายดวย การเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายของชายในกรณีเชนน้ี

จะมีผลยอนหลังไปจนถึงวันที่บุตรเกิด สําหรับกรณีที่หญิงมีบุตรติดมาแลวทําการสมรสกับชายคนใหมที่มิใชบิดาที่แทจริงของ

บุตร บุตรไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายคนใหมน้ี 

3.2 บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร 

การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายหรือการจดทะเบียนรับรองบุตร เปนกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปน

บุตรโดยไมตองจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก เม่ือมีการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายแลวก็เกิดความสัมพันธ

ระหวางบิดามารดากับบุตร โดยที่บิดาและมารดามิไดเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย ในการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวย

กฎหมาย ชายผูเปนบิดาจะตองไปยื่นคํารองขอจดทะเบียนการรับรองบุตรตอนายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน

เขต และบิดาจะตองไดรับความยินยอมจากทั้งเด็กและมารดาเด็ก โดยบุคคลทั้งสองจะตองไปใหความยินยอมดวยตนเองตอ

หนานายทะเบียน เม่ือเจาหนาที่ไดรับคํารองแลวหากบุตรและมารดาไดไปอยูตอหนานายทะเบียน นายทะเบียนจะใหบุคคลทั้ง

สองทําหนังสือแสดงความยินยอม แตถาบุตรหรือมารดาคนใดคนหน่ึงหรือทั้งสองคนมิไดไป ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน

                                                        
34 พรเทพ ทวีกาญจน. บุตรนอกกฎหมายที่บิดาใหการรับรองมีสิทธิไดรับมรดกของบิดานอกกฎหมายหรือไม. คนเมื่อ 14 กรกฎาคม 

2560 จาก http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/92/ContentFile1857.pdf 
35 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1547 
36 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1536 
37 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1546 
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เขตเพื่อใหความยินยอมดวยตนเอง นายทะเบียนจะมีหนังสือสอบถามไปยังบุตรหรือมารดาที่ไมมาวาจะใหความยินยอมหรือไม 

เม่ือนายทะเบียนไดรับหนังสือแจงความยินยอมจากบุตรหรือมารดาแลว หรือบุคคลดังกลาวไดมาใหความยินยอมดวยตนเอง 

นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให
38

 บุตรหรือมารดามีสิทธิที่จะทําคําคัดคานวาผูขอจดทะเบียนมิใชเปนบิดาของบุตรสงไปให

นายทะเบียนทราบ หรือจะน่ิงเฉยเสียก็ได ในกรณีที่บุตรหรือมารดาคัดคานวาผูขอจดทะเบียนไมใชบิดา หรือไมใหความ

ยินยอมโดยน่ิงเฉยไมแจงความยินยอมใหนายทะเบียนทราบภายใน 60 วัน ในกรณีที่บุตรหรือมารดาอยูในประเทศไทย หรือ 

180 วัน ในกรณีที่อยูนอกประเทศไทย หรือไมอาจใหความยินยอมได นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนไมได ผูขอจดทะเบียน

จะตองนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาใหจดทะเบียนรับรองบุตร เม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบียนจด

ทะเบียนเด็กเปนบุตรไดแลว ผูขอจดทะเบียนจะตองนําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะ

ดําเนินการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดาตอไป
39

 

การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย แมบิดาจะยังไมบรรลุนิติภาวะ บิดาก็สามารถดําเนินการไดเองโดยไม

ตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอน เพราะเปนการที่ตองทําเองเฉพาะตัว 
40

การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรมี

ผลทําใหเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดายอนหลังไปตั้งแตวันที่เด็กเกิด หลังจากจดทะเบียนแลวบิดาผูจดทะเบียนรับ

เด็กเปนบุตรจะขอถอนการจดทะเบียนดังกลาวไมได
41

 อยางไรก็ตามบุคคลที่เปนบิดาของเด็กเทาน้ันที่จะจดทะเบียนรับเด็ก

เปนบุตรได ถาผูขอจดทะเบียนมิใชบิดาของเด็ก การจดทะเบียนรับรองเด็กเปนบุตรก็ไมทําใหเด็กน้ันกลายเปนบุตรชอบดวย

กฎหมายของบิดาผูจดทะเบียนรับรองแตอยางใด  

3.3 การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย 

ในการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายน้ัน กฎหมายไดกําหนดขอสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรที่ชอบดวย

กฎหมายของชายไว 7 กรณีดังน้ี
42

  

 (1) เม่ือมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหน่ียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวยกฎหมายใน

ระยะเวลาซ่ึงหญิงน้ันอาจตั้งครรภได 

 (2) เม่ือมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาว หรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลา

ซ่ึงหญิงน้ันอาจตั้งครรภได 

 (3) เม่ือมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กน้ันเปนบุตรของตน 

 (4) เม่ือปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจงการเกิดหรือรูเห็นยินยอม

ในการแจงน้ัน 

 (5) เม่ือบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซ่ึงหญิงมารดาอาจตั้งครรภได 

 (6) เม่ือไดรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงน้ันอาจตั้งครรภได และมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

เด็กน้ันมิไดเปนบุตรของชายอ่ืน 

 (6) เม่ือมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตร เชน บิดาใหการศึกษา ใหความอุปการะเล้ียงดู ยอม

ใหเด็กน้ันใชชื่อสกุลของตน 

                                                        
38 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 

มาตรา 19 
39 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1548 
40 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 23 
41 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1559 
42 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1555 
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 เม่ือมีขอสันนิษฐานเปนคุณแกเด็ก จึงเปนหนาที่ของชายที่ถูกฟองวาเปนบิดาจะตองพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานของ

กฎหมาย การนําสืบถึงความเปนบิดาของบุตรในปจจุบันน้ีสามารถใชวิธีการขอใหศาลมีคําส่ังใหทําการตรวจพิสูจนบุคคลโดย

การตรวจพิสูจนสายพันธุกรรม (DNA) แตเพียงอยางเดียวโดยไมตองสืบพยานอ่ืนอีกก็ได  

วิธีการในการที่เด็กจะฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรน้ัน หากเด็กเปนผูเยาวและมีอายุไมถึง 15 ปบริบูรณ มารดาของ

เด็กซ่ึงเปนผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูฟองคดีแทนเด็ก หากเด็กเปนผูเยาวแตมีอายุครบ 15 ปบริบูรณแลว เด็กสามารถฟองคดี

ไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม หากเด็กบรรลุนิติภาวะแลวไมวาจะบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

หรือมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ เด็กตองฟองคดีเองภายใน 1 ปนับแตวันบรรลุนิติภาวะ หากเด็กถึงแกความตายในขณะที่ยังมี

สิทธิฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร ผูสืบสันดานของเด็ก เชน ลูก หลาน เหลน จะฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรก็ได ถา

ผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหที่อาจขอใหรบัเด็กเปนบุตรกอนเด็กน้ันตาย จะตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่เด็กน้ัน

ตาย ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหรับเด็กเปนบุตรภายหลังที่เด็กน้ันตาย จะตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่รูเหตุ

ดังกลาว แตตองไมเกิน 10 ปนับแตวันที่เด็กน้ันตาย เม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กเปนบุตรของชายแลว เด็กจะมีฐานะ

เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายยอนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด 

 

4. เง่ือนไขการสมรสของผูเยาว 

 

 หากการรวมประเวณีกันระหวางชายและหญิงเกิดจากพื้นฐานของความรัก เม่ือหญิงที่มีอายุระหวาง 10-19 ปซ่ึงถือ

วาเปนผูเยาวเกิดตั้งครรภ หากชายและหญิงมีความประสงคที่จะทําการสมรสกันเพื่อใหเกิดสถาบันครอบครัว กฎหมายได

กําหนดเงื่อนไขการสมรสของผูเยาวไวดังน้ี 

 4.1 ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ 

 หากชายหญิงฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายทําการสมรสโดยที่อายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ การสมรสน้ันเปนโมฆียะ 

ผูมีสวนไดเสียอันไดแก ตัวชายและหญิงผูทําการสมรส บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูรับบุตรบุญธรรมของชายหรือหญิงผูทําการ

สมรส อาจรองขอตอศาลขอใหพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสน้ันได แตถาบิดามารดาหรือผูปกครองไดใหความยินยอมในการที่

ผูเยาวทําการสมรสกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณแลว จะขอใหเพิกถอนการสมรสไมได อยางไรก็ดี ถาศาลมิไดส่ังใหเพิกถอนการ

สมรสจนชายหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือเม่ือหญิงมีครรภกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณ กฎหมายใหถือวาการสมรส

สมบูรณมาตั้งแตเวลาสมรส
43

 ผูมีสวนไดเสียจะขอใหศาลเพิกถอนการสมรสน้ันไมได  

 อยางไรก็ดีชายและหญิงอาจทําการสมรสในระหวางที่ฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายอายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณก็

ได หากศาลอนุญาตใหทําการสมรสในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
44

 ซ่ึงศาลจะอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนดุลพินิจศาล โดยในการ

ยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตการสมรสน้ี  ชายหรือหญิงที่อายุยังไมครบตองเปนฝายยื่นคํารองดวยตนเอง ตัวอยางเชนกรณีที่

ชายอายุ 17  ปบริบูรณกับหญิงอายุไมถึง 15 ปบริบูรณมีเพศสัมพันธกันจนหญิงตั้งครรภ หญิงอาจรองขอใหศาลมีคําส่ัง

อนุญาตใหทําการสมรสได เพื่อประโยชนแกตนและบุตรที่จะเกิดมา  

 4.2 ผูเยาวจะทําการสมรสตองไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง
45

 

 ในการที่ผูเยาวจะทําการสมรสน้ัน ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมของบุคคลดังตอไปน้ี
46

 

  (1) ในกรณีที่ผูเยาวมีทั้งบิดาและมารดา จะตองไดรับความยนิยอมจากทั้งสองคน 

                                                        
43 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1503 
44 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 
45 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 
46 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1436 
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  (2) ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความ

ยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได ผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดาหรือ

มารดาที่เหลืออยูเพียงคนเดียว 

  (3) ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม  จะตองไดรับความยินยอมจากผูรับบุตรบุญธรรม 

  (4) ในกรณีที่ผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรมหรือมีแตบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง 

ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

 การที่บิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองจะใหความยินยอมใหทําการสมรสสามารถทําได 3 วิธี
47

   

(1) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส  

(2) ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูจะสมรสทั้งสองฝายและลงลายมือชื่อของผูใหความ

ยินยอม  

(3) ถามีเหตุจําเปน เชน อยูในภาวะสงคราม หรือผูใหความยินยอมตกอยูในอันตรายใกลความตาย จะให

ความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได 

 ความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองใหผูเยาวทําการสมรสน้ัน เม่ือใหแลวไมสามารถถอน

ความยินยอมน้ันได ในกรณีที่ผูเยาวไมมีบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง หรือมีแตไมใหความยินยอมหรือไมอยูใน

สภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมได ใหผูเยาวยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตทําการ

สมรสได48 หากผูเยาวทําการสมรสโดยมิไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง การสมรสน้ัน

เปนโมฆียะ49 บิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองซ่ึงเปนบุคคลที่อาจใหความยินยอมฟองขอใหศาลเพิกถอนการ

สมรสน้ันได สิทธิขอเพิกถอนการสมรสน้ีจะระงับไปเม่ือคูสมรสน้ันมีอายุครบ 20 ปบริบูรณหรือเม่ือหญิงมีครรภ และการฟอง

ขอใหเพิกถอนการสมรสน้ีมีอายุความ 1 ปนับแตวันทราบการสมรส 50 

  

5. แนวคิดการทําแทงของมารดาวัยรุน 

 

 กฎหมายอาญาของไทยบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยมีการยกเวนความผิดไวเฉพาะกรณี

แพทยทําแทงใหหญิงในสองกรณีคือ กรณีที่การทําแทงมีความจําเปนตองกระทําเน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน หรือกรณีที่หญิง

มีครรภเน่ืองจากการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน 

หรือความผิดฐานพาบุคคลไปเพื่อการอนาจาร แตการทําแทงตองไดรับความยินยอมจากหญิงน้ันกอน
51

 สงผลใหหญิงที่

ตั้งครรภจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน มีเพศสัมพันธแตไมสามารถเล้ียงดูบุตรได ไมสามารถทําแทงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย สงผล

ใหหญิงตองสูญเสียความกาวหนาในชีวิต เพราะเม่ือมีบุตรแลวอาจไมไดเรียนตอเน่ืองจากมีบุตรเปนภาระที่ตองรับผิดชอบทั้งที่

ยังไมมีความพรอม อนาคตที่จะมีการงานทีด่ีก็หายไป 

 ในฝรั่งเศส กฎหมายไดวางหลักเกณฑไววาการทําแทงมีขึ้นไดตามคํารองของหญิงมีครรภซ่ึงเห็นวาตนอยูใน

สถานการณที่ยากลําบากอันเน่ืองมาจากการตั้งครรภ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี
52

 
                                                        

47 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1455 
48

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1456 
49 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1509 
50 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1510 
51 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 
52 ปยบุตร แสงกนกกุล. (2548). 30 ปกฎหมายการทําแทงเสรีในฝร่ังเศส. คนเมือ่ 12 สิงหาคม 2560 จาก http://public-law. 

net/publaw/view.aspx?id=674 
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  (1) การทําแทงตองกระทําโดยแพทยภายในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงสาธารณสุข 

  (2) การทําแทงมีขึ้นไดภายในระยะเวลา 12 สัปดาหแรกของอายุครรภ 

  (3) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภเปนผูเยาวไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง แตตองพาบุคคล

บรรลุนิติภาวะตามแตที่ตนเลือกมาดวย 

  (4) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภเปนคนตางประเทศ ตองอาศัยในประเทศฝรั่งเศสไมนอยกวา 3 เดือน เวนแต

เปนผูล้ีภัยทางการเมือง 

  (5) หญิงที่รองขอทําแทงตองผานการปรึกษาหารือจากแพทยและนักสังคมสงเคราะห โดยเริ่มจากการ

ปรึกษาแพทยครั้งแรกเพื่อรับทราบขอมูลและวิธีการทําแทงในรูปแบบตาง ๆ ขั้นตอนน้ีใชเวลาหน่ึงสัปดาห ในสัปดาหเดียวกัน

น้ัน หญิงตองผานการสัมภาษณโดยนักสังคมสงเคราะห ผลจากการสัมภาษณไมไดบังคับใหหญิงตองเปล่ียนใจไมทําแทง แต

หญิงยังคงมีสิทธิในการยืนยันตามคํารองเดิม เม่ือผานการสัมภาษณแลวหญิงจะไดใบรับรอง และหญิงตองปรึกษาแพทยครั้งที่

สองซ่ึงตองมีขึ้นอยางชา 1 สัปดาหหลังการปรึกษาแพทยครั้งแรกและ 2 วันหลังการสัมภาษณโดยนักสังคมสงเคราะหเพื่อให

หญิงยืนยันเปนลายลักษณอักษร จากน้ันก็ขึ้นทะเบียนรอรับการทําแทงตอไป 

 กฎหมายการทําแทงของประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโรปจะอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีไดภายในระยะเวลา 12 

สัปดาหแรกของอายุครรภ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลวการทําแทงไมอาจเกิดขึ้นไดเวนแตกรณีจําเปนตองทําเพื่อหลีกเล่ียง

อันตรายตอรางกายหรือชีวิตของมารดาและบุตร ฮอลแลนด สหราชอาณาจักร และสวีเดน เปนประเทศที่อนุญาตใหทําแทงได

ในระยะเวลายาวนานที่สุด กลาวคือ 24 สัปดาหของอายุครรภสําหรับการทําแทงในสองครั้งแรก และลดลงเหลือ 18 สัปดาห

สําหรับการทําแทงในครั้งที่สาม สเปนไดออกกฎหมายยกเวนโทษจากการทําแทง 2 กรณี กรณีแรกเปนกรณีที่จําเปนตองทํา

แทงเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายอยางรายแรงตอกายและใจของมารดาหรือการตั้งครรภอันเน่ืองมาจากถูกขมขืน ทําแทงไดภายใน 

12 สัปดาหแรกของอายุครรภ กรณีที่สองเปนกรณีที่เส่ียงตอการไมสมประกอบของทารกในครรภ ทําแทงไดภายใน 22 

สัปดาหของอายุครรภ กฎหมายโปรตุเกสอนุญาตใหมีการทําแทงไดในกรณีที่เปนอันตรายตอกายหรือใจของมารดาภายใน 12 

สัปดาหของอายุครรภ การตั้งครรภเน่ืองมาจากถูกขมขืนภายใน 16 สัปดาห และเส่ียงตอการไมสมประกอบของทารกภายใน 

24 สัปดาห สตรีที่ทําแทงโดยไมชอบดวยกฎหมายตองรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ประเทศอ่ืน ๆ ที่อนุญาตใหมีการทําแทงเสรี

ไดแก เยอรมนี ฮังการี สาธารณรัฐเชค ลิธัวเนีย แลตเวีย สโลวาเกีย เบลเยียม เดนมารก ลักแซมเบิรก ออสเตรีย ฟนแลนด 

กรีซ สโลเวเนีย และอิตาลี
53

 

 อยางไรก็ตามปญหาการทําแทงเปนประเด็นปญหาที่เก่ียวกับสิทธิในรางกายของมารดาและสิทธิในการมีชีวิตของ

ทารกในครรภมารดา สิทธิที่จะมีชีวิตไดมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต

อยูอยางเสรี และมีความปลอดภัยในชีวิต ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหสภาพบุคคลยอมเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและ

ส้ินสุดลงเม่ือตาย ทารกในครรภมารดาก็สามารถมีสิทธิตาง ๆ ได หากวาคลอดแลวอยูรอดเปนทารก
54

 คําถามที่เกิดขึ้นคือ 

ทารกในครรภมีสิทธิที่จะดํารงอยูจนคลอดออกมาหรือไม 

 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากการที่หญิงมีอายุระหวาง 10-19 ป ซ่ึ ง ถื อ ว า เ ป น ผู เ ย า ว ต า ม ก ฎ ห ม า ย  มี

เพศสัมพันธกับชายโดยมิไดมีการจดทะเบียนสมรส เด็กที่เกิดมาจึงมีฐานะเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนบิดา 

                                                        
53 แหลงเดียวกัน. 
54 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 
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เด็กจึงไมไดรับสิทธิตาง ๆ ที่บุตรพึงไดรับจากบิดา เชน สิทธิที่จะไดรับการอุปการะเล้ียงดูและการศึกษา สิทธิใชชื่อสกุล สิทธิใน

สัญชาติไทย สิทธิในการไดรับมรดก และหากมีผูกระทําละเมิดใหชายผูเปนบิดาถึงแกความตาย เด็กก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาด

อุปการะเล้ียงดูจากผูกระทําละเมิด เวนแตเด็กน้ันจะมีฐานะเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง เชน บิดาใหการอุปการะเล้ียงดู 

ใหการศึกษา ใหใชนามสกุล หรือแจงในทะเบียนคนเกิดวาเปนบิดา จึงจะมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาในฐานะเปนผูสืบสันดาน 

อยางไรก็ตามมี 3 วิธีที่จะทําใหเด็กกลายเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา 

 วิธีที่ 1 บิดากับมารดาไดจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง เด็กจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายยอนหลังไป

จนถึงวันที่บุตรเกิด และการที่บิดาและมารดาจะจดทะเบียนสมรสกันไดน้ันจะตองเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวดวย โดย

ชายและหญิงทั้งสองคนจะตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ  หากชายและหญิงมีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ เม่ือหญิงตั้งครรภก็ตองยื่น

คํารองตอศาลเพื่อขออนุญาตทําการสมรส โดยอางเหตุสมควร นอกจากน้ีเม่ือชายและหญิงยังมีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ การ

สมรสจึงตองขอความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองดวย การสมรสจึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

บิดาและมารดาจึงมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย 

วิธีที่ 2 บิดาไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต โดยตองไดรับความยินยอมจากเด็ก

และมารดาเด็ก หากเด็กหรือมารดาเด็กไมยินยอม ชายจะตองฟองศาลเพื่อใหมีคําพิพากษาใหจดทะเบียนรับรองบุตร ซ่ึงวิธีน้ี

แมบิดาจะมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ บิดาก็จดทะเบียนดวยตนเองไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 

การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดายอนหลังไปตั้งแตวันที่เด็กเกิด แตมิไดทําใหบิดาและมารดามีฐานะ

เปนสามีภริยากันตามกฎหมาย 

วิธีที่ 3 การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ถาเด็กอายุไมถึง 15 ปบริบูรณตองใหมารดาฟองแทน แต

ถาเด็กอายุครบ 15 ปบริบูรณแลว เด็กตองฟองเอง แตเด็กตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงในปจจุบันการนํา

สืบพยานหลักฐานสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวกดวยการขอใหศาลมีคําส่ังใหทําการตรวจพิสูจนบุคคลโดยการตรวจสาย

พันธุกรรม (DNA) ที่ใหผลที่แมนยํา เม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กเปนบุตรของชายแลว จะมีผลยอนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด 

เม่ือเด็กที่เกิดจากมารดาวัยรุนเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาแลว เด็กจะจะไดรับสิทธิตาง ๆ ที่ตนพึงไดรับจาก

บิดาตามกฎหมาย 
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บทคัดยอ  

 

การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น: กรณีศึกษา ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา       

มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแตละหมูบานที่มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการ

บริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่น

ขององคการบริหารสวนรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง 372 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแตละหมูบานที่มีตอการแกไขปญหาคอรรัปชั่นของ

องคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 3 ดาน คือ ดานสังคม ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ 

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา ดานสังคม คือ การมีสวนรวมในการรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

ของการคอรรัปชั่น  อยูในระดับมาก และการมีสวนรวมในการตรวจการใชงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางอยูในระดับมาก 

ดานกฎหมาย คือ การมีสวนรวมในเรื่องของกฎหมายในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น และการมีสวนรวมในการแกไขกฎระเบียบ

ที่มีชองวางหรือมีขอบกพรองอยูในระดับมาก และในสวนของดานการบริหารจัดการ คือ การมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อยูในระดับมาก   

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  ประชาชน  การแกไขปญหาคอรรัปชั่น 

 

Abstract 

 

Study the level of people's participation in each village in solving the corruption problem of Paron 

Subdistrict Administrative Organization, Mueang, Yala province. There were 372 participants involved in 

this study. The data collection tool was a questionnaire. The results revealed that the level of people's 

participation in solving the corruption problem of Paron Subdistrict Administrative Organization, Mueang, 

Yala province is at a high level in all three aspects including Social aspect, legal aspect, and administrative 

management aspect. When each aspect was considered, it was found that the social aspect which is the 

participation in complaints about the behavior of corruption was at a high level. Also, the participation 
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in the audit of the budget for procurement was at a high level. In the case of the legal aspect, it was 

found that the legislative involvement in solving corruption and participation in correcting gaps or defects was 

at a high level. Finally, in the administrative management aspect, it was found that the participation in 

monitoring and regulating of corruption operation of Paron Subdistrict Administrative Organization was at 

a high level. 

 

Keywords: participation, people, solving the corruption 

 

1. บทนํา  

 

การทุจริตคอรรัปชั่นหรือการฉอราษฎรบังหลวงเปนปญหาที่รายแรงที่สุดของสังคมไทยในปจจุบัน รากเหงาของการ

ทุจริตคอรรัปชั่นไดแผขยายและฝงลึกไปสูสังคมทุกภูมิภาคบมเพาะและเพิ่มพูนทั้งปญหาการเมือง สังคม และพงษเศรษฐกิจ 

(ผาสุก ไพจิตร และคณะ 2541) ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางในระบบราชการไทย จนกลาวไดวาทุจริต

คอรรัปชั่นไดกลายเปนมะเร็งรายของสังคม การลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบราชการ มิอาจคาดหวังใหหนวยงาน

ตอตานดานทุจริตคอรรัปชั่น อยางเชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในวงราชการ 

(ป.ป.ป.) เปนผูทําหนาที่แตผูเดียวได  หนวยงานสําคัญที่มีปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น จะตองมีระบบการตรวจสอบภายใน 

และระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของตนเองดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ       

ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ควรมุงเนนไปที่สุดสําคัญ เชน ประเด็นเรื่องระบบสวย การกินตามนํ้า เปนตน ที่สําคัญการทุจริต

คอร รั ปชั่ นทํ า ให เ กิดความไม แนนอนไม ไว เ น้ือเชื่ อ ใจซ่ึ ง กันและ กัน ผู คนเ ส่ือมศรัท ธาในกติกาและกฎหมาย                  

สมาชิ ก ใน สังคมขัดแยง  แตกแยก และ เ ม่ือไหร มีความเปน สั งคมลม เหลว สั งคม น้ัน ก็จะอยู ร อดต อไป ไม ได                     

สังคมจะไรศักยภาพ ผูคนไมมีความสุข ไรคุณภาพชีวิตที่ดี (อานันท ปนยารชุน, 2543) 

ขอสังเกตประการหน่ึงคือประเทศที่มีอัตราการคอรรัปชั่นสูง มักอยู ในแถบเอเชีย ซ่ึงแสดงวา พฤติกรรม            

การคอรรัปชั่นมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละสังคมอยูไมนอย ปรากฏการณ ที่แสดงวาการคอรรัปชั่นรุนแรงมาก

ประการหน่ึงก็คือ การที่ทางฝายราชการไดมีการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อทําการปองกันและปราบปรามคอรรัปชั่นขึ้นหลาย

หนวยงาน เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนตน ทางฝายเอกชนเอง      

ก็ไดมีการรวมตัวกันตอตาน คอรรัปชั่นเกิดขึ้นเชนกัน เชน เครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น (คตป.) กลุมแนวรวมตอตาน 

คอรรัปชั่นภาคเหนือ โครงการสังคมโปรงใส องคการเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย เครือขาย เยาวชนตอตานคอรรัปชั่น  

(ปกรณ  มณีปกรณ, 2549) 

ดังน้ันหากจะแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นโดยใชกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการเพียงอยางเดียว 

คงยากที่จะสัมฤทธ์ิผลได ซ่ึงผูศึกษาอิสระเห็นวาเครื่องมือที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่นาจะนํามาใชเปนแนวทางของการแกไข

ปญหาอยางยั่งยืน คือ สรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน เพราะหากการเมืองภาคประชาชนไดรับการขับเคล่ือน        

แลวกระบวนการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ โดยประชาชนก็เกิดขึ้นเองอัตโนมัติ สังคมปจจุบันการสรางการมีสวนรวม

จากภาคประชาชนใหเขามาตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมีนอยมาก โดยประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองแคเพียงการไปใช

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และผูบริหารเทาน้ัน ทําใหกระบวนการทดสอบการทํางานของภาครัฐโดยประชาชนไมเกิดขึ้นอยาง

เปนรูปธรรมสงผลใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นน้ันยังคงมีเรื่อยๆ ดังน้ัน การสรางการมีสวนรวมโดยภาคประชาชนจึงนาจะ

เปนทางออกของปญหาซ่ึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักและเขาใจวาการดําเนินการโครงการตางๆ             

ที่ทางภาครัฐไดดําเ นินการ น้ันตองไดรับการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเปนหลัก เ ม่ือประชาชนเขามีสวนรวม                
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การใชจายงบประมาณก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาก็จะประสบผลสัมฤทธ์ิ (สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน

ตําบลลาดควาย , 2552) 

จากปญหาที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน           

กับการแกปญหาคอรรัปชั่น โดยผูวิจัยเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชน วาที่ผานมาประชาชนในตําบลพรอน         

อําเภอเมือง จังหวัด ยะลา มีสวนรวมในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นอยูในระดับใดในพื้นที่ และปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นอยูในระดับใด เปนเชนไร โดยผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังกลาวสามารถ         

นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางและแบบอยางในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นตอไปในอนาคต 

 

1.1 วัตถุประสงค  

1.1.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในพื้นที่ตําบลพรอน    

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  

1.1.2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 

1.2 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย  

1.2.1 ทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในพื้นที่ตําบลพรอน      

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  

1.2.2 ทราบถึงขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกปญหาคอรรัปชั่น : กรณีศึกษา ตําบลพรอน อําเภอเมือง 

จังหวัดยะลา โดยมีขอบเขตของการวิจัย  

1.3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทาการศึกษาในพื้นที่ตําบลพรอน 

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เทาน้ัน  

1.3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัย เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) 

เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกปญหาคอรรัปชั่นกรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  

1.3.3 ขอบเขตประชากรที่ใชในการศึกษา  

1.3.3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก หัวหนาครัวเรือนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 5,379 คน  

1.3.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก หัวหนาครัวเรือนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ของจํานวนหัวหนาครัวเรือนทั้งหมด ทําใหไดกลุม

ตัวอยางทั้งส้ินจํานวน 372 คน 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในพืน้ที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวน

รวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น และกลุมตัวอยาง คือประชากรในเขตชนบทตําบลพรอนอําเภอเมือง    

จังหวัดยะลามีประชากรทั้งหมดในตําบลพรอนรวมจํานวน 5,379 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย

ซ่ึงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหมูบาน 1)หมูบานพรอน จํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน 2) หมูบานดูซง 67 คน 

3) หมูบานตาสา 74 คน 4)หมูบานทาวัง 37 คน 5)หมูบาน ควน 60 คน 6) หมูบานจาหนัน104 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง
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ทั้งหมด 372 คน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนที่เปนหัวหนา

ครัวเรือน  

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหมูบาน 

รายช่ือหมูบาน จํานวนประชากร รอยละ จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

1. พรอน 425 8.00 29 8.00 

2. ดูซง 974 18.00 67 18.00 

3. ตาสา 1,091 20.00 76 20.00 

4. ทาวัง 530 10.00 37 10.00 

5. ควน 854 16.00 59 16.00 

6. จาหนัน 1,505 28.00 104 28.00 

รวม 5,379 100 372 100 

 

แบบแผนการวิจัย การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น :              

กรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยผูวิจัยได          

เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Survey) เพื่อนามาใชประกอบจากเอกสารตางๆ และ

งานวิจัยที่เก่ียวของในการวิจัยครัง้น้ี โดยจะทําการศึกษาจากหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และส่ิงพิมพอ่ืนๆ เพื่อนํามา

พัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีคุณภาพดวยวิธีการทดสอบความถูกตองของแบบสอบถามตามเน้ือหาที่ตองการศึกษา (Content 

Validity) รวมถึงวิธีการในการวิเคราะหเปนรายขอ และทดสอบหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability)           

เม่ือไดแบบสอบถามที่มีความนาเชื่อถือผูวิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ เก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือน 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถามที่เปนคําถามทั้งปลายปด (Close – Ended 

Question) และคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) มีจํานวนทั้งหมด 3 ตอน 

ตอนที่  1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนขอคําถามที่ใชแบบสอบถามที่ ผูศึกษาสรางขึ้นเองไดแก เพศ อายุ        

ระดับการศึกษา การรับรูขาวสารเก่ียวกับคอรรัปชั่น 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในเขตตําบล พรอน  อําเภอเมือง     

จังหวัดยะลา และในตอนที่ เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ซ่ึงเปน

คําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Question) 

 

หลักเกณฑในการใหคะแนนในแบบสอบถาม แบบสอบถามในตอนที่ 2 ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน (Rating 

Scale) 5 ระดับ แนวทางในการสรางแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถาม 

1.) ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ งานวิจัย จากเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.) นําแบบสอบถามที่ผูศึกษาวิจัยสรางความเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิจัยตรวจพิจารณา แลวนํากลับมา

แกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิจัยเสนอแนะ 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1244 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของขอมูล ผูศึกษาไดดาเนินการเก็บและรวบรวม

ขอมูล 

1) ศึกษาพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในตาบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

2.) การเก็บขอมูล โดยผูศึกษาวิจัยจะเก็บขอมูลดวยตนเองในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

3) ชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและอธิบายแบบสอบถาม 

4.) ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในแตละครัวเรือนโดยเก็บจากประชาชนในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน  

5.) ผูศึกษาวิจัยตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามทุกชุด 

6.) แบบสอบถามที่ไดนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการประเมินผลโดยใชการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่ออธิบายขอมูลที่ได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา โดยมีการกําหนดคาวิเคราะหผล ใชคาสถิติรอยละ (Percentage) 

สําหรับการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ทาการศึกษา ในการวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

3. ผลการวิจัย 

การวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลแบงหัวขอจากวัตถุประสงคที่ศึกษาดังน้ีคือ 

สวนที่ 1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นในเขต ตําบลพรอน อําเภอเมือง     

จังหวัดยะลา โดยภาพรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 2.82) พบวา เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอย

ละ 54.6 รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 45.4 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 39.0         

ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 35.8 อาชีพ พบวา           

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 46.2 มีรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีรายได                

จํานวน 5,001-10,000 บาท รอยละ 41.1 การรับรูขาวสารเก่ียวกับคอรรัปชั่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก          

รับรูขาวสารจากประชาสัมพันธคิดเปนรอยละ 34.1 

สวนที่  2 การมีสวนรวมของประชาชนกับการแก ไขปญหาคอรรัปชั่นในเขตตําบลพรอน อําเภอเมือ ง             

จังหวัดยะลา พบวา 

1.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานสังคม อยูในระดับมาก ( X = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวา การมีสวนรวมในการ

รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของการคอรรัปชั่นใหคาเฉล่ียมากสุด ( X = 3.08,S.D.= 1.02) 

2.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานกฎหมาย อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวาการมีสวนรวม

ในการพัฒนากฎหมาย เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น (คาเฉล่ีย = 2.86,S.D = 1.02) การมีสวนรวม

ในการแกไขการบังคับใชกฎหมาย เพื่อลดอํานาจของหนวยงานรัฐที่มีความเส่ียงที่จะทุจริตคอรรัปชั่นใหคาเฉล่ียสูงสุด              

( X = 2.86,S.D.= 1.02) 

3.การแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ( X = 3.00,S.D.= 0.96) โดยพบวาการมีสวน

รวมในการตรวจสอบ การกํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลพรอนใหคาเฉล่ียสูงสุด  

( X = 3.04,S.D.= 1.11) 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นในเขตตําบลพรอน อําเภอเมือง 

จังหวัดยะลา พบวา ในดานสังคม ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับการแกไข

ปญหาคอรรัปชั่นและทางองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหโอกาสแกประชาชนไดมีสวน

รวม ในดานกฎหมาย ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาใหองคการบริหารสวนตําบลพรอนใชกฎหมายได        
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อยางเด็ดขาดและองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก และในดานการบริหาร 

ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร

สวนตําบลไดและองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรู 

 

4. การอภิปรายผลการวิจัย 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ในพื้นที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อธิบายไดดังน้ี คือ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นในตําบลพรอน 

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 3 ดาน คือ ดานสังคม 

ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอกสันต เส่ียงบุญ 

(2557)ไดทําการวิจัยประเด็น การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม พบวาการวิจัยอยูในระดับมาก โดยอธิบายไดดังน้ี 

ดานสังคม การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นพบวามีสวนรวมในการใชอํานาจในการ

ตัดสินใจในทุกๆกิจกรรมของภาครัฐ สอดคลองกับงานวิจัยของเอกสันต เส่ียงบุญ (2557) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวม

ของประชาชนในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบวาในสวนของการ

มีสวนรวมของประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

ดานกฎหมาย ในการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน คือประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แกไขปญหาคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการแกไขการบังคับใชกฎหมาย เพื่อลดอํานาจของหนวยงานรัฐที่มีความเส่ียงที่จะ

ทุจริตคอรรัปชั่นซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภาณินี กิจพอคา (2550) เรื่องการพัฒนาบทบาทการใหประชาชนและชุมชนมี

สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม : มาตรการคุมครองภาคประชาชนที่มีสวนรวม 

คือประชาชนที่มีสวนรวมในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยการจัดตั้งศูนยรับ

เรื่องรองเรียนหรือรับขอมูลเก่ียวกับการคอรรัปชั่น   

ดานการบริหาร ในการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน อธิบายวามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

การกํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลพรอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ        

สินธ กีรติยาคม (2544) ในเรื่อง ปญหาการคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาเฉพาะของกรณีองคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดระยอง พบวาการมีสวนรวมภาคประชาชน และการประชาคมแตละหมูบานรวมกับรวมกันตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่น  

ในพื้นที่ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จากผลการศึกษาพบวาระดับ การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหา

คอรรัปชั่น : กรณีศึกษาตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับ การมีสวนรวมของประชาชนกับการ     

แกไขปญหาคอรรัปชั่น 3 ดาน คือ ดานสังคม ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก         

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสังคมอยูในระดับมาก ดานกฎหมายอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการอยู ในระดับ

มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน 

ดานสังคม คือ ทานมีสวนรวมในการรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของการคอรรัปชั่น อยูในระดับมากเปนลําดับมาก

ที่สุด และทานมีสวนรวมในการตรวจการใชงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด 
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ดานกฎหมาย คือ ทานมีสวนรวมในการแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นกับทาน

มีสวนรวมในการแกไขกฎระเบียบที่มีชองวางหรือมีขอบกพรองอยูในระดับมากเปนลําดับมากที่สุด และ ทานมีสวนรวมในการ

เสนอขอบัญญัติของกฎหมาย เพื่อบังคับใชอยางครอบคลุมอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด 

ดานการบริหารจัดการ คือ ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ การกํากับดําเนินงานกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นของ

องคการบริหารสวนตําบลพรอน อยูในระดับมากเปนลําดับมากที่สุด และ ทานมีสวนรวมในการวางระเบียบแบบแผนของการ

บริหารงานของภาครัฐกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นอยูในระดับมากเปนลําดับนอยที่สุด  

 

6. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัย 

1. ดานดานสังคม 

การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานสังคมขององคการบริหารสวนตําบลพรอน       

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานสังคม ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับการ

แกไขปญหาคอรรัปชั่นและทางองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหโอกาสแกประชาชนได

มีสวนรวม 

2. ดานหลักกฎหมาย 

การมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบลพรอน   

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานกฎหมาย ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาใหองคการบริหารสวนตําบลพรอน   

ใชกฎหมายไดอยางเด็ดขาดและองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

3. ดานการบริหารจัดการ 

ทัศนคติการมีสวนรวมของประชาชนกับการแกไขปญหาคอรรัปชั่นดานการบริหารขององคการบริหารสวน    

ตําบลพรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในดานการบริหาร ประชาชนโดยสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวาควรเปดโอกาส         

ใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลไดและองคการบริหารสวนตําบลพรอนมีการ

เปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรู 
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บทคัดยอ  

 

การอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ี คือ การดําเนินการอยางใด ๆ อันเปนการหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน หรือสิทธิ

เรียกรองอยางอ่ืนของลูกหน้ีตามคําพิพากษา เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล โดยเจาหน้ีตามคําพิพากษา 

สามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีไดหลายประเภท เชน การอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินเดือน คาจาง เงินโบนัส 

เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา คาเบี้ยขยัน คาครองชีพ หรือการอายัดสิทธิเรียกรองเงินในบัญชีเงินฝาก 

หรือเงินปนผลสหกรณ คาหุน เปนตน แตกระบวนการบังคับคดีในการอายัดทรัพยสินน้ันมีอุปสรรคที่ทําใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ี

ในแตละครั้งนอยกวาที่ควรจะไดรับและลาชาออกไป เชน การที่ลูกหน้ีขอลดการอายัด หรือทรัพยสินของลูกหน้ีไมอยูในความ

รับผิดแหงการบังคับคดี หรือลูกหน้ีเปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ ตลอดจนการอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก 

แตเปนบัญชีเงินเดือน จึงสงผลใหตองมีการถอนการอายัดและเจาหน้ีไมไดรับชําระหน้ี จึงควรมีการปรับแกแนวปฏิบัติใหมี

ความเปนธรรมกับทุกฝาย 

 

คําสําคัญ: การอายัดทรัพยสิน  การบังคับคดี 

 

Abstract 

 

The attachment of a claim of debtors are the operation dealing with the prohibition to sequester 

or the right to claim anything of debtors under the judgment execution for the sake of court’s execution 

of a sentence. The debtors sentenced by court can operate the attachment of a claim of debtor in many 

ways: for example, the attachment of a claim of salary, wage, bonus, compensation, overtime wage, cost 

of living or the attachment of a claim of deposit account, cooperative dividend, and share respectively. 

Nevertheless, the procession of judgment execution on sequestration faces with problems, the creditors 

may get less repayments each time and sometime slow down namely: the debtors beg to reduce the 

sequestration or the debtor’s assets are off the responsibility of court’s judgment execution, or the debtors 

are officials, authorities, employee of government including of the freezing in deposit account but only 

payrolls. This effects the withdrawal sequestration, so the creditors don’t get any repayment. Should the 

revised guidelines to be fair to all parties. 

 

Keywords: seizure of property, execution of a sentence  
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1. บทนํา  

 

ในการบังคับคดีแพงตามคําพิพากษาของศาลน้ัน เปนกระบวนการชั้นปลายนํ้าหรือเปนขั้นตอนสุดทาย             

ของกระบวนการยุติธรรมทางแพง โดยทางปฏิบัติในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลในคดีแพง เริ่มจากการที่ลูกหน้ี     

ผิดนัดชําระหน้ี ไมปฏิบัติตามสัญญา หรือหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิดก็ได เม่ือลูกหน้ีผิดนัดไมยอมชําระหน้ี เจาหน้ีจะดําเนินการ   

ใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายในการดําเนินคดีกับลูกหน้ี โดยการฟองลูกหน้ีเปนจําเลยตอศาลที่มีอํานาจในการชําระคดีน้ัน      

เม่ือเจาหน้ีไดยื่นฟอง หากลูกหน้ีไปศาล ยังสามารถที่จะตกลงกันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยใหศาลพิพากษาตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความได แตถาลูกหน้ีไมไปศาลเพื่อดําเนินคดี ศาลยังสามารถดําเนินคดีไปเพียงแตโจทกฝายเดียวได 

ซ่ึงเรียกวา การพิจารณาคดีโดยจําเลยขาดนัดพิจารณาหรือขาดนัดยื่นคําใหการแลวแตกรณี จะเห็นไดวา การไปศาลหรือการไม

ไปศาล ศาลสามารถพิจารณาคดีตอไปได จึงทําใหศาลดําเนินคดีและตัดสินเปนคําพิพากษา และออกหมายบังคับคดีออกมาได  

ในแตละปมีคดีที่ศาลออกหมายบังคดีและสงมาที่กรมบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีเปนจํานวนมาก แตคดีเหลาน้ียังไมเสร็จ

ไปจากสารบบความเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน กลาวคือ เปนคดีที่คางดําเนินการ ยังไมสามารถที่จะบังคับคดีไดสําเร็จ

บริบูรณจนถึงขั้นตอนการถอนการบังคับคดี  

การอายัดทรัพยสินในคดีแพง เปนเพียงขั้นตอนหน่ึงในการบังคับคดี เพื่อใหไดรับชําระหน้ีตามหมายบังคับคดี       

แตการดําเนินการมีขั้นตอนและหลักเกณฑจํานวนมากที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีตามคําพิพากษา   

ซ่ึงการบังคับคดีจะไดรับชําระหน้ีตามคําพิพากษาของศาลหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระยะเวลาในการบังคับคดี 

การมีอยูของทรัพยสินของลูกหน้ีที่สามารถอายัดได ทรัพยสินของลูกหน้ีไมอยูในขายของการบังคับคดี หรือลูกหน้ีมีเจาหน้ี

หลายรายที่จะรองขอเฉล่ียทรัพย เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงควรพิจารณาถึงปญหา อุปสรรค ขั้นตอน และวิธีการในการอายัด

ทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการบังคับคดีแพง ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการไดรับชําระหน้ีตามกฎหมายของเจาหน้ีตอไป 

 

2. ความหมายของการอายัดทรัพยสิน  

 

การอายัดทรัพยสิน หมายความวา การดําเนินการอยางใด ๆ อันเปนการหามจําหนายจายโอนทรัพยสิน หรือสิทธิ

เรียกรองอยางอ่ืนของลูกหน้ีตามคําพิพากษา เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล ซ่ึงตามปกติ ในการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานบังคับคดี แบงลักษณะของการอายัดทรัพยสินเปน 2 ลักษณะ คือ การอายัดเงิน เปนกรณีการอายัด

สิทธิรองขอใหชําระเงิน และการอายัดหามโอน คือ การขอใหงดหรือหามจําหนาย จายโอน หรือ ทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพยสิน 

 

3. หลักเกณฑเกี่ยวกับการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดแีพง 

 

เจาหน้ีตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาได55 ดังน้ี คือ 

1. อายัดเงินเดือน คาจาง หรือเงินรายไดอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

2. อายัดเงินตามสัญญาหรืออายัดสิทธิเรียกรองอยางอ่ืน 

3. อายัดเงินฝากในบัญชีจากสถาบันการเงิน 

โดยการอายัดสิทธิเรียกรองในแตละประเภทดังกลาว เจาหน้ีตามคําพิพากษาตองสงเอกสารที่แสดงถึงการมีอยูของ

สิทธิเรียกรองน้ัน หรือนําสงสําเนาเอกสารหนังสือสัญญา หากเปนการอายัดเงินฝากในบัญชีจากสถาบันการเงิน ตองระบุ     

เลขที่บัญชี สาขา และจํานวนเงินที่ขออายัด พรอมทั้งตองนําสงเอกสารที่เก่ียวของ ดังน้ี 
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- สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหน้ีตามคําพิพากษา หรือของคูสมรสที่เก่ียวของกับสิทธิ

เรียกรองที่ขออายัด ซ่ึงเปนปจจุบันโดยนายทะเบียนรับรองไมเกิน 1 เดือน 

- สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจางตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูรับคําส่ังอายัด

ซ่ึงเปนปจจุบันโดยนายทะเบียนรับรองไมเกิน 1 เดือน 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีไดรับเอกสารจากเจาหน้ีตามคําพิพากษา พรอมกับการแถลงขออายัดสิทธิเรียกรองของ

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหนังสืออายัดไปยังบุคคลภายนอกผูไดรับคําส่ังอายัด โดยระบุใหสงมอบ

เงินตามคําส่ังอายัดตอเจาพนักงานบังคับคดีผูออกคําส่ังอายัด และแจงคําส่ังอายัดดังกลาวใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาทราบ     

ในคราวเดียวกัน 

การส่ังเพิ่มอายัดหรือส่ังลดอายัดเงินเดือน คาจาง เม่ือเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษายื่นคํารอง

ขอเพิ่มหรือขอลดการอายัด พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนและยื่นเอกสารเปนหนังสือรับรองเงินเดือน และหลักฐาน

คาใชจายอันจําเปนเพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณา โดยคํานึงถึงภาระคาใชจายในครอบครับ การอุปการะเล้ียงดู หรือ

จํานวนหน้ีตามหมายบังคับคด ี

 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพยสิน 

 

4.1 การพิจารณาส่ังอายัด 

เม่ือเจาหน้ีมาดําเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาล โดยเจาหน้ีสามารถอายัดสิทธิเรียกรองตาง ๆ       

ของลูกหน้ีได ซ่ึงการอายัดสิทธิเรียกรอง อาจอายัดเงินคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ดังน้ี 

- การอายัดเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน อายัดใหตามที่ขอ

แตไมเกิน รอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือนที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับกอนหักคาใชจาย แตทั้งน้ีเงินสวนที่ไมไดอายัด

ในขณะน้ันตองคงเหลือไมนอยกวา 20,000 บาท
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- การอายัดเงินเบี้ยขยัน คาลวงเวลา หรือรายไดอ่ืนที่จายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนครั้ง อายัดไดตามที่ขอแต     

ไมเกิน รอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ 

- การอายัดเงินโบนัส อายัดไดตามที่ขอแตไมเกิน รอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ 

- การอายัดเงินคราวเดียว อายัดไดตามที่ขอแตไมเกินหน้ีตามหมายบังคับคดี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

- การอายัดเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน อายัดใหตามที่ขอ โดยใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดเปนประจําทุกปจนกวาจะ

ครบยอดหน้ี 

- เงินคาหุน เงินลงหุนของสหกรณออมทรัพย อายัดใหตามที่ขอ โดยระบุวาใหบุคคลภายนอกสงเงินตามคําส่ังอายัด

เม่ือลูกหน้ีตามคําพิพากษาพนสมาชิกภาพ 

- การอายัดเงินฝากในบัญชีสถาบันการเงิน อายัดไดตามที่ขอแตไมเกินหน้ีตามหมายบังคับคดี โดยการอายัดมีผลเปน

เวลา 1 เดือน เม่ือการอายัดลวงพนเวลาใหถือวาการอายัดส้ินผลโดยไมตองถอนอายัด 

4.2 การพิจารณาส่ังเพิ่มอายัด 

เจาพนักงานบังคับคดี จะพิจารณาส่ังเพิ่มการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพิ่มได ตอเม่ือเปนการ

อายัดสิทธิเรียกรองประเภทเดียวกัน ซ่ึงตองสงเงินตามอายัดเปนคราว ๆ เชน การอายัดเงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา         

คาเบี้ยขยัน เปนตน 
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4.3 การพิจารณาส่ังลดอายัด 

เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองไปยังบุคคลภายนอก (นายจางของลูกหน้ี) ผูไดรับคําส่ังอายัด 

และไดมีการแจงลูกหน้ีทราบคําส่ังอายัดแลว หากลูกหน้ีมีภาระตองอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดาหรือบุตร หรือมีภาระคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่จําเปน ลูกหน้ีสามารถขอลดการอายัดทรัพยสินได จากจํานวนที่เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงอายัดไป โดยดําเนินการ 

ดังน้ี 

- เจาพนักงานบังคับคดี สามารถปรับลดการอายัดเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่อายัดไวเดิม      

โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ตามพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไป หากลูกหน้ีประสงคจะขอลดการอายัดทรัพยมากกวา รอยละ 

50 ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงไปยังเจาหน้ีทราบเพื่อคัดคานภายใน 7 วัน หากไมคัดคานใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณา   

ส่ังลดการอายัดไดตามสมควร หากเจาหน้ีคัดคาน เจาพนักงานบังคับคดีตองส่ังยกคํารองและแจงลูกหน้ีทราบเพื่อใหใชสิทธิทาง

ศาลตอไป 

- สําหรับเงินคาเบี้ยขยัน คาลวงเวลา เงินโบนัส เจาพนักงานบังคบัคดีสามารถพิจารณาส่ังลดการอายัดได แตตองแจง

ใหเจาหน้ีทราบเพื่อคัดคานภายใน 7 วัน หากไมคัดคานใหเจาพนักงานบังคับคดีพิจารณาส่ังลดการอายัดไดตามสมควร      

หากเจาหน้ีคัดคาน เจาพนักงานบังคับคดีตองส่ังยกคํารองและแจงลูกหน้ีทราบเพื่อใหใชสิทธิทางศาลตอไป 

4.4 ทรัพยสินที่ไมอยูในขายแหงการอายัดทรัพยสิน 

- กรณีที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน

รวมกันไมเกินกวา 10,000 บาท
57

 ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําส่ังยกเลิกการอายัด 

- สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาดังตอไปน้ี เจาพนักงานบังคับคดีไมมีอํานาจออกคําส่ังอายัด 

  1. เงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันกับเงินที่รัฐบาลจายใหแกคูสมรสหรือญาติของ

ขาราชการที่เสียชีวิต ซ่ึงลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับ 

  2. เงินตามสัญญากูยมืที่ลูกหน้ีตามคําพิพากษาทําไวกับผูใหกู 

  3. สิทธิเรียกรอง ซ่ึงยังไมแนนอนวาลูกหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับหรือไม เชน เงินที่ ลูกห น้ี            

ตามคําพิพากษามีสิทธิจะไดรับจากการตายของเจามรดกในฐานะผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต ซ่ึงผูเอาประกันภัย

ยังมีชีวิตอยู หรือ เงินสงเคราะห ซ่ึงเกิดจากการถึงแกกรรมของลูกหน้ีตามคําพิพากษา ที่เปนสิทธิเรียกรองของทายาทโดยตรง 

 

5. ประสิทธิภาพของการอายัดทรัพยสินในการบังคับคดีแพง 

 

การดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีมีหลายประเภทที่เจาหน้ีจะอายัดได โดยการดําเนินการอายัดสิทธิ

เรียกรองของลูกหน้ีมีความแตกตางกันตามประเภทของสิทธิเรียกรอง ซ่ึงอาจเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยขยัน เงินโบนัส หรือ   

คาลวงเวลา แตการดําเนินการอายัดดังกลาวมิไดหมายความวา เจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีไดอยางรวดเร็วตรงตามความประสงค

ของเจาหน้ี โดยผูเขียนจะขอยกตัวอยางของการอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินเดือน คาจาง ฯลฯ เงินในบัญชีเงินฝากของ

สถาบันการเงิน หรือเงินปนผลสหกรณ ดังน้ี 
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ประกาศ 
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5.1 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินเดือน คาจาง ฯลฯ 

ในการดําเนินการอายัดของเจาพนักงานบังคับคดี จะเริ่มจากเม่ือศาลมีคําพิพากษา และออกคําบังคับใหลูกหน้ี    

ตามคําพิพากษาชําระหน้ีแลว โดยศาลจะสงหมายบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดีที่อยูในเขตอํานาจ    

หากหมายบังคับคดีสงไปยังสํานักงานบังคับดีจังหวัด เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะดําเนินการรองขอตอเจาพนักงานบังคับคดี        

เพื่อตั้งเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของลูกหน้ี หากเจาหนี้ประสงคจะขออายัด

สิทธิเรียกรองของลูกหน้ีเปนเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน เงินโบนัส 

เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง เบี้ยขยัน เจาพนักงานบังคับคดีจะออกหนังสือแจงอายัด

ไปยังบุคคลภายนอก (นายจางของลูกหน้ี) เพื่อใหสงเงินตามคําส่ังอายัดมายังเจาพนักงานบังคับคดี โดยแจงอายัดเงินเดือน 

คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน รอยละ 30 เงินโบนัส รอยละ 50 เงินตอบแทน

กรณีจําเลยออกจากงาน เต็มจํานวนจนกวาจะครบยอดหน้ี และเงินคาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง เบี้ยขยัน รอยละ 30 โดยการแจง

อายัดเงินดังกลาว หากลูกหน้ีมีเงินเดือน คาจางไมเกิน 10,000 บาท (กฎหมายแกไขใหมเปน 20,000 บาท แตยังไมถึงกําหนด

ใชบังคับ) ตองหามมิใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัด แตลูกหน้ีตามคําพิพากษาตองนําเอกสารเปนหนังสือรับรองเงินเดือน     

ฉบับจริงจากนายจาง มาแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการยกเลิกการอายัดเงินเดือน สวนเงินอ่ืนใดตองนําสง

ตามปกต ิ

ดังน้ัน การดําเนินการอายัดทรัพยสินจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดตองพิจารณาจากตัวลูกหน้ีเปนหลัก เชน 

ลูกหน้ีมีหน้ีตามหมายบังคับคดี 300,000 บาท พรอมดอกเบี้ย รอยละ 15 ตอป คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ 5,000 

บาท เม่ือลูกหน้ีมีเงินเดือน 14,000 บาท ไมมีเงินอ่ืนใด ซ่ึงตามปกติการอายัดเงินเดือน คาจาง อายัดไดเพียง รอยละ 30     

ของเงินที่ลูกหน้ีมีสิทธิจะไดรับ คือ 4,200 บาท เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการอายัดแลว จะทําใหลูกหน้ีเหลือเงินใชไมถึง 

10,000 บาท ในกรณีน้ี เจาพนักงานบังคับคดีคงอายัดไดเพียง 4,000 บาท คงเหลือใหลูกหน้ีใชจายในชีวิตประจําวันไวเพียง 

10,000 บาท โดยจํานวนหน้ีดังกลาวตองใชเวลาในการบังคับคดียาวนาน 7 – 8 ป หากไดความวาลูกหน้ีเงินเดือนไมเกิน 

10,000 บาท ตองหามมิใหอายัดเงินเดือนอีก จึงทําใหเจาหน้ีไมสามารถไดรับชําระหน้ีได ประกอบกับลูกหน้ีมีสิทธิขอลดการ

อายัดทรัพยสินได หากลูกหน้ีมีหน้ีสินเปนจํานวนมาก มีภาระคาใชจายในการอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดา หรือบุตร โดยลูกหน้ี

มีสิทธิขอปรับลดการอายัดตอเจาพนักงานบังคับคดีไดไมเกินก่ึงหน่ึงของการแจงอายัด เชน ลูกหน้ีไดรับหนังสือแจงอายัด

เงินเดือน รอยละ 30 หากตอมาลูกหน้ีมีภาระคาใชจายเปนจํานวนมาก สามารถขอลดการอายัดโดยการนําเอกสารรายจาย  

มาแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อขอปรับลดอายัดได เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการลดการอายัดใหแก ลูกหน้ีอีก     

ก่ึงหน่ึง คือ ลดลงเหลือ รอยละ 15 เชนน้ี จะทําใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ีนอยและลาชาออกไปอีก เปนตน 

หากลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยงานราชการ เงินเดือนของลูกหน้ีประเภทน้ี 

ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย
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 จะสงผลใหเจาหน้ีไมไดรับชําระหน้ีได 

5.2 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน 

ในการดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินน้ัน เจาหน้ีจะตองทําการสืบหา

ทรัพยสินของลูกหน้ีที่เปนบัญชีเงินฝาก โดยตองตรวจสอบสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีจากสถาบันการเงิน โดยเจาหน้ีตองแถลงตอ

เจาพนักงานบังคับคดีเก่ียวกับชื่อและที่อยูของสถาบันการเงินที่เจาหน้ีประสงคจะดําเนินการอายัด ระบุช่ือบัญชี ประเภทบัญชี 

เลขที่บัญชีเงินฝาก ที่สําคัญคือ ยอดเงินที่ประสงคจะอายัด เพราะมีผลตอการคิดคาธรรมเนียม และเจาหน้ีตองนําสงสําเนา

ทะเบียนราษฎรของลูกหน้ี หนังสือรับรองนิติบุคคลของสถาบันการเงินซ่ึงเจาหนาที่รับรองไมเกิน 1 เดือน เม่ือเจาพนักงาน

บังคับคดีตรวจสอบเอกสารครบ จะดําเนินการแจงอายัดไปยังสถาบันการเงินตามที่เจาหน้ีแถลง และแจงอายัดไปยังลูกหน้ี   

เพื่อทราบพรอมกัน  
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ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการออกหนังสือแจงอายัดไปสถาบันการเงิน และลูกหน้ี    

พรอมกัน โดยหนังสือแจงอายัดดังกลาว จะตองสงไปที่สํานักงานใหญของสถาบันการเงิน และสํานักงานใหญจะสงเรื่องเพื่อ  

ทําการอายัดบัญชีไปยังสาขาที่ลูกหน้ีมีสิทธิเรียกรองอยู ซ่ึงอาจทําใหหนังสือแจงอายัดไปถึงลูกหน้ีกอน สงผลใหลูกหน้ีรูตัวและ

ไมยอมชําระหน้ีแกเจาหน้ี จึงรีบไปดําเนินการถอนเงินในบัญชีเงินฝากและทําการปดบัญชี เม่ือหนังสืออายัดไปถึงสถาบัน

การเงินภายหลัง เม่ือทําการตรวจสอบแลว พบวาลูกหน้ีไมมีเงินในบัญชี หรือไดปดบัญชีไปแลว จะทําใหเจาหน้ีไดรับความ

เสียหาย ไมไดรับชําระหน้ีตามคําพิพากษา ทั้ง ๆ ที่อาจมีเงินในบัญชีเงินฝากกอนหนาน้ีจริง 

หากลูกหน้ีเปนขาราชการ เจาหนาที่  หรือลูกจางในหนวยงานราชการ เงินเดือนของบุคคลเหลาน้ี ไมอยูใน        

ความรับผิดแหงการบังคับคดี ซ่ึงตามปกติในปจจุบัน การรับเงินเดือน หนวยงานตนสังกัดจะสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก          

หากเจาหน้ีทําการสืบทรัพยและเห็นวาลูกหน้ีมีเงินฝาก โดยเจาหน้ีไมทราบวาเปนเงินเดือนหรือไม เม่ือเจาพนักงานบังคับคดี  

ทําการแจงการอายัด ธนาคารจะระงับการจายเงินใหแกลูกหน้ี (เจาของบัญชีเงินเดือน) ลูกหน้ีจะมารองขอตอเจาพนักงาน

บังคับคดีวาบัญชีน้ันเปนบัญชีเงินเดือน มิใชเงินฝาก เปนเงินคนละประเภทกับที่เจาหน้ีประสงคจะอายัด จึงขอเรียกเงิน

ดังกลาวคืน เชนน้ี เจาหน้ีไมสามารถไดรับชําระหน้ีตามหมายบังคับคดไีดเชนกัน 

5.3 การอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินปนผลสหกรณ 

ตามปกติ ในการแจงอายัดเงินปนผลสหกรณ คาหุน เจาหน้ีจะตองดําเนินการคัดสําเนาเอกสารการจดทะเบียน

สหกรณที่ลูกหน้ีมีสิทธิเรียกรองเปนเงินปนผลน้ันอยู พรอมกับการคัดสําเนาทะเบียนราษฎรของลูกหน้ี ซึ่งเจาหนาที่รับรอง    

ไมเกิน 1 เดือน โดยเจาหน้ีตองมาแถลงขออายัดเงินปนผลสหกรณ คาหุนที่เจาพนักงานบังคับคดี โดยขออายัดเงินดังกลาวไว

ทั้งหมดไมเกินยอดหน้ีตามหมายบังคับคดี ซ่ึงเงินประเภทน้ี ลูกหน้ีมีสิทธิเรียกรองหรือจะไดรับเม่ือออกจากการเปนสมาชิก

สหกรณ 

ดังน้ัน เงินปนผลสหกรณ คาหุน แมเปนการอายัดไวทั้งหมดซ่ึงไมเกินยอดหน้ีตามหมายบังคับคดีก็ตาม แตเปนเงิน   

ที่จะไดรับเม่ือลูกหน้ีส้ินสมาชิกภาพ ซ่ึงเปนระยะเวลานาน สงผลใหเจาหน้ียังไมไดรับชําระหน้ี หรืออาจไดรับชําระหน้ีลาชา 

 

6. วิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา 

 

 กรณีศึกษาที่ 1 การอายัดเงินเดือนตามกฎหมายใหม 

จากการที่มาตรา 302 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    

(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กําหนดให เงินเดือน คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือนรวมกัน

ไมเกินกวา 20,000 บาท ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตกฎหมายดังกลาวจะมีผลใชบังคับ ตอเม่ือลวงพนไปแลว     

60 วัน นับแตวันประกาศ (มีผลตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2560 เปนตนไป) ซ่ึงเดิมกฎหมายบัญญัติวา หากลูกหน้ีตามคําพิพากษา

มีเงินเดือน คาจาง หรือรายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือนรวมกันไมเกินกวา 10,000 บาท ไมอยูใน

ความรับผิดแหงการบังคับคดี จะเห็นไดวา กฎหมายที่ออกมาใหมน้ี สงผลกระทบโดยตรงกับเจาหน้ีที่อาจทําใหเจาหน้ีไดรับ

ชําระหน้ีจากลูกหน้ีนอยลงหรืออาจไมไดรับชําระหน้ีเลย เพราะสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน การที่ลูกหน้ีมีเงินเดือน 20,000 

บาท น้ันถือวาคอนขางจะมาก โดยบริษัทนายจางสวนใหญจะใหเงินเดือนนอย แตแปลงเปนเงินสวนอ่ืน เชน เงินคาเบี้ยขยัน 

คาลวงเวลา คาเบี้ยกันดาร เปนตน เม่ือลูกหน้ีถูกอายัดเงินเดือน ก็จะมาดําเนินการขอยกเลิกการอายัด เพราะตนมีเงินเดือน   

ไมถึง 20,000 บาท ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย เจาหน้ีตามคําพิพากษาจะไมสามารถไดรับชําระหน้ีไดเต็มจํานวนในเวลา

อันรวดเร็ว 

 กรณีศึกษาที่ 2 การอายัดสิทธิเรียกรองเกินกวา 10 ป 

 โดยปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 เจาหน้ีตามคําพิพากษาตองดําเนินการบังคับคดี

ภายใน 10 ป นับแตวันที่ศาลพิพากษา เม่ือเจาหน้ีไดดําเนินการขออายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีเปนเงินเดือน คาจาง หรือ
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รายไดอ่ืนที่มีลักษณะจายตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน ซ่ึงเงินที่อายัดประเภทน้ีจะไดรับคอนขางนอย จึงตองใชระยะเวลา

ในการอายัดนานหลายป หากปรากฏวาการอายัดเงินเดือนฯ ของลูกหน้ีจนครบระยะเวลา 10 ป อาจสงผลใหเจาหน้ี           

ไมสามารถบังคับคดีแกลูกหน้ีได เพราะสิทธิเรียกรองที่ลูกหน้ีมีสิทธิจะไดรับน้ันเกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว โดยลูกหน้ีที่มี

เจตนาไมสุจริต จะอาศัยชองทางดังกลาว เพื่อหลบหลีกการชําระหน้ี คือ ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี        

เจาพนักงานบังคับคดีสามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองที่เปนเงินเดือนของลูกหน้ีไดแมจะเกินระยะเวลา 10 ป หากเจาหน้ี

ไดดําเนินการตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการยึด อายัดทรัพยสินของลูกหน้ีแลว ภายใน 10 ป นับแตวันศาลมี          

คําพิพากษา และเปนการอายัดตอเน่ือง แตจะมีลูกหน้ีบางรายที่ไมสุจริต สมคบกับนายจาง โดยรูถึงระยะเวลาในการบังคับคดี 

ก็จะลาออก หรือลวงตอเจาพนักงานบงัคับคดีวาลาออก ซ่ึงอาจทําเรื่องลาออกกับนายจาง และอีกไมนานก็กลับเขาทํางานใหม 

เม่ือลูกหน้ีลาออกในระหวางที่เกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว จะสงผลใหไมอาจบังคับคดีแกลูกหน้ีไดอีกตอไป  

 กรณีศึกษาที่ 3 การอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของขาราชการ 

 ตามปกติ เม่ือลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนขาราชการ เจาหน้ีตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการอายัดเงินฝากในบัญชี

ของสถาบันการเงินได แตพบปญหาในทางปฏิบัติวา เจาหน้ีมารองขอตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการอายัดเงินฝาก 

โดยเจาหน้ีแถลงขอยืนยันวาเปนบัญชีออมทรัพยของลูกหน้ี เม่ือเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการแจงอายัดเงินฝากดังกลาว 

ลูกหน้ีโตแยงวาตนเองเปนขาราชการ เงินที่อยูในบัญชีเงินฝากเปนบัญชีเงินเดือน ตองหามมิใหอายัดตามกฎหมาย สงผลให

ศาลตองมีคําส่ังเพิกถอนการอายัดเงินดังกลาว ทําใหเจาหน้ีไมสามารถอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีได  

 กรณีศึกษาที่ 4 การอายัดเงินคาตอบแทนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

 มีปญหาในทางปฏิบัติวา เงินเดือน คาจาง ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่เปนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล       

สามารถอายัดไดหรือไม เน่ืองจากลูกหน้ีดังกลาวอางวาตนเองเปนขาราชการทองถิ่น จึงโตแยงวาเงินเดือนของตนตองหามมิให

อายัด เพราะไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
59

 ซ่ึงการจะอางวาเงินเดือนของลูกหน้ีตองหามมิใหอายัดหรือไมตอง

พิจารณาแหลงที่มาของเงินดังกลาววาเปนเงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินประเภทเงินเดือนหรือไม หากไมใชก็สามารถ

ดําเนินการอายัดได เม่ือพิจารณาถึงเงินเดือนของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแลว พบวาเปนเงินรายไดจากกการจัดเก็บ

ภายในทองถิ่นกันเอง และนํามาบริหารจัดการภายในทองถิ่น ซ่ึงเงินดังกลาวไมไดรับจากเงินงบประมาณแผนดินประเภท

เงินเดือน จึงไมตองหามมิใหอายัดแตอยางใด 

 

7. สรุปและขอเสนอแนะ 

 

ในการดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ี เจาหน้ีตามคําพิพากษา สามารถดําเนินการอายัดสิทธิเรียกรองของ

ลูกหน้ีไดหลายประเภท เชน การอายัดสิทธิเรียกรองเปนเงินเดือน คาจาง เงินที่จายเพื่อตอบแทนการทํางานเปนรายเดือน   

เงินโบนัส เงินตอบแทนกรณีจําเลยออกจากงาน หรือเงินคาลวงเวลา คาเบี้ยขยัน คาครองชีพ หรือการอายัดสิทธิเรียกรอง     

เงินในบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงิน หรือเงินปนผลสหกรณ คาหุน เปนตน เหลาน้ี เปนชองทางในการที่จะทําใหเจาหน้ี

ไดรับชําระหน้ีตามคําพิพากษา แตกระบวนการบังคับคดีในการอายัดทรัพยสินน้ัน มีอุปสรรคที่ทําใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ี     

ในแตละงวดนอยกวาที่ควรจะไดรับและลาชาออกไป เชน การที่ลูกหน้ีมาขอลดการอายัด หรือในบางกรณีอาจไมสามารถ

บังคับคดีไดเลย เพราะทรัพยสินของลูกหน้ีไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี เชน ลูกหน้ีมีเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท 

                                                        
59 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 286 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของ

ลูกหนี้ตาม       คําพิพากษาตอไปนี ้ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด.ี.. 

(2) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ และเบ้ียหวัด หรือรายไดอ่ืนในลักษณะเดียวกันของ ขาราชการ เจาหนาที่ หรือ ลูกจางในหนวย

ราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น... 
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หรือลูกหน้ีเปนขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ ตลอดจนการอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก แตผลปรากฏวาบัญชี

ดังกลาวเปนบัญชีเงินเดือน จึงสงผลใหตองมีการถอนการอายัดและเจาหน้ีไมไดรับชําระหน้ี 

ดังน้ัน ในการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีที่เปนเงินเดือน คาจาง ฯลฯ เจาพนักงานบังคับคดีตองพิจารณาเรื่อง    

การลดการอายัดอยางละเอียดรอบครอบ มิใชเพียงแตเจาหน้ีมีหน้ีสินหรือภาระคาใชจายมากแลวจะดําเนินการลดการอายัดให       

ตองพิจารณาถึงจํานวนหน้ีที่เหลืออยู ตลอดจนระยะเวลาที่ลูกหน้ีจะใชในการชําระหน้ีที่เหลืออยูวานานเพียงใด ซ่ึงไมควรเกิน

ระยะเวลาการบังคับคดี 10 ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 เพราะหากเกินระยะเวลาดังกลาว 

แลวลูกหน้ีเปล่ียนสถานที่ทํางานใหม จะทําใหการบังคับคดีขาดชวง แมลูกหน้ีไปทํางานที่ใหม ก็ไมสามารถบังคับคดีได     

เพราะเกินระยะเวลาการบังคับคดีแลว จะทําใหเกิดผลเสียหายตอเจาหน้ีอยางมาก 

การอายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากในสถาบันการเงิน โดยการแจงอายัดของเจาพนักงานบังคับคดี ควรดําเนินการแจงไป

ยังสถาบันการเงินกอน แลวดําเนินการแจงลูกหน้ีทราบโดยพลัน หากลูกหน้ีไดรับหนังสือแจงการอายัดกอนที่หนังสือแจง     

การอายัดจะไปถึงสถาบันการเงิน จะทําใหลูกหน้ีถอนเงินจากสถาบันการเงินกอน สงผลใหเจาหน้ีไมดีรับชําระหน้ี 

ในกรณีที่ เปนการอายัดเงินปนผลสหกรณ คาหุน เน่ืองจากลูกห น้ีจะไดรับเงินจํานวนน้ี เ ม่ือส้ินสมาชิกภาพ           

ซ่ึงเปนระยะเวลานาน โดยเจาพนักงานบังคดีตองดําเนินการแจงเจาหน้ีตรวจสอบหรือทําหนังสือสอบถามไปยังสหกรณ      

เพื่อเปนการเตือนสหกรณใหสงเงินปนผล คาหุน เม่ือลูกหน้ีส้ินสมาชิกภาพ อันเปนทางชวยเหลือใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ี     

ตามหมายบังคับคดี และเปนการสงผลใหการดําเนินการอายัดทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพราะเจาหน้ีไมมีทางอ่ืนใดแลวที่จะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีได จึงตองอาศัยกฎหมายเปนที่พึ่ง 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายใุนองคการบริหารสวนตําบล

บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบล

บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทําการศึกษาแบบเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป

ที่อาศัยอยูในเขตตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ

รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการ

บริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พิจารณาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ดานสุขภาพอนามัยและ

ดานความปลอดภัย อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการศึกษาและดานนันทนาการ อยูในระดับมาก และดานที่อยู

อาศัยอยูในระดับนอย และขอเสนอแนะ คือ ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุดานสุขภาพอนามัย ตองการใหมีสถาน- 

บริการสาธารณะสุขใกลบาน ในสวนดานการศึกษา คือสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในดานตาง ๆ ในสวนดานนันทนาการ คือจัดลาน

กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ในสวนดานที่อยูอาศัย คือ ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และในสวนดานความ

ปลอดภัยในชีวิต คือการรักษาความปลอดภัยอยางตอเน่ือง  

 

คําสําคัญ: ความตองการสวัสดิการสังคม  ผูสูงอาย ุ องคการบริหารสวนตําบลบาตง 
 

Abstract 

 

The objectives of this research are 1) To study the level of social welfare needs of the elderly in 

Subdistrict Administrative Organization Batong Rueso, Narathiwat Province. 2) Suggestions, the social welfare 

needs of the elderly in Subdistrict Administrative Organization Batong Rueso, Narathiwat Province. This is 

a quantitative research, sample of population used is elderly at 60 years old and living in Batong, Rueso, 

Narathiwat Province. The data collection are using questionnaire, data analyze using the statistical percent, 

average, and standard deviation. The study indicated that the social welfare need of the elderly in Subdistrict 

Administrative Organization in Batong Rueso, Narathiwat Province, at the highest level is health and safety. 
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Secondly, education and recreation is in a very high level and the level of living is low. The suggestion, 

the need for social welfare of the elderly in health and hygiene is health services need to have a place 

close to home. For the education is to promote the careers for the elderly in various fields and the 

recreation section, it is organized activity hall for the elderly. In the housing sector is the repair of the 

housing of poor elderly people and in the life safety section is the continuous security. 

 

Keywords: social welfare requirements, elderly, Sub district Administrative Organizations of Batong 

 

1. บทนํา  

 

 จํานวนประชากรผูสูงอายุไดเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกกําลังประสบปญหาจํานวน

ประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไมวาจะเปนประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใต ที่มีอัตรา

การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผูสูงอายุเร็วที่สุดในโลก หรือที่ประเทศจีนก็กําลังประสบปญหาเชนกัน โดยมีสัดสวนประชากร

ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว เพียงแคในระยะเวลาเพียงหน่ึงชวงอายุคนเทาน้ัน สําหรับประเทศไทยก็คงหนีไมพนปญหาน้ี ซ่ึง

ขณะน้ีสังคมไทยกําลังถึงจุดเปล่ียนที่นาเปนหวงเน่ืองจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (Aging Society) อยาง

เต็มตัวแลว ทั้งน้ีการที่ประเทศใดจะถูกจัดใหอยูใน “สังคมผูสูงอาย”ุ ประเทศน้ันจะตองมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 

ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันโครงสรางของประชากรในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก 

“ผูสูงอาย”ุ หรือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น (จิราวัฒน  จาคุพันธ, 2551) 

 รายงานของสหประชาชาติ ระบุวา จํานวนคนที่กาวเขาสูภาวะผูสูงวัยในอีก 10 ปขางหนาจะเพิ่มสูงขึ้นจาก

ระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน ไปอยูที่ 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวไปจนเกินที่ระดับ 2,000 ลานคน ในป 2050 

ขณะที่ทั้งอัตราการเกิดทารกและคนในวัยแรงงานในหลายประเทศกลับมีจํานวนลดนอยลงอยางนาใจหาย เชน สหรัฐที่จํานวน

การเกิดทารกลดต่ําลงมากที่สุดเปนประวัติการณในป 2011 ขณะที่สิงคโปร เม่ือป 2012 อยูในอัตราสวนที่ทารก 1.3 คนตอ

ผูหญิง 1 คน สวนญ่ีปุนอัตราการเกิดในป 2010 ลดลงมาอยูที่ 1.39 จุดขณะที่ป 1925 อยูที่ 5.10 จุด ซ่ึงเกณฑเฉล่ียของโลก

ในป 2010 อยูที่ 2.52 จุด (พันธสิทธิ  เจริญพาณิชยพันธ, 2556) 

 ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปน้ัน ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน

อัตราที่รวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคล่ือนเขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 

(Population Ageing)” อันจะมีผลตอสภาพทางสังคมสภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทาง

สุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเน่ืองในระยะยาว (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2555) 

 การประชุมสัมมนาวิชาการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุระดับชาติ เรื่อง “สังคมผูสูงอายุเต็มขั้นวางฐานอําเภอ

สุขภาพดี 80 ปยังแจว” พบวา ขณะน้ีโลกเขาสู สังคมผูสูงอายุแลว โดยจากขอมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2555 พบวา โลกมีประชากรจํานวน 7,058 ลานคน มีผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 565 

ลานคน คิดเปนรอยละ 8 ในขณะที่ผูสูงอายุของประเทศไทยมีอายุ 65 ปขึ้นไป มีมากถึงรอยละ 12.59 ซ่ึงถือวามากที่สุดใน

ประเทศอาเซียน นอกจากน้ี ยังพบวาความกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยทําใหอัตราการเกิดนอยลง 

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น คาดวาอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีสัดสวนประชากร

ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20 ขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาอีก 10 ปขางหนา ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะ

กลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ: Age Society และจากน้ันอีกเพียง 10 ป ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับ

สุดยอด” (สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยไทย, 2556) 
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 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุโดยไดมีการตรากฎหมายใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และกําหนดใหการสังคม

สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) ที่ใหองคการบริหารสวนตําบลมี

อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง โดยใหการสังคม

สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา อีกทั้ง รัฐธรรมนูญไดบัญญัติสิทธิของผูสูงอายุไววาบุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ป

บริบูรณ และรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี 

และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 53 และรัฐตอง

ดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุขการศึกษา และวัฒนธรรม คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปน

ปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ

และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550 ตามมาตรา 80 (นันทวัฒน  บรมานันท,2543) 

 ดังน้ันการศึกษาเรื่องความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอ     

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาวาผูสูงอายุในตําบลบาตง มีความตองการบริการสวัสดิการสังคม 5 ดาน อยูในระดับใด ซ่ึง

ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการจัดบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ของหนวยงานที่เก่ียวของในองคการบริหาร

สวนตําบลบาตงไดอยางเหมาะสมและผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาในครั้งน้ีจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

จัดทํานโยบายและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุตอไปในอนาคต 
 

2. อุปกรณและวิธีการ 

 

 การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความตองการ

สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) ขอเสนอแนะความ

ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และกลุมตัวอยางคือ 

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 232 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ดวยความคลาด

เคล่ือนไมเกิน 5% 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 3 ตอน คือ 

1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 5 ระดับ ประกอบดวย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได โดยที่เปนคําถามปลายปดในรูปแบบของการตรวจรายการ (Check 

List) 2) แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการในการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอ  

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามัย    

ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัยในชีวิต เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 3) แบบสอบถามขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open –

Ended Question) 

 สภาพสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลแบงหัวขอจากวัตถุประสงคที่ศึกษาดังน้ีคือ 

 สวนที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.6325) เม่ือพิจารณาความตองการเปนรายดาน 

ดานสุขภาพอนามัยใหคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย =  4.6616) 

 

ตารางที่ 1 ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ความตองการ 

ในการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ดานสุขภาพอนามัย 4.6616 0.54882 มากที่สุด 

2. ดานการศึกษา 3.8987 0.61870 มาก 

3. ดานนันทนาการ 3.5805 0.94561 มาก 

4. ดานที่อยูอาศัย 1.5115 0.57116 นอย 

5. ดานความปลอดภัยในชีวิต 4.5101 0.37910 มากที่สุด 

ความตองการโดยภาพรวม 3.6325       0.3560 มาก 

 

 ในสวนระดับความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุ ผูสูงอายุ กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลบาตง 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาความตองการเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพ

อนามัย ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา 

ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุชุกร      

เหมือนเดช (2552) ไดศึกษา ความตองการในการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา 

ผูสูงอายุมีความตองการไดรับสวัสดิการสังคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการไดรับสวัสดิการสังคมใน       

ดานสุขภาพอนามัยมากที่สุด ในสวนดานการศึกษา ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหารสวนตําบล  

บาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา อยูในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่องความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการสังคมอยู

ในระดับสูงมากในดานการศึกษา ในสวนดานนันทนาการ ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหาร     

สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคมดานนันทนาการ อยูในระดับ

มาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการสังคม

อยูในระดับสูงมากในดานนันทนาการ ในสวนดานที่อยูอาศัย ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหาร  

สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคม ดานที่อยูอาศัย อยูในระดับ

นอยที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ

ในเขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการ

สังคมดานที่อยูอาศัยมีความตองการนอยกวาดานอ่ืน ๆ และในสวนดานความปลอดภัยในชีวิต ความตองการสวัสดิการสังคม

ของผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสังคม 
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ดานความปลอดภัยในชีวิต อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง       

ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวา ผูสูงอายุมีความ

ตองการสวัสดิการสังคมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีความตองการรองลงมา ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะปจจัย

สวนบุคคลที่มีตอความตองการดานความปลอดภัยในชีวิตแตกตางกันในแตละพื้นที่ นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ  

มาสโลว (Maslow, 1943, p. 370) ทฤษฎีความตองการของมนุษย มนุษยมีความตองการความปลอดภัยหรือความม่ันคง  

เปนตน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความตองการสวัสดิการสังคมของ

ผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบวา สภาพระดับความตองการสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานความ

ปลอดภัยในชีวิตอยูในระดบัความตองการมากที่สุด คือ ตองการใหมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบชวยเหลือผูสูงอายุ

ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย และการถูกทอดทิ้ง โดยใหคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลควรจัดกิจกรรมรวมกลุมแกผูสูงอายุและใหความรูในการหลีกเล่ียงภัยดานตาง ๆ ที่เคย

และอาจเกิดขึ้นแกผูสูงอายุ เชน อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และตองการใหมีการจัดการดานรักษาความสงบและ

ความปลอดภัยใหแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่สาธารณะใหคาเฉล่ียอยูในระดับนอยที่สุด ตามลําดับ และในสวนของการศึกษา

ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุ ขอเสนอแนะความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในองคการบริหาร

สวนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดานสุขภาพอนามัย พบวา ตองการใหมีสถานบริการสาธารณะสุขใกลบาน 

ในสวนดานการศึกษา พบวา สงเสริมอาชีพผูสูงอายุในดานตางๆในสวนดานนันทนาการ พบวา จัดลานกิจกรรมสําหรับ

ผูสูงอายุ ในสวนดานที่อยูอาศัย พบวา ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และในสวนดานความปลอดภัยในชีวิต 

พบวา การรักษาความปลอดภัยอยางตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชพื้นที่ของอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการศึกษาวิจัย สําหรับ

การศึกษาวิจัยในโอกาสตอไปควรทําการศึกษาดังน้ี 

 1 ควรมีการศึกษาความตองการดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในตัวแปรอ่ืน เชนความสัมพันธของครอบครัว 

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอาใจใสของสมาชิกในครอบครัว เปนตน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความตองการ

ไดรับสวัสดิการของผูสูงอาย ุ

 2 ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ โดย

ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม 

 3 ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอาย ุ
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การกระจายอํานาจกบัการคลังทองถ่ิน 

Decentralize and Local Fiscal 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีรวบรวมแนวคิดและหลักการเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองและบริหารงานการคลังทองถิ่น พิจารณา

รวมกับสถานการณการคลังทองถิ่นในประเทศไทย โดยพบวายังคงมีปจจัยที่เปนอุปสรรคหลายประการ ขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงาน ไดแก ควรกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน 

ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเภทภาษีที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรยกเลิกการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่รัฐแบงใหโดยการเก็บภาษีเพิ่มจากภาษีของรัฐและเปล่ียนรูปแบบเปนระบบการแบง

รายได การจัดทํากฎหมายรายไดทองถิ่นเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในเรื่องรายไดภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนด

สัดสวนภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารงาน และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

คําสําคัญ: การกระจายอํานาจ  การคลังทองถิ่น 

 

Abstract 

 

This article comprises of concepts of decentralization and local fiscal considered with situation 

in Thailand. The authors finds that there’re still many obstacles for operation. Suggestions for implementation 

are regulations about proportion for tax revenue for central government and local government should 

be clarified, additional tax revenue should be collected by local government, local government should 

be banned from collecting some kinds of tax but be provided shared revenue from central government, 

enact general rules about local tax revenue for all local government, clarify mission among central-

regional-and local government, develop technology for local administration, and, finally, improve efficiency 

of collecting local revenue. 

 

Keywords: decentralization, local fiscal 
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1. บทนํา 

 

แนวทางหน่ึงในการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก การกระจายอํานาจ

ทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงการดําเนินงานทั้งในระดับรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี

ความสอดคลองกัน แมวาประเทศไทยไดเริ่มกระบวนการการกระจายอํานาจที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยลําดับ แตใน

ระยะเวลาเปล่ียนผานของนโยบายก็พบวา ยังคงมีปญหาทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยูมาก ประเด็นสําคัญประการหน่ึง

ซ่ึงของการกระจายอํานาจไดแก การตัดสินใจเรื่องการเงินหรือการกระจายอํานาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซ่ึงการปกครองทองถิ่นถือเปนระบบยอยที่มีความสําคัญตอการบริหารการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเปนการสงเสริม

การเมืองภาคพลเมือง ใหตระหนักและสํานึกรูตอการปกครองตนเอง  อยางไรก็ดี การบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นยังคงประสบปญหาบางประการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค บทความน้ีจึงมีความมุงหมายเพื่อรวบรวม

อุปสรรคการดําเนินงานการคลังทองถิ่นเพื่อนําไปสูการนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารงาน  

 

2. การปกครองสวนทองถิ่น 

 

 แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่นมีมาตั้งแตสมัยนครรัฐเอเธนสตามคําสาบานที่ระบุวา “เราจะพยายามสรางจิตสํานึก

สาธารณะแกสาธารณชนใหมากยิ่งขึ้น เราจะเปล่ียนเมืองของเรามิใหนอยหนา และตองทําใหดีกวาและวิเศษยิ่งกวาที่บรรพชน

ไดมอบใหเรา”  ซ่ึงชี้ ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับพลเมืองในทุกระดับในการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น

นักการเมืองทองถิ่นเปนผูที่ไดรับอํานาจในการปกครองพื้นที่และสงมอบบริการสาธารณะประเภทตางๆ โดยยึดหลักประกัน

เรื่องบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ดวยแนวทางของการกระจายอานาจใหแกทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อใหการบริหารการ

ปกครองทองถิ่นมีความสัมพันธอยางใกลชิดและตอบสนองตอวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่น้ัน ทําใหกลาวไดวาการกระจายอํานาจ

สูทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นไดปกครองตนเองมีคุณคาและความสําคัญดังน้ี  

 2.1 สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวย

ทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลาน้ันยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทาง

กายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นน้ัน ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย

อํานาจอยูที่รัฐบาลเพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึง

จําเปนตองกระจายระบบงานใหมีลักษณะคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุน น่ันก็คือ การสรางหนวยการปกครองที่เรียกวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมาจัดทําบริการและแกปญหาของประชาชนในทองถิ่น และยังจะเปนการสรางเสริมความเขมแข็ง

ใหกับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย 

 2.2 การปกครองทองถิ่นเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองมีการเลือกตั้ง 

มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุดก็จะทําให

ประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวา

จะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในที่สุดจะทําใหเกิดการ

พัฒนาทางการเมืองได และการที่ปกครองทองถิ่นชวยสรางเสริมความรูความเขาใจในทางการเมือง ถือไดวาเปนสถาบันฝกสอน

ประชาธิปไตยใหประชาชน  

 2.3 สรางการมีสวนรวม การมีอยูของรัฐบาลในระดับทองถิ่นหรือภูมิภาคยอมเอ้ือตอประชาชนในการเขามามีสวนรวม

ในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขา

มาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในชุมชนดวยตัวเอง จะเปนผลใหประชาชนเหลาน้ีไดเรียนรูและมีประสบการณในทาง

การเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสูการเติบโตของความเปนพลเมืองในหมูประชาชน  
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 2.4 สรางความชอบธรรม ความหางไกลทั้งในทางภูมิศาสตรและการเมืองอาจทําใหการตัดสินใจโดยสถาบันทาง

การเมืองไมไดรับการยอมรับ ในทางตรงกันขาม การตดัสินใจกระทําในระดับชุมชนทองถิ่นมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและ

เปนการสมเหตุสมผลมากกวา ทําใหการตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองโดยทองถิ่นเองน้ันมีความชอบธรรม  

 2.5 ดํารงหลักเสรีภาพ หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยูที่ศูนยกลางมากเกินไป เปนไปไดที่จะเกิดการ

ใชอํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล และสรางความเสียหายใหกับสังคมโดยรวมไดงาย ในทางตรงขาม การ

กระจายอํานาจจึงเปนแนวทางหน่ึงในการปกปองเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยการทําใหอํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป 

อันจะนําไปสูการสรางโครงขายของการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ระหวาง

ศูนยกลางกับพื้นที่นอกศูนยกลาง 

 

3. แนวคิดทฤษฎีการกระจายอํานาจทางการคลัง 

 

 การกระจายอํานาจตาง ๆ ใหกับอปท.จะไมสามารถดําเนินการสําเร็จได หากปราศจากการกระจายอํานาจดานการ

คลัง การถายโอนภารกิจหนาที่ จึงจําเปนตองดําเนินการไปพรอมกันกับการมอบอํานาจในการบริหารจัดการรายได อาทิ การ

เพิ่มประเภทภาษี คาธรรมเนียม ใหอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหอปท.มีรายไดเพียงพอกับ

รายจายตามอํานาจหนาที่และภารกิจ นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญของแนวคิดการกระจายอํานาจทางการคลัง ไดแก Charles 

Tiebout ซ่ึงมีแนวคิดสนับสนุนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง  โดยเชื่อวาการกระจายอํานาจสงผลดีตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการใหบริการสาธารณะและทําใหประชาชนในแตละพื้นที่สามารถเลือกบริการสาธารณะที่

เหมาะสมตามความตองการผานการบริโภคในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Consumer Voter) ดังน้ัน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการสาธารณะจึงเปนกระบวนการในการตอบสนองความตองการในการบริโภคระหวางนักการเมืองทองถิ่นซ่ึงมี

ความรับผิดรับชอบตอผูมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่น่ันเอง โดยแนวคิดการกระจายอํานาจทางการคลังไดถูกพัฒนาขึ้นในลําดับตอมา 

จากนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ คือ Oates ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดการกระจายอํานาจทางการคลัง โดยมีแนวคิดวาหลักการของ

การกระจายอํานาจฯ ตองมีการมอบหมายภารกิจหนาที่ใหแก อปท. ที่มีขนาดการปกครองเล็กที่สุด ตราบเทาที่การทําหนาที่

ของ อปท. น้ันยังสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ในการ

ใหบริการสาธารณะ ทั้งน้ี หลักการกระจายอํานาจทางการคลังของ Oates สามารถจําแนกไดเปน 2 มิติ ดังน้ี  

 

3.1 มิติทางเศรษฐศาสตร 

 • การรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจ กลาวคือ รัฐบาลทําหนาที่ดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมใหมีเสถียรภาพ 

ขณะที่ อปท. ทําหนาที่บริหารจัดการใหรายไดและรายจายของ อปท. เพียงพอตอบริการสาธารณะในพื้นที่ความรบัผิดชอบ 

 • การกระจายรายได แมวารัฐบาลจะเปนผูมีบทบาทสําคัญ เพราะสามารถระดมทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาการ

กระจายรายไดไดดีกวา แต อปท. ในฐานะที่มีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่

โดยตรง อปท.จึงสําคัญตอการแกไขปญหาการกระจายรายไดดวยเชนกัน เชน การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน

ในพื้นที่ เปนตน 

 • การจัดสรรทรัพยากร คือ การให อปท. มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกบริการสาธารณะบนพื้นฐานขอจํากัดทาง

ทรัพยากร และการใหประชาชนมีสวนรวมรวมตัดสินใจผานการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง

ความตองการบริการสาธารณะของประชาชนกับขนาดงบประมาณที่มีอยูในพื้นที ่
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3.2 มิติทางรัฐศาสตร 

 • ความเปนอิสระของ อปท. ตามหลักการประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) จากเดิมที่นักการเมืองอาชีพ

และขาราชการที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูขับเคล่ือนระบบบริหารจัดการสวนใหญของ อปท. โดยที่พลเมืองมีสวน

รวมไมมากนัก แตปจจุบันไดพัฒนาไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง พลเมืองและองคกรชุมชนเขามาขับเคล่ือน

กระบวนการนโยบายสาธารณะของทองถิ่น ผานกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอยางเชน การเขา

รวมในการจัดสรรงบประมาณ การจัดบริการสาธารณะ และการประเมินผลและตรวจสอบถวงดุลการดําเนินงานของ

นักการเมืองหรือเจาหนาที่ภาครัฐทองถิ่นอยางเขมขนครบวงจร 

 • หลักการพึ่งตนเอง (Voting with Feet) อปท. ควรมีอํานาจการปกครองตนเองและโดยใหความเปนอิสระทางการ

คลัง ไมควรจํากัดสิทธิการจัดเก็บภาษีหรือการจัดหารายได 

 

4. ปญหาการกระจายอํานาจการคลัง 

 

 ขอจํากัดดานรายไดทองถิ่นที่ไมเพียงพอกับการพัฒนาทองถิ่นเปนปญหาที่ไดรับการสะทอนจากผูบริหารเทศบาล

จํานวนมาก ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระกิจหลักที่ไดรับการถายโอนจากสวนกลางทั้ง 6 ภารกิจตามแผนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวการ ดาน

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น ภารกิจเหลาน้ันลวนแลวแตเปนภารกิจที่กระทบกับการดําเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนในขั้นพื้นฐานหลากหลาย

ภารกิจ ที่มีความจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากแตกลับพบวาทองถิ่นจํานวนมากมีรายไดไมเพียงพอแกการบริหารจัดการ 

อีกทั้งแหลงรายไดของทองถิ่นในแตละพื้นที่ยังมีขอจํากัดเพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันทางดานเศรษฐกิจ ภูมิสังคม 

การเมืองทองถิ่นและวัฒนธรรม ดังน้ันทุกรัฐบาลจึงมีพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณและหาวิธีการสรางความเปนธรรมและ

ปรับระดับความเทาเทียมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตเน่ืองจากแตละพื้นที่ น้ันมีแหลงใหจัดเก็บรายไดที่มีความ

แตกตางกันอยางมาก จึงอาจสรุปประเด็นปญหาของการบริหารงานดานการคลังทองถิ่นไดดังตอไปน้ี 

 4.1 ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เปนที่เขาใจกันดีวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ขอจํากัดในดานการจัดเก็บภาษี โดยสามารถจัดเก็บไดเพียงบางประเภทเทาน้ัน ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีปาย และยังคงมีขอจํากัดบางประการที่สงผลใหการดําเนินการไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เองยังไมมีการปรับใหทันกับสภาพความเปนจริง การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะซ่ึงประสบปญหาไมเพียงพอกับตนทุนการจัดเก็บ

จริงภายในพื้นที่ นอกจากน้ียังมีปญหาประชากรแฝงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให อปท. ขาดทรัพยากรในการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนที่อยูอาศัยจรงิภายในพื้นที่ ในบางพื้นที่แมวาจะมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีอยาง

เต็มที่ แตสภาพพื้นที่ไมมีแหลงของรายไดเพียงพอที่จะใหจัดเก็บได ก็มีความจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยางมาก 

 4.2 การเมืองเรื่องการจัดสรรงบอุดหนุน ปญหาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหกับ อปท. เพื่อใหปรับสภาพทางการ

คลังทองถิ่นที่แตกตางกันใหเกิดความเทาเทียมน้ัน พบวายังคงมีปญหาที่เกิดขึ้นจริงอยูมาก เชน เงินอุดหนุนที่มีเกณฑในการ

จัดสรรตามรายไดตอหัว และการถูกตัดลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันเน่ืองมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจระดับชาติ รวมถึงความ

แปรปรวนของเศรษฐกิจโลกอันเปนปจจัยในเชิงมหภาคที่ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ก็ชื่นชอบรายไดตอหัว

จากการจัดสรรงบอุดหนุนของรัฐบาล เพราะเปนทองถิ่นบางแหงเปนเขตพื้นที่ทหารทําใหมีรายไดตอหัวสูง ในขณะที่รายไดที่

จัดเก็บเองนอยและในบางพื้นที่ไมมีความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถจัดเก็บรายได ก็

จําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเชนกัน เพราะรัฐบาลจัดเก็บภาษีประเภทอ่ืนๆ ไดมากกวาทองถิ่น นอกจากน้ียังพบ

ปญหาที่มาจากหลักเกณฑจากแบงสรรเงินอุดหนุนที่มีความยากที่จะทําใหอปท.ทุกแหงพึงพอใจ และปญหาการปรับเปล่ียน
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หลักเกณฑการจัดสรรในแตละปจะกระทบตอรายไดของ อปท.แตละแหง อปท.หลายแหงมีรายไดหลักที่ตองพึ่งเงินอุดหนุน

อยางมาก ซ่ึงโครงการดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ จําเปนตองอาศัยเงินอุดหนุน หากรัฐบาลตัดงบประมาณก็จะสงผลกระทบตอ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทันทีเชนกัน อยางไรก็ตามเรื่องงบอุดหนุนที่กลาวมาน้ีเปนเรื่องอํานาจการจัดสรรทาง

การเมือง ดังน้ันจึงมักจะเห็นการว่ิงเตนทางการเมือง เพื่อของบประมาณในสวนของเงินอุดหนุนกับรัฐบาลกลางอยูเสมอ ซ่ึง

มักจะพบไปในลักษณะตักตวงเขาสูพื้นที่ตนใหไดมากที่สุด เชน ทองถิ่นใดที่มีสายสัมพันธทางการเมืองกับนักการเมืองหรือ

รัฐบาลมากก็มักมีโอกาสในการไดรับการจัดสรรงบประมาณมากเปนพิเศษ ทําใหทองถิ่นทั้งหลายตองสรางสายสัมพันธอันดีกับ

นักการเมืองระดับชาติและรัฐบาล ซ่ึงงายกวาการดําเนินการลงทุนเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ของบประมาณไดก็มีความ

ภูมิใจที่สามารถเขาถึงนักการเมืองระดับชาติได อีกทั้งยังสะทอนถึงความเกงกาจของผูบริหารทองถิ่นในทางหน่ึงที่สามารถเจรจา

ตอรองจนไดรับการจัดสรรงบประมารอดุ หนนุ จากรัฐบาล ดังน้ัน การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจที่เปนอํานาจของรัฐบาลจึงเปนพื้นที่ทางการเมือง ที่สะทอนการเมืองเรื่องงบประมาณ ระหวางนักการเมืองระดับชาติและ

นักการเมืองในระดับทองถิ่นอยางแทจริงทั้งน้ีปญหาในระดับนโยบายโดยเฉพาะการจัดสรรเงินอุดหนุนกอใหเกิดการว่ิงเตน

งบประมาณอยูมาก กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ที่ไมมีปฏิสัมพันธอันดีตอนักการเมือง

ระดับชาติ ไมมีหลักการที่เปนวิทยาศาสตรในการจัดการกับการจัดสรรงบอุดหนุนใหกับทองถิ่น ดังน้ันจะพบเห็นชวงจัดสรร

งบอุดหนุน มีการว่ิงเตนเพื่อของบประมาณจนอาจกลายเปนวัฒนธรรมระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองในทองถิ่นไปแลว 

นอกจากน้ีปญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนที่ยึดถือจํานวนประชากรในฐานทะเบียนราษฎรจริงๆ ในการจายเงินอุดหนุน โดย

หลักการทั่วไปนาจะเปนธรรมดีแลว แตในทางปฏิบัติกอใหเกิดปญหาไดเชนกัน เพราะปญหาที่พบมากคือจํานวนประชากรแฝง

ในทองถิ่น ที่ทําใหทองถิ่นตองรับภาระเพิ่มมากขึ้นและจํานวนประชากรในชนบทที่มีต่ํากวาความเปนจริง ทําใหสภาพการ

บริหารจัดการประสบปญหา นอกจากจํานวนเงินอุดหนุนที่ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่แลวดังกลาวขางตนแลว ปญหาการ

จัดสรรเม็ดเงินลาชาของรัฐบาลอันเน่ืองมาจากการจัดสรรทางการคลังแกโครงการของรัฐบาล ซ่ึงความลาชาดังกลาวก็สงผล

กระทบตอการทํางานของทองถิ่นอยางมากเชนกัน 

 4.3 นโยบายของรัฐที่กระทบตอทองถิ่น บทสะทอนสําคัญคือเทศบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เพราะตอง

นําเงินสวนหน่ึงไปใชกับนโยบายของรัฐบาลกลางเปนหลัก ซ่ึงบางครั้งสงผลกระทบทางออมตอประชาชนในทองถิ่น โดย

เทศบาลขาดรายไดเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เปนปญหาเฉพาะดาน การที่รัฐบาลฝากใหทองถิ่นดําเนินการตางๆ ตามนโยบายของ

รัฐบาลใหเปนภาระทางการคลังของทองถิ่น ซ่ึงบางนโยบายของรัฐบาล แมวาจะเกิดประโยชนตอประชาชนจํานวนมาก แตใน

บางครั้งจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรหรืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ 

โครงการอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ซ่ึงรัฐบาลในขณะน้ันมีนโยบายที่จะใหการดูแลประชาชนกลุมน้ีดวย

เงินเปนรายเดือน ซ่ึงเงินจํานวนเหลาน้ีลวนแลวแตจัดวาเปนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหทองถิ่นขาด

อิสระที่จะใชเม็ดเงินเหลาน้ันตามสภาพความเปนจริงหรือปญหาของแตละทองถิ่นในระดับพื้นที่ ขาดอํานาจดุลยพินิจในการ

พิจารณาจัดสรรเงินตามความเหมาะสม และที่สําคัญงบประมาณเหลาน้ีถูกนับรวมเปนงบประมาณในสัดสวนรวมของ

งบประมาณทองถิ่น ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลกลางดังที่กลาวมาน้ีถือเปนภาระทางการคลังที่ทุกรัฐบาล ตองแบกรับภาระอยาง

ตอเน่ือง ไมสามารถหยุดไดเพราะจะกระทบผลประโยชนของประชาชน และยังจะกระทบตอผลประโยชนในทางการเมืองของ

ทั้งรัฐบาลระดับชาติและรัฐบาลทองถิ่นอีกดวย  

 4.4 การถายโอนภารกิจใหทองถิ่นไมสอดคลองกับการถายโอนงบประมาณ การถายโอนภารกิจใหอปท. โดยเฉพาะ

เรื่องของถนน การบริหารจัดการนํ้าบาดาลไดกลายเปนประเด็นปญหาที่สําคัญของทองถิ่น เน่ืองจากเกินขีดความสามารถ

ทางการคลังของทองถิ่น เชน กรณีการที่กรมทางหลวงไดถายโอนถนนบางแหงใหกับเทศบาลบางแหงดูแล แตกลับพบวา

งบประมาณในการซอมแซม บํารุงรักษาถนนเสนที่มีการถายโอนน้ันยังคงอยูที่กรมทางหลวงจึงเกิดความลักล่ันในการดําเนินการ 

สะทอนใหเห็นถึงความไมจริงใจตอการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลาง มีลักษณะของการถูกบังคับใหถายโอนอํานาจ 

ขาราชการจึงไมคอยเต็มใจมากนัก  ปจจุบันพบวา อปท.ไดรวมกันขอสงคืนภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทถายโอนมาใหแลว 
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เน่ืองจากใหเหตุผลวา อปท.ไมมีงบประมาณในการบํารุงรักษาถนนที่ไดรับการถายโอนมา เสมือนวามีการถายโอนแตภารกิจ แต

ไมไดถายโอนงบประมาณในการบํารุงรักษาถนนเหลาน้ันมาดวย ทําใหดูเหมือนจะเปนความจงใจของบางหนวยงานที่พยายาม

สรางประเด็นใหเห็นวาเกินขีดความสามารถของ อปท.แลวใหโอนกลับหนวยงานตนสังกัดเดิม ซ่ึงถือเปนแรงตานหน่ึงของการ 

กระจายอํานาจที่ไมใหทองถิ่นไดรับภารกิจและงบประมาณตามที่ควรจะเปน 

 4.5 ปญหาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาปญหาทางดานการบริหารงาน

บุคคลของบุคลากรที่เปนฝายประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการแกไข ทําใหปญหาไดคล่ีคลายไปในระดับหน่ึง

แลวก็ตาม แตทวายังมีปญหาการบริหารงานบุคคลบางประการที่ยังไมไดแกไขใหเปนไปตามหลักการตามระบบคุณธรรมมีการ

แทรกแซงจากฝายการเมือง    ที่มักจะนําเอาระบบอุปถัมภมาใช ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกวา “คาของคนอยูที่เปนคนของ

ใคร” มากกวาที่เปน “คาของคนอยูที่ผลของงาน” ทําใหขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตกต่ํา ไม

ตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับการทํางานไดเต็มที่ และมักจะตองปฏิบัติงานตามความตองการของฝายการเมือง โดยเฉพาะฝาย

บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในบางครั้งบางกรณีอาจผิดกฎหมายหรือขัดกับระเบียบขอบังคับ และ อาจไดรับการ

ลงโทษทางวินัยได ฯลฯ ส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนปญหาที่บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางทราบกันดี แตทวาการแกไขทํา

ไดยากมาก เวนเสียแตวา ผูไดรับเลือกเขามาเปนฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมี

คุณธรรม มีจรรยาบรรณของนักบริหารมืออาชีพ และทํางานโดยมุงผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก ซ่ึงมักจะมีจํานวนไม

มากนัก 

 

5. ขอเสนอแนะ 

 

 5.1 ควรกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลและอปท.ใหมีความชัดเจน โดยเสนอใหกําหนด

หลักเกณฑในการปนรายไดภาษีระหวางรัฐบาลกับอปท.จากภารกิจและกําหนดหลักเกณฑในการปนรายไดภาษีระหวางรัฐบาล

กับอปท.จากฐานภาษี  

 5.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเภทภาษีที่เปนรายไดของอปท. เชน ภาษีมลพิษจากรถยนต ตัวอยางเชนในประเทศ

อังกฤษมีการดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากอปท.มีหนาที่อันเน่ืองมาจากการใชรถใชถนน ไดแก อํานาจหนาที่ในการจัดสราง 

ดูแลซอมแซมถนน อํานาจหนาที่ในการสาธารณสุขเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน หากจะมีการจัดเก็บภาษีมลพิษจาก

รถยนตก็ควรใหเปนรายไดของ อปท. เชนเดียวกับภาษีรถยนต ภาษีประเมินพิเศษ ซ่ึงเริ่มมีการจัดเก็บในประเทศอังกฤษ และ

ตอมาหลายประเทศในยุโรปเชน ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยี่ยม มีการจัดเก็บตาม ภาษีประเมินพิเศษมีฐานภาษีจากผลประโยชน

หรือมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการกอสรางสาธารณูปโภค ภาษีประเมินพิเศษจึงเปนภาษีที่เก็บจากฐานทรัพยสินประเภทหน่ึง ซ่ึง

ตามหลักประโยชนและหลักความพยายามจัดเก็บภาษีแลว ภาษีประเมินพิเศษจึงควรเปนภาษี อปท. 

 5.3 ควรยกเลิกการให อปท. ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่รัฐแบงใหโดยการเก็บภาษีเพิ่มจากภาษีของรัฐ

และเปล่ียนรูปแบบเปนระบบการแบงรายได คือ จัดเก็บภาษีตามกฎหมายน้ันๆ และกําหนดการแบงรายไดสวนหน่ึงเปนรายได

ของ อปท. ตามหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายได และการไดรับรายไดที่คณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

 5.4 จัดทํากฎหมายรายไดทองถิ่นเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในเรื่องรายไดภาษีของอปท. โดยจัดทําประมวล

กฎหมายรายไดอปท.ใหครอบคลุมรายไดของอปท.ทั้งหมด ควรกําหนดทั้งภาคที่เปนรายไดภาษีและรายไดอ่ืนที่ไมใชภาษี 

 5.5 กําหนดสัดสวนภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน โดยกอนที่จะกําหนดเรื่องการคลัง

ทองถิ่นและสัดสวนรายไดทองถิ่น ตองมีการกําหนดและปรับบทบาทภารกิจระหวางรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน

กอน โดยในปจจุบันไมมีการใหความชัดเจนในเก่ียวกับกฎเกณฑการมอบหมายแตละภารกิจ ดังน้ันประเด็นที่ควรตองให

ความสําคัญไดแกการพิจารณากําหนดสัดสวนภารกิจกอนแลวจึงพิจารณาสัดสวนงบประมาณ/รายไดในลําดับตอมา 
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 5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารการเงินการคลังทองถิ่น เน่ืองจากจะเปนปจจัยที่สงเสริมใหการแผนกล

ยุทธและการดําเนินงานเปนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองพัฒนาปรับปรุงเพื่อให

ระบบฐานขอมูลทางการคลังสามารถสนับสนุน และงายตอการบริหารงานทางการคลังของทองถิ่น 

 5.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของอปท.โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองคกร เชน ปรับปรุง

สถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแกประชาชน จัดหาบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่จาเปนและมีประสิทธิภาพมาใชใน

การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม พัฒนาองคความรูและจิตสานึกในการใหบริการแกบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

คนควาหานวัตกรรมในการบริหารเพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง เปนตน 

 

6. สรุป 

 

 ความทาทายในการดําเนินงานดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทั้งดานความจํากัดของขอมูล และการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ซ่ึงแนวทางการบริหารเพื่อลดขอจํากัดดังกลาวมีอยูดวยกันหลายประการ เชน 

พัฒนาการจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง (ทั้งการขยาย

ฐานภาษีและพิจารณาจัดเก็บภาษีใหมๆ) กําหนดกฎเกณฑและเรงรัดการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมิ

ใหเปนภาระงบประมาณและทําใหใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการโดย

การสงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูล เพื่อใหประชาชนเขาถึง และสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได เพื่อใหการดําเนิน

ภารกิจตางๆ สอดคลองกับความตองการของประชาชน และบรรลุเปาหมายของการกระจายอํานาจอยางแทจริง 
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการ

ของกระทรวงมหาดไทยในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตาม

หลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงมหาดไทย ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูใหญบานในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 180 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 

มหาดไทยโดยภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดังน้ี ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานความ

พึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แนวทางพัฒนาการปฏบิัติงานของผูใหญบานตามเกณฑการประเมินผลของกระทรวง 

มหาดไทย ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและนโยบายของรัฐบาล ผูใหญบานควรยึด

ขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลักสําคัญ ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา ผูใหญบานควรมี

ความกลาแสดงออก มีความซ่ือสัตย มีความรูในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรยึดการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาล 9 และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานควรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรและ        

ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปฏิบัติหนาที ่
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Abstract 

 

The purposes of this study were to study: the level of self-evaluation of the performance appraisal 

of village headman on the criteria and method  of the Ministry of Interior in in Bang Len Amphoe, Nakhon 

Pathom Province; and the development of village heads to the criteria and method the performance 

appraisal. The population for the study comprise 180 villages and village headman from 15 in Bang Len 

Amphoe, Nakhon Pathom Province. The sample was the population for the study in the sample. The 

statistics used in the data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results revealed that: The level of self-evaluation performance appraisal base of village 

headman on the criteria and method the of the Ministry of Interior in Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom 

Province was at a high level in all aspects, leadership characteristics of village headman, residents’ 

satisfaction with aspects of village headman, work performance and work policy of the government, the 

duty according to his work in the king. The development of village heads work performance and work policy 

of the government should in work performance and work policy of the government in the working, leadership 

characteristics of village headman dare to express and aspect was being honest and fair and have a 

variety of knowledge. The duty according to his work in the king village heads should seize progress 

according sufficient economy of King Bhumibol Adulyadej Rama 9 and  work performance and work policy of 

the government should taking into account the operational needs of the people and cooperating with 

sectors in in perform one’s duty. 

 

Keywords: self-evaluation of performance appraisal of village headman, the criteria and method the 

performance appraisal, Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom Province 

 

1. บทนํา 

ผูใหญบานนับไดวาเปนหนวยปกครองทองที่ที่ ผูกพันกับสังคมไทยมาชานานในฐานะตัวแทนของราษฎร 

เปรียบเสมือนแขนขาและกระบอกเสียงของทางการ เพื่อประสานราชการกับราษฎรในระดับหมูบาน ตําแหนงน้ีไดรับการจัดตั้ง

ขึ้นอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559: 1) 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 และดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงที่มาและอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน

หลายประเด็นที่สําคัญไดแก การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูใหญบานจากวาระ 5 ป แกไขใหดํารงตําแหนงจนอายุ

ครบ 60 ป การกําหนดใหผูใหญบานเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนาราษฎรในหมูบาน เพื่อให

ผูใหญบานดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความม่ันคงภายใน 

(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2551) เน่ืองจากภารกิจของการปกครองทองที่จําเปนตองอาศัยผูใหญบานทําหนาที่หลักที่สําคัญ จึงมีการกําหนด

มาตรการในการควบคุมดูแลอยางเขมงวด เชน การลงโทษทางวินัยเชนเดียวกับขาราชการ ผูใหญบานมีบทบาทสําคัญตอการ

บริหารราชการไทยในฐานะที่เปนทั้งตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร เก่ียวกับเรื่องรองทุกขความเดือดรอนของราษฎรเพื่อ

นําเสนอตอสวนราชการ รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเอง และหนวยงานของรัฐกับราษฎร เปนบุคคลที่มี

ความใกลชิดกับราษฎรในทองที่มากที่สุด ดังจะเห็นไดจากบทบาทการเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปน

หัวหนาราษฎรในหมูบานแลว ยังมีบทบาทสําคัญในดานการอํานวยความเปนธรรมในสังคม การสรางความสมานฉันทและ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1271 

ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน การประสานอํานวยความสะดวกแกราษฎรในการติดตอขอรับบริการจากสวนราชการตาง ๆ 

การรับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุขและความตองการที่จําเปนของราษฎรแจงตอทางการเพื่อใหความชวยเหลือ 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการในพืน้ที่ การดูแลใหราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงใหราษฎร

มีความรูความเขาใจในขอราชการใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล

หรืองานอ่ืนตามกฎหมายกําหนด เปนตน เน่ืองจากผูใหญบานตองทําหนาที่รับมอบหมายงานจากทุกกระทรวงและเปนผูที่รับ

นโยบายมาปฏิบัติ เชน การแจงเรื่องโรคระบาด โรครายแรง จากกระทรวงสาธารณสุข การแจงใหราษฎรไปลงทะเบียนรับการ

เกณฑทหาร การรณรงคปองกันปญหายาเสพติด การดูแลปองกันเหตุรายที่เกิดขึ้นในหมูบาน การนําความรู ขาวสารเก่ียวกับ

การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาการเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากเปนผูประสานงานระหวางภาครัฐและราษฎร 

ผูใหญบานยังเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางดุลยภาพทางการปกครองในระดับทองที่ ดังน้ัน การปฏิบัติงานของ

ผูใหญบานจึงสงผลกระทบตอทางราชการและราษฎรทั้งทางตรงและทางออม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 เม

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 (กรมการปกครอง, 2559: 5) กําหนดใหมีการประเมินผลผูใหญบานที่ไดรับการแตงตั้งและดํารง

ตําแหนงครบ 4 ป โดยนายอําเภอจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานโดยคณะกรรมการประเมินผล

ประกอบดวยนายอําเภอเปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือกํานันในพื้นที่หรือเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการ และปลัดอําเภอคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ หลักการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตาม

นโยบายของรัฐบาล ดานคุณลักษณะความเปนผู นําของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานใหมี

ความสําเร็จและตอบสนองตอความตองการของราษฎร โดยใหราษฎรในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ของผูใหญบานดวยการรับฟงความคิดเห็นของราษฎรโดยคณะกรรมการประเมินผลอาจมอบหมายใหกรรมการประเมินผลคน

หน่ึงคนใดไปรับฟงความคิดเห็นของราษฎรในหมูบานโดยทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อประกอบการประเมินผลตามจํานวนที่

คณะกรรมการประเมินผลกําหนด แตตองไมนอยกวา 20 คน วิธีการรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการประเมินผลใหคํานึงถึง

ความสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ ในกรณีที่ไมผานการประเมินผล ใหนายอําเภอออกคําส่ังใหผูใหญบานตองพนจาก

ตําแหนง ดวยเหตุไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงตองกระทําอยางนอยทุก 5 ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและ

ดํารงตําแหนงครบ 4 ปกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับใหเขารับการประเมินผลครั้งแรกภายใน 45 วัน (กรมการปกครอง, 

2559: 3) จากการศึกษารายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองประเด็นในสวนที่เก่ียวของกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน (สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2560 : 14-17) พบวาหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานมีความเปนนามธรรมคอนขางมากและไมชัดเจน ซ่ึงอาจ

สงผลใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของผูใหญบานและคณะกรรมการประเมินผล นายอําเภอเปนผูที่มีอํานาจในการวินิจฉัย

และการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยปกติในพื้นที่มีการโยกยายนายอําเภอบอยครั้ง ทําใหนายอําเภอไมรูจัก

ผูใหญบานดีเทาที่ควรหรืออาจขาดธรรมาภิบาล ยอมสงผลตอผลการประเมินผูใหญบานที่ไมเปนธรรม ประกอบกับราษฎรไมมี

สวนรวมในการประเมินผล เปนเพียงผูใหขอมูลและความคิดเห็นตอคณะกรรมการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งที่ผูใหญบานมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง แตการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกลับเปนระบบการประเมินโดยใชขาราชการประจําแทนที่

ราษฎรเปนผูเลือก หากผลการประเมินใหพนจากตําแหนงดังกลาวขัดแยงกับความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ อาจจะทําใหเกิด

ปญหาในทางปฏิบัติ และที่สําคัญการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจากสวนกลางโดยที่ผูปฏิบัติหนาที่ไมมี

โอกาสไดรับรูหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลดังกลาว 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนราชการสวนภูมิภาคโดยนายอําเภอบางเลนเปนผูบริหารสูงสุด การปกครอง

ทองทีค่รอบคลุม 15 ตําบล 180 หมูบาน ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน เปนผูรับผิดชอบ (ที่วาการอําเภอบางเลน, 2557) ใน
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การศึกษาระดับพื้นที่พบวา ผูใหญบานในอําเภอบางเลนมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทองที่ดานตางๆมากมาย ไมวาจะ

เปนการบริการอําเภอแบบบูรณาการ การจัดทํางบประมาณโครงการยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอําเภอ หรือ

การดูแลทุกขสุขของราษฎรใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บําบัดทุกข บํารุงสุข" และนโยบายรัฐบาล จากการ

สัมภาษณเจาหนาที่ปกครองเก่ียวกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานที่ผานมา พบวายังไม มีการเปดเผยผลการ

ประเมินแกราษฎร ผูใหญบานไมเคยประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองมากอน ทําใหไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาล ซ่ึงการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน

จะเปนกลไกหลักของการบริหารงานภาครัฐในการขับเคล่ือนการทํางานของผูใหญบานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได ดวย

เหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผูใหญบานในอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อวัดระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของผูใหญบานให

ตอบสนองตอความตองการของราษฎรในพื้นที่อยางยั่งยืน ซ่ึงในที่น้ีใชเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลตนเองการปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนงานสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย เพราะเปนวิธีการหรือกิจกรรมที่

หนวยงานพยายามที่จะกําหนดใหทราบแนชัดไดวา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธิภาพดีมากนอยเพียงใด (ธงชัย สันติ

วงษ, 2525: 198 อางถึงใน ปนัดดา พุกทอง, 2551: 9) ดังน้ัน การสรางความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานแกผูถูก

ประเมิน (ปนัดดา พุกทอง, 2551: 15-17) และการประเมินตนเองเปนขั้นตอนที่จําเปนในกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (ธนกฤต ทองสุขด,ี 2553: 14) เพื่อจะไดนําผลที่ไดเปนขอมูลในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้ง

ตอไป  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน พ.ศ. 2559 จํานวน 4 ดาน (กรมการปกครอง, 2559) ดังน้ี ดานการปฏิบัติหนาที่

และงานตามนโยบายของรัฐบาล  ดังน้ี 1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก

ราษฎรในหมูบาน 2) ชี้แจงประกาศแกราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขแก

ผูประสบภัย 3) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบาน รวมทั้งการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีใน

ทองที่ 4) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอนทุกขสุข และความตองการที่จําเปนของราษฎรในหมูบานแจงตอสวนราชการ 5) 

ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการรับบริการกับสวนราชการ 6) สนับสนุน สงเสริมและอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ 7) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติตามระเบียบทางการ  8) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมี

ความรูความเขาใจในขอราชการหรือขอมูลขาวสารใหราษฎรไดรับทราบ 9) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการ

หมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 10) ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางการ 11) สงเสริมให

ราษฎรในพื้นที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหเปน

รูปธรรม 12) จัดทําทะเบียนเก่ียวกับที่ดินอันเปนสาธารณประโยชนใชรวมกัน 13) จัดทําแผนพัฒนาหมูบานตามปฏิทินและ

จัดทําแผนประจําป 14) การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน 15) จัดสถานที่บริการราษฎรใหเหมาะสม 

16) ปฏิบัติตามคําส่ังของกํานันหรือทางการและหากทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเ กิดขึ้นใน
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หมูบาน รายงานใหกํานันและนายอําเภอทราบ 17) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของสวนราชการ

หรือที่นายอําเภอมอบหมาย 18) การจับกุม ปราบปราม การคาประเวณีในสถานบริการ 19) ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 20) ผลงานดีเดนเปนพิเศษอ่ืนๆ ที่เกิดประโยชนตอทางการหรือราษฎรอยางกวางขวางหรือผลงานที่สนองตอบนโยบาย

ของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมดวยความมุงม่ันตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลดีอยางยิ่ง ดานคุณลักษณะ

ความเปนผูนํา ดังน้ี ดานลักษณะผูนําและภาวะผูนํา ประกอบดวย 1) มีภาวะผูนํา 2) มีความรอบรู มีทักษะและประสบการณ

เก่ียวกับงานที่ปฏิบัต ิ3) มีการทํางานเปนทีม 4) มีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ 5) มีมนุษยสัมพันธ 6) การแตงกาย

ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ดานการพัฒนาองคการ ประกอบดวย 7) ศึกษา คนควา หาความรูใหม 8) ติดตามความรูที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยูเสมอ 9) นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาพัฒนาผูรวมงานและประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 10) มีความคิดริเริ่มในการกําหนดโครงการตางๆ 11) เอาใจใส อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

12) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 13) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่รับผิดชอบเปน

ระยะๆ 14) ปรับปรุง พัฒนา ระบบ ขั้นตอน และวิธีการทํางานใหรวดเร็วและมีคุณภาพ ดานหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบดวย 15) มีคุณธรรมและจริยธรรม 16) มีจิตสํานึก และรับผิดชอบงานในหนาที่ 17) การประพฤติตนเปน

พลเมืองดี 18) มีกิริยา มารยาท เรียบรอย วางตนเหมาะสม และรูจักการควบคุมอารมณ 19) ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียเทาเทียม

กัน 20) ส่ือสารกับบุคคลตางๆ หรือถายทอดและเผยแพรความรูใหผูอ่ืนเขาใจอยางชัดเจนโดยเหมาะสม 21) มีความคิดริเริ่มใน

การกําหนดโครงการตางๆ 22) อ่ืนๆ ดานการปฏิบัติตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังน้ี 1) ศึกษา

ขอมูลอยางเปนระบบ 2)  ระเบิดจากขางใน 3)  แกปญหาที่จุดเล็ก 4) ทําตามลําดับขั้น 6) องครวม มีวิธีคิดอยางครบวงจรและ

เชื่อมโยง 7) ไมติดตํารา 8) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 9) ทําใหงาย 10) การมีสวนรวม 11) ประโยชนสวนรวม 12)  

บริการรวมที่จุดเดียว 13)  ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 14) ใชอธรรมปราบอธรรม 15) การปลูกปาในใจคน 16) ขาดทุนคือ

กําไร 17) การพึ่งตนเอง 18) พออยูพอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน 22) ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความเพียรพยายาม 23) รู รัก สามัคคี ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ สามารถแบงออกไดดังน้ี ดานการใหความ

รวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ 1) ใหความรวมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆในพื้นที่เปนอยางดี 2) 

สนับสนุนสงเสริมและรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ 3) มีการจัดทําขอมูลของหมูบานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนๆ ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน และปองกันภัยพิบัติตางๆ 4) หมูบานมีการจัดตั้งชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 5) หมูบานมีการจัดตั้งเครือขายขาว 6) หมูบานมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําหมูบาน ดานการจัด

หมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย 7) หมูบานจัดใหมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานใหสะอาด สวยงามเปนระเบียบ 8) 

หมูบานมีการรณรงคใหราษฎรจัดเก็บขยะมูลฝอย และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําจัดขยะอยางเปนระบบ ดาน

การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 9) มีการบริการราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนดวยความเอาใจใส รวดเร็ว 10) มีการสงเสริม 

สนับสนุนใหราษฎรรวมตัวกัน เพื่อแกไขปญหาของหมูบานดวยตนเอง 11) มีการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการดาน

เศรษฐกิจหมูบานพึ่งตนเองในหมูบาน ดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของหมูบาน 12) มีการสนับสนุน

สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ในหมูบาน 13) มีการสนับสนุนกิจการดานศาสนาในหมูบาน 14) มีการสนับสนุนหรือมีสวน

รวมในการอนุรักษประเพณีทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ การอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน ดานการเอาใจใสขอราชการ 

ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐ 15) นําขอราชการของหนวยงานตางๆของรัฐปดประกาศ ชี้แจงใหราษฎรผาน

ส่ือตางๆ ในหมูบาน 16) เอาใจใสขอราชการ ขอกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่กระทบตอวิถีชีวิตของราษฎร ดานสรางความ

ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีใหเกิดในหมูบาน 17) มีการจัดกิจกรรมสรางความรักความสามัคคี ปรองดองระหวางราษฎร

ในหมูบาน ดานการสงเสริมความเขมแข็ง การสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 18) สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมทางการเมือง

ในการตัดสินใจแกไขปญหาของหมูบานโดยยึดหลักเหตุผล สันติวิธี หลักกฎหมาย ปฏิบัติตามเสียงขางมากและรับฟงเสียงขาง

นอย 19) ประพฤติปฏิบัติตนและแนะนําใหผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล วางตัวเปนกลางทางการเมือง 

สนับสนุนตามหลักการประชาธิปไตย เปนแบบอยางที่ดีแกราษฎร และดานการประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรใน
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หมูบานในการติดตอหรือรับบริการกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ 20) แนะนําขั้นตอนการติดตอราชการใหราษฎรทราบดวย

วิธีการผานชองทางหรือส่ือตางๆ ในพื้นที ่

 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557: บทคัดยอ) พบวา ผลจากการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให

บทบาทของผูใหญบานในปจจุบันถูกลดความสําคัญลง แตถึงกระน้ันการพัฒนาระดับหมูบานก็ยังคงตองอาศัยผูใหญบานเปน

แกนหลักในการดําเนินงานไมวาดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดานความยุติธรรมหรือดานภาวะผูนําและคุณสมบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถของ

ผูนํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) พบวาความรูความสามารถในบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของผูใหญบาน เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําทองที่ตามทัศนะของราษฎร ยกเวนมีความรูในวิทยาการ

สมัยใหม เชน คอมพิวเตอร การบริหารสมัยใหม และมีความรูดานภาษาอังกฤษอยูในระดับกลาง รองลงมา ดานภาวะผูนําโดย

เปนผูมีความรับผิดชอบ ดานจริยธรรมโดยเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ดานบุคลิกภาพโดยเปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้ม

แยมแจมใส ดานมนุษยสัมพันธโดยเปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557: บทคัดยอ) ซ่ึงไดรวบรวมโดยสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) พบวาแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประกอบดวยหลักการทั้งหมด 22 ประการ 

ไดแก ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ระเบิดจากขางใน แกปญหาที่จุดเล็ก ทําตามลําดับขั้น ภูมิสังคม องครวม ไมติดตํารา 

ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทําใหงาย การมีสวนรวม ประโยชนสวนรวม บริการรวมที่จุดเดียว ทรงใชธรรมชาติ ชวย

ธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร การพึ่งตนเอง พออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความ

ซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน ทํางานอยางมีความสุข และความเพียรแบบอยางพระมหาชนก หลักการปฏิบัติตนที่กลาวมา

ขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของกษมา พานแกว ( 2552: บทคัดยอ) พบวาหลักการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของผูนําทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับมาก ไดแก ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี ดานการมีความรู และดานการมี

คุณธรรม สวนดานความพอประมาณ และดานความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง มีการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับมาก ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานสังคม สวนดานเทคโนโลยีและดานทรัพยากรอยู ในระดับปาน

กลาง นอกจากน้ี ชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ยังพบวาการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ กับ

การพึ่งตนเอง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี การมีความรู และการมีคุณธรรมอีกดวย อันสอดคลองกับ

แนวคิดการมีสวนรวมของผูนําหมูบานในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการประหยัด ดานการเอ้ืออารีตอกัน 

ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จากแนวคิด

และงานวิจัยดังกลาวผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 

 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใหญบานในอําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม จํานวน 180 คน 

ประกอบดวยจํานวนหมูบานในแตละตําบล 180 หมู ไดแก ตําบลนิลเพชร 10 หมู ตําบลบางปลา 15 หมู ตําบลบางเลน 12 

หมูตําบลนราภิรมย 11 หมูตําบลหินมูล 11 หมู ตําบลบางหลวง 21 หมู ตําบลคลองนกกระทุง 11 หมู ตําบลลําพญา 13 หมู 

ตําบลไทรงาม 10 หมู ตําบลบางไทรปา 10 หมู ตําบลบางภาษี 13 หมู ตําบลบัวปากทา 10 หมู ตําบลดอนตูม 11 หมู ตําบล

ไผหูชาง 7 หมู และตําบลบางระกํา 15 หมู  

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ เพศ 

อาชีพนอกเหนือจากการเปนผูใหญบาน รายไดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน 

ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน ดานการปฏิบัติ
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หนาที่ตามหลักการทรงงาน และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน และ 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของผูใหญบาน  

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออก 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูใหญบาน ใช

แบบสอบถามปลายปดแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ใชแบบสอบถามปลายปดแบบ

มาตราสวนประมาณคา และสวนที่ 3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใชแบบสอบถามแบบปลายเปด หลังจาก

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวจึงสรางเครื่องมือเพื่อนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากน้ันทําหนังสือขอความอนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดขอมูลแลวนํามาประมวลผล

เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

4.4 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี สวนที่ 1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาความถี่ และคารอย

ละ สวนที่ 2 วิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่  3 ศึกษา

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

5.สรุปผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส 

อายุระหวาง 46-55 ป ระดับการศึกษาอยูในชวงระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเปนผูใหญบานคือ 

เกษตรกรรม รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูใหญบานระหวาง 5-8 

ป  

5.2 การวิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก (    = 4.34, S.D = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานคุณลักษณะ

ความเปนผูนําของผูใหญบาน (    = 4.41, S.D = 0.49) รองลงมา ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน (    = 

4.39, S.D = 0.53) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล (    = 4.34, S.D = 0.49) และดานการปฏิบัติหนาที่

ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (    = 4.20, S.D = 0.53) ตามลําดับ 

5.3 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน มีขอเสนอแนะวา ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาที่โดยยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมาย ใหความชวยเหลือราษฎรในพื้นที่และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ควรมีสถานที่ที่ชัดเจนในหมูบานเพ่ือรับเรื่อง

รองเรียนรองทุกขของราษฎรในพื้นที่ และจัดอบรมผูใหญบานทุกคนเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา 

ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาทีด่วยความกลา  แสดงออกในทางที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานท่ี

หลากหลาย ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกราษฎรในพื้นที่ ดาน

การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน

สวนรวม  และดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบานควรปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความตองการของราษฎรตามหลักการบําบัด

ทุกข บํารุงสุขใหแกราษฎร การกินดีอยูดีของราษฎร รบัผิดชอบในหนาที่ของตนใหดีที่สุด ใหความรวมมือกับทุกภาคสวน  

 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 ผลการวิเคราะหระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหญบาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก ประกอบดวย 4 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 1) ดานการปฏิบัติหนาที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับ

งานวิจัยของจิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) และอภิชาต เทพชมพู 

(2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ไดแก การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานดานการอํานวย

ความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับความ
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อาญา และดานอ่ืนๆ พบวาการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูใหญบาน สอดคลอง

กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: บทคัดยอ) สาลินี บุญรอดฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ)) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดาน

ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคอยูในระดับมากและทุกขอพึงประสงคอยูในระดับมาก หลักความรับผิดชอบ 

หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส ซ่ึงคุณลักษณะของความเปนผูนํา จําแนกเปน 6 ประเภท คือ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิ

หลังทางสังคม สติปญญา ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะเก่ียวกับงาน และลักษณะตางๆทางสังคม 3) ดานการ

ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ สมศักดิ์ (2550: 

บทคัดยอ) และชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ดานจริยธรรม เปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต 

ยุติธรรม เปนผูมีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความคุมคา และการมีสวนรวม

ของผูนําหมูบานในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ดานการประหยัด ดานการเอ้ืออารีตอกัน ดานการลด

รายจาย ดานการเพิ่มรายได และดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 4) ดานความพึงพอใจการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน สอดคลองกับงานวิจัยของจิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) อภิชาต เทพชมภู (2553: 

บทคัดยอ) และชญานนันท ตระกูลพิชยะชัย (2552: บทคัดยอ) ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก คุณลักษณะที่ราษฎรพึงประสงคใน

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบาน ไดแก ดานความรูความสามารถ ดานภาวะผูนํา ดานจริยธรรม ดานการ

อํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและดานใหการบริการ ดานหนาที่และความ

รับผิดชอบเก่ียวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อ่ืนๆ  

 6.2 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 1) ดานการปฏิบัติหนาที่ ผูใหญบาน

ควรยึดขอปฏิบัติงานตามคําส่ังอําเภอและยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ปฏิบัติงานตามระเบียบ ใหความชวยเหลือราษฎรใน

พื้นที่และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานใหอยูในระดับสูงที่สุด จัดสถานที่ที่ชัดเจนในหมูบานเพื่อรับเรื่องรองเรียนรอง

ทุกขของราษฎรในพื้นที่ และมีการจัดอบรมเพือ่ยกระดับผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ

ธนภัทร เอ่ียมรอด (2556: บทคัดยอ) จุดเดนในการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานคือ ราษฎรใหความไววางใจเพราะเปนคนใน

พื้นที่ ผูใหญบานจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับราษฎรมากที่สุด นอกจากเปนผูนําที่ราษฎรไววางใจเปนหัวหนาที่พึ่งพิงแกราษฎร

ไดยามเดือดรอนแลว ยังเปนผูที่ทํางานดวยความเสียสละเพื่อประโยชนสุขสวนรวมและเปนตัวแทนของราษฎรและสวน

ราชการตางๆ ทําหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรอีกดวย 2) ดานคุณลักษณะความเปนผูนํา ผูใหญบานควรกลาแสดงออก

ในทางที่ดี มีความซ่ือสัตย สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเรียบรอย มีความรูในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกลูกบาน มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับผูนําการเปล่ียนแปลง (แสงตะวัน เอ่ียมพุก, 

2557: บทคัดยอ) ศิริพร เสรีพาณิชยการ (2555: บทคัดยอ) กลาววาผูนําทองที่ที่ดีตองเปนทั้งผูบริหารดานส่ือสาร และเปนนัก

ฟงที่ดี  ดานวิสัยทัศน ผูใหญบานตองมีความเชื่อวาหมูบานเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและนําไปใชปฏิบัติเห็นผลจริง วิทยา 

สุรินทร (2553: บทคัดยอ) เสนอแนะวา ผูใหญบานควรมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานสติปญญาและความรู ดานแรงจูงใจ 

เปนผูที่มุงม่ันอยางจริงจังที่จะชวยแกไขปญหาดูแลทุกขสุขของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งเปนผูที่ผลักดันใหการพัฒนาหมูบานใหมี

ความเจริญกาวหนาอยางจริงจัง เม่ือมีปญหาที่ยุงยาก จะปรึกษาหารือกับผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ชอบเรียนรู พูดคุยศึกษา ดู

งานเพื่อหาประสบการณ มีความพยายามปฏิบัติหนาที่บริการราษฎร ณ ที่วาการอําเภอตามคําส่ัง สนับสนุนและสงเสริมให

ผูชวยผูใหญบานและผูนําหมูบานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาที่ และที่สําคัญผูใหญบานควรมีคุณลักษณะ

ของการเปนผูนํา มีการเคารพและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักปรับตัวใหเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้น มีความรูเก่ียวกับ

งานที่ตนกระทํา ไมตื่นตระหนกส่ิงที่ตนกระทํา มีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ตนตองกระทําสามารถแกไขปญหารายแรงที่เกิดขึ้นได

อยางสุขุมรอบคอบ มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับชนิตา ดานไชยกูล (2557: บทคัดยอ) เสนอตัวแบบอันพึง

ประสงคของผูนําทองถิ่นในอนาคตขางหนา ราษฎรตองการผูนําทองถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานดวยความเสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่ เขาใจปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง และสามารถปรับตัว

ในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังตัวอยางที่เห็นชัดจากงานวิจัยของสําเริง บุญอรุณรักษา (2552: 
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บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําและผลการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา แนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูใหญบานควรดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่เปนประจํา จัดหา

และจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความถูกตองและเต็มความสามารถ จัด

ประชุมประชาคมหมูบานและประชาสัมพันธกฎหมายที่ควรรู มีวิสัยทัศนและเปนผูนําทางความคิด สรางแรงจูงใจใหเกิดความ

รวมมือภายในหมูบาน และมีความพรอมที่จะรับสถานการณฉุกเฉินเสมอ 3) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูใหญบานควรดําเนินงานโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม 

คํานึงถึงความตองการของราษฎรในการบําบัดทุกข บํารุงสุข (กษมา พานแกว, 2552: บทคัดยอ) สอดคลองกับแนวทาง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของสายยันต ไพรชาญจิตย (2559: บทคัดยอ) มองวาเปน

ทฤษฎีการพัฒนาหมูบานสากลที่มีลักษณะพหุนิยมตรงกับหลักการพัฒนาหมูบาน เพราะมีคุณลักษณะที่สําคัญกลาวคือ เปน

ทฤษฎีการพัฒนาแบบองครวมที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่  

สังเกตไดจากการเรียนรูหลักการทรงงานของพระองคจะทรงเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชนและการ

มีสวนรวมตัดสินใจของราษฎร ตลอดจนภูมิสังคมที่คํานึงความแตกตางกันในแตละพื้นที่ และการพึ่งตนเองโดยรูจักประมาณ

ตนและดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นอยางบูรณาการโดยอาศัยความ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ

การ“รู รัก สามัคคี” พึ่งตนเองไดทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดําเนินการไดอยางประหยัด และใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนนําไปสูการเปนหมูบานและสังคมที่ เขมแข็งและอยูรวมกันอยางสันติสุข (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557: บทคัดยอ) สมาน พั่วโพธ์ิ (2551: บทคัดยอ) ไดเสนอรูปแบบ

การพัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวาควรมีการจัดองคกรในหมูบาน 4 ระดับ ไดแก ที่ปรึกษาหมูบาน คณะผูบริหาร

หมูบาน ประชาคมหมูบาน และกลุมกิจกรรมหรือคุมบาน โดยขับเคล่ือนกิจกรรมผานระบบบริหารจัดการพัฒนาหมูบานตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปจจัยที่ทําใหหมูบ านประสบ

ผลสําเร็จคือ ดานการเรียนรู ดานผูนําหมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบาน ดานความพรอมของทุนทางสังคมของ

หมูบาน ดานโครงสรางของประชาคมหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานและภาคีการพัฒนาภายนอกหมูบาน ซ่ึง

สอดคลองกับขอเสนอแนะของชมัยภรณ ศรีสมัย (2551: บทคัดยอ) ดานการลดรายจาย ผูใหญบานควรสรางความตระหนัก

ปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชนมากขึ้น ดานการเพิ่มรายได ผูใหญบานควรเขามาสงเสริมกิจกรรมกลุม เชน ผลิตภัณฑ OTOP 

อยางจริงจัง เปนตน ดานการประหยัด ผูใหญบานควรสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยชีวภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิต

และสงเสริม การจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน ผูใหญบานควรจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ดานการเรียนรู ผูใหญบานควร

สงเสริมความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้นและเห็นเปนวาระสําคัญในทุกภาคสวน ดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ผูใหญบานควรใหความสําคัญกับการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม และการสงเสริมให

ราษฎรรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา ดานการเอ้ืออารี ผูใหญบานควรสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง

จริงจังเพื่อสืบทอดลูกหลานตอไป และ 4) ดานความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ จิรพงษ ทองภูบาล (2551: บทคัดยอ) ศึกษา

ความพึงพอใจของราษฎรเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูใหญบานพบวา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มากในดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ดานการปกครองและรักษาความ

สงบเรียบรอย และดานใหการบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต เทพชมภู (2553: บทคัดยอ) พบวา การปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานโดยรวมอยูในระดับมากทั้งดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย ดานหนาที่

และความรับผิดชอบเก่ียวกับความอาญา และดานอํานาจหนาที่อ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ พรหมจินดา (2554: 

บทคัดยอ) พบวา ราษฎรมีความพึงพอใจในบทบาทของผูใหญบานในดานการจัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย ดานที่เก่ียว

ดวยความอาญา ดานกิจการสาธารณประโยชน ดานการใชอํานาจหนาที่ปกครองราษฎร ดานการนําขอราชการไปประกาศแก

ราษฎร ดานการปองกันโรคติดตอ ดานการทะเบียน และดานการรายงานตอทางราชการ ขอเสนอแนะใหผูใหญบานปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาทองที่และการสงเสริมอาชีพ ดูแลทุกขสุขของ
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ราษฎรในเขตปกครองของตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการตอบสนองแกความตองการของราษฎรเปนหลัก รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดีที่สุด คํานึงถึงความ

ผาสุกของราษฎร ใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในกิจกรรมตางๆ 

 

7.ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรใหมีภาครัฐที่มีหัวหนาสวนราชการ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการโดยเปน

สถาบันการศึกษารวมกําหนดการประเมินควบคูกับการมีสวนรวมของราษฎรตามหลักประชาธิปไตยในการนําผลวิจัยไปใช       

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตางๆในการประเมินผลตนเองการปฏิบัติงานและแนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติงานของผูใหญบานใหมีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของผูใหญบานเพื่อให

สอดคลองกับหลักการปฏิบัติหนาที่ และใชการสัมภาษณควบคูไปกับการใชแบบสอบถาม เพื่อเปนการใหไดขอมูลที่หลากหลาย

และครบทุกประเด็น  
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บทคัดยอ 

 

บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี

อิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาประเทศ ในบทความน้ีมีเน้ือหาที่สําคัญประกอบดวยความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการ

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาพรวมและปญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาในการบริหารการพัฒนาประเทศ กรอบแนวคิดในการบริหารการพัฒนาประเทศ 

โดยขอมูลทั้งหมดเกิดจากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมทางสังคม  สภาพแวดลอมทางการเมือง  การบริหารการพัฒนา 

 

      Abstract 

 

The main objective of this article was to offer the Effects of Economic, Social, and Political Context 

on National Development Administration. The article has important content including meaning, significance 

and economic evolution social and political development, The Overview and problems with economic, 

social and political development. Ways of developing and solving problems of Country’s Administration. 

The Conceptual framework for developing the Administration of the country. All data are collected from 

document. So I want to suggest my idea comment to use as a guide in solving problems in the social, 

economic and political.  

 

Keywords: effects of economic, effects of social, effects of political, development administration 

 

1. บทนํา 

หากจะกลาววาประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาครั้งแรกเม่ือใด  เราคงไมสามารถหาคําตอบที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน 

แตจากหลักฐานและการบริหารการพัฒนาประเทศที่ผานมา  ประเทศไทยมีการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ   โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูดําเนินงานและรับผิดชอบในการกําหนด
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และวางแผนทิศทางในการพัฒนา  จากอดีตจนกระทั่งปจจุบัน  ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลว 

จํานวน 11 ฉบับ โดยฉบับแรกเริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2504 จนถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2555  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 51 ป ดังน้ัน ส่ิง

ที่เราจะตองทําความเขาใจและคิดตอ หรือตั้งคําถาม คือ ประเทศของเราพัฒนาไปถึงระดับใด ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

เพียงใด  มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบางจากการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปปฏิบัติ  โดยหากมีการจัดแบงการ

พัฒนาประเทศตามหลักประเทศที่พัฒนาแลว  ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา  คําตอบที่ประชาชนสวนใหญรูดี 

ก็คือ ประเทศไทยจัดอยูในประเทศกําลังพัฒนาและเปนประเทศกําลังพัฒนามาอยางเน่ินนาน และนานจนประเทศที่ในอดีต

เคยเปนประเทศดอยพัฒนา ลาหลังกวาประเทศไทย กลับกําลังพัฒนาแซงหนาประเทศไทยไปอยางนากลัว อาทิ เชน ประเทศ

เวียดนาม  ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต เปนตน เน่ืองจากในอดีตบางประเทศเคยตกเปนเมืองขึ้นจากการลาอาณา

นิคมของชาติตะวันตกและบางประเทศเกิดการทําสงครามภายในประเทศจนตองแบงแยกประเทศ แตในปจจุบัน ประเทศ

ตางๆ เหลาน้ีไดมีการพัฒนาและฟนฟูประเทศจนกระทั่งนําไปสูประเทศที่เกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว หรือ กาวกระโดด อีกทั้ง

ใน 2 ปขางหนา คือ ป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนประเทศในกลุมอาเซียน หรือ ประเทศในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประกอบดวยอีก 9 ประเทศ คือ มาเลเซีย  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  

เวียดนาม  และพมา ซ่ึงจะกอใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง ประเทศไทยจะตองเตรียมพรอมในการปรับตัวและรองรับส่ิงที่

เกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได  ผลที่เกิดขึ้นจะเปนทั้งบวกและลบโดยประเทศไทยจะตองมีการทําความเขาใจกับประชาคม

เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและวิเคราะหถึงประเด็นที่เปนผลบวกและลบที่จะตามมา  เชนเดียวกับการปรับตัวเขาสูโลกยุคโลกาภิ

วัตนที่เกิดขึ้นมาแลว ซ่ึงมีการพัฒนาจากอารยธรรมคล่ืนลูกที่หน่ึง คือ สังคมเกษตรโดยใชแรงงานคนเปนปจจัยสําคัญในการ

ผลิต มาสูคล่ืนลูกที่สองคือ สังคมอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการผลิตและกาวยางเขาสู

คล่ืนลูกที่สามคือ สังคมขอมูลขาวสารโดยใชความสามารถและสติปญญาของมนุษยผนวกกับเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ       

ส่ิงที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยู ความนึกคิด ระบบความคิด คานิยม ปทัสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบ

การทํางาน  วิถีการดํารงชีวิต โครงสรางและกระบวนการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาสังคม ปรากฎการณตางๆ 

เหลาน้ีกอใหเกิดการปรับตัว (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554) และอาจมีการตั้งคําถามหรือสงสัยกันอยูไมนอยวาเพราะเหตุใดประเทศที่

อุดมสมบูรณและนาอยูที่สุดแหงหน่ึงของโลก กลับมีการพัฒนาที่ถดถอยเชนน้ี  ตึกรามบานชอง เทคโนโลยีอันทันสมัยที่เห็นใน

กรุงเทพหรือเมืองใหญๆ ไมใชของคนไทย เราซ้ือเขามาทั้งส้ิน อสังหาริมทรัพยทั้งหลายไมวาจะเปนบาน คอนโดที่ผุดขึ้นมา มา

จากเงินทุนของตางชาติแทบทั้งส้ิน รานอาหาร เชน KFC , MC Donal หางสรรพสินคาทั้งขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาด

เล็ก เชน Big C , Lotus ส่ิงพวกน้ีคอยดูดเงินคนไทยไปจนหมด ปญหาและประเด็นตางๆ เหลาน้ี เปนประเด็นที่ทําใหผูเขียนมี

ความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะหวาเปนเพราะปจจัยใดที่ทําใหประเทศไทยยังกาวอยูกับที่ และจะมีแนวทางในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร ซ่ึงปญหาตางๆ น้ีจะสงผลตออนาคตในการพัฒนาประเทศและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนคน

ไทยทุกคน 

 

2. ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การบริหารการพัฒนาหมายถึงการนําเอาทรัพยากรทางการบริหารไมวาจะเปน คน (แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย) 

เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี งบประมาณ เทคนิคการบริหารจัดการ ขอมูลขาวสาร ศักยภาพความสามารถ กลาวคือ 

ทรัพยากรทางการบริหาร หมายถึง ส่ิงที่เปนรูปธรรมและนามธรรม จับตองไดและจับตองไมได นํามาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย 

แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว  โดยผานเครื่องมือในการพัฒนา

ประเทศ น่ันก็คือ นโยบายสาธารณะที่ออกมาในรูปของแผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและเกิด

ประโยชนกับประชาชน 

ในการบริหารการพัฒนาประเทศจําเปนที่จะตองมีการศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารการพัฒนาดังกลาว 

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปในทางที่ถูกตองและเพื่อลดความผิดพลาดในการสูญเสียทรัพยากรและเวลาใหไดมากที่สุด 
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สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลหลักในการพัฒนาประเทศแบงออกเปน 3 มิติใหญๆ ไดแก สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 

สภาพแวดลอมทางดานสังคม และสภาพแวดลอมทางดานการเมือง โดยขออธิบายในสวนของความหมาย ความสําคัญ และ

วิวัฒนาการของลักษณะสภาพแวดลอมดังกลาว 

2.1 สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 

      2.1.1 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ส่ิงที่มีผลตอการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภคใช

สอยส่ิงตาง ๆ ของประชาชนและชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โดยสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

      2.1.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

แตละประเทศ โดยตองคํานึงถึงขนาดของเศรษฐกิจ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) ทรัพยากรการผลิตตางๆ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย การกระจายรายได  ความเปนเมืองและชนบท   รายไดประชาชาติตอ

หัว  อํานาจซ้ือหรือความสามารถในการซ้ือของประชาชน การออม การลงทุนของประชาชนและรัฐบาล ดุลการคาและ

ดุลการชําระเงิน ตลอดจนสาธารณูปโภค และส่ิงความอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา นํ้าประปา ถนน ทาเรือ สนามบิน 

ซ่ึงจะมีผลตอการกระจายสินคา สถาบันการเงินและระบบการเงินที่ไดมาตรฐาน ฯลฯ เปนตน อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจจะ

ชวยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น ชวยแกปญหาการแทรกแซงสิทธิทางการเมือง ชวยใหประเทศชาติสามารถ

ชวยเหลือตนเองได และยังสามารถชวยเหลือเศรษฐกิจโลกได (ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ, 2544) 

     2.1.3 วิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเศรษฐกิจเปนเรื่องที่ถือไดวามีความสําคัญมากที่สุด

ในการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ กลาวคือ นักพัฒนาและนักวิชาการตางๆ มองวา หากการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจดี การพัฒนาทางดานอ่ืนๆโดยเฉพาะ สังคม และการเมืองก็จะดีตามไปดวย จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 1- ฉบับที่ 10 ที่ผานมา ปรากฎวาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยชวยยกระดับฐานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด กลาวคือ รายไดประชาชาติสวนรวมได

เพิ่มขึ้นอยางมาก เทากับเปนการยืนยันวาผลของการบริหารการพัฒนาในระยะเวลาที่ผานมาน้ันประสบความสําเร็จเปนที่นา

พอใจ อยางไรก็ตาม น่ันเปนภาพมหภาค แตเม่ือมองดูภาพจุลภาคแลวกลับปรากฎวาประชาชนยังมีความยากจน ซ่ึงแสดงให

เห็นวา การแบงปนผลพวงหรือผลประโยชนของการพัฒนายังไมเสมอภาคและเปนธรรม  หรือกลาวไดวาการกระจาย

ทรัพยากรยังไมเปนธรรมตอประชาชน น่ันคือ ทําใหบางคนรวยขึ้น และบางคนจนลง ดังที่มีนักวิชาการบางทานไดกลาววา

ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ คือ ปญหารวยกระจุก จนกระจาย โดยผลพวงมาจากการที่ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบไมสมดุลคือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา  หลักการสําคัญของแนวทางการพัฒนา

ประเทศมุงไปที่การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เนนการสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาใน

ดานตางๆ เชน การสรางถนน ไฟฟา ระบบนํ้า รถไฟ เปนตน ทําใหประเทศมีการพัฒนาทางดานวัตถุอยางรวดเร็ว กลาวไดวา

ประเทศไทยมีการพัฒนาแบบกาวหนา ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการ

ลงทุนและการคากับตางประเทศโดยการเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทําใหประเทศที่เล็กกวา

มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจนอยกวา สงผลใหประเทศเสียเปรียบ และโดยเฉพาะในสาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอมที่ประชาชนสวนใหญของไทยยังมีประสิทธิภาพและอํานาจตอรองต่ํากวาประเทศที่ใหญโตกวา  จึงทําให

ประชาชนไทยเปนฝายเสียผลประโยชนมากกวาจะไดประโยชน และน่ันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 

2.2 สภาพแวดลอมทางดานสังคม 

      2.2.1 สภาพแวดลอมทางสังคม หมายถึง วิถีชีวิต ความเปนอยู ศาสนา วัฒนธรรม ที่เขาไปมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของคน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ หรือการสรางชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

อุดมการณ โดยสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
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      2.2.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมทางสังคม การพัฒนาสังคมเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหน่ึงของการ

บริหารการพัฒนา ความสัมพันธทางสังคมหรือโครงสรางทางสังคมจะมีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง

การเมือง เชน ความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) การมีเครือขาย (Network) การมีสถาบัน (Institution) ซ่ึงความสัมพันธทาง

สังคมหรือโครงสรางทางสังคมกอใหเกิดการรวมมือกัน การทํากิจกรรมรวมกัน และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆดาน 

โดยลักษณะของความสัมพันธจะสงผลทั้งทางบวกและทางลบตอการบริหารการพัฒนาประเทศ 

     2.2.3 วิวัฒนาการการพัฒนาทางดานสังคม  การพัฒนาสังคมไดรับความสนใจจากองคการสหประชาชาติ 

นับตั้งแตระยะเวลาการพัฒนาในทศวรรษที่สอง (ค.ศ.1971-1980) เปนตนมา หลังจากที่ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง

ระยะเวลาการพัฒนาในทศวรรษแรก (ค.ศ.1961-1970) (ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ, 2544) โดยในประเทศไทยน้ันการพัฒนาสังคม 

ไมไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) อยางเปนทางการ เพิ่งจะไดรับ

ความสนใจนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) เปนตนไปเทาน้ัน  ทําใหเกิดการ

พัฒนาแบบไมสมดุล กลาวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจดี น่ันคือ บานเมืองมีความเจริญเติบโตทางดานวัตถุ แตการพัฒนาสังคมมี

ปญหา โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาซ่ึงสงผลไปถึงการประกอบอาชีพ รายไดและคุณภาพชีวิตขอประชาชน 

2.3 สภาพแวดลอมทางดานการเมือง 

      2.3.1 ความหมายของสภาพแวดลอมทางการเมือง หมายถึง อํานาจและการจัดสรรผลประโยชน การ

กระจายผลประโยชนแกประชาชน โดยในปจจุบันการเมืองจะหมายความรวมถึงเรื่องของผลประโยชนและความขัดแยง โดย

สงผลตอการพัฒนาประเทศ 

      2.3.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมทางการเมือง ตั้งแต เกิด เรียน ทํางาน สมรส กําเนิดทายาท แก 

เจ็บปวย ตาย การเมืองจะเขามามีสวนเก่ียวของกับชีวิตทุกขั้นตอน ทั้งในดานกฎหมายทองถิ่นหรือระดับชาติ ทั้งการปกครอง

สวนทองถิ่นหรือการปกครองระดับชาต ิ

      2.3.3 วิวัฒนาการการพัฒนาทางการเมือง การเมืองการปกครองไทยเริ่มศึกษาอยางจริงจังตั้งแตยุคสมัย

สุโขทัยเปนตนมา เน่ืองจากมีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได คือ ศิลาจารึก ที่ไดบอกเลาความเปนไปในยุคนั้น สุโขทัยมีลักษณะ

การปกครองแบบพอปกครองลูก โดยพอขุน (ผูปกครอง) จะทําหนาที่ดูแล แกปญหาที่ประชาชนเดือดรอนดวยพระองคเอง จึง

เปนรูปแบบที่ผูปกครองใกลชิดกับผูถูกปกครอง (ประชาชน) ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ได

เปล่ียนการปกครองจากพอปกครองลูกมาเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตามแบบความเชื่อของขอม ผูปกครองเปรียบเสมือน

สมมติเทพจุติลงมาเกิด มาปกครองประชาชน ความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูถูกปกครองเริ่มหางกันขึ้นทุกที ในสวนของ

อํานาจก็มีการรวมอํานาจไวที่ผูปกครองเพียงคนเดียว ในสวนของระบบการบริหารประเทศแบงออกเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมือง

ชั้นนอก เมืองพระยามหานคร และประเทศราช โดยรวมอํานาจไวที่สวนกลาง จนถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ยังคง

ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยและระบบบริหารราชการแบบเดิม จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปรับปรุงระบบการบริหารประเทศเสียใหม สืบเน่ืองมาจากลัทธิลาอาณานิคมของชาติตะวันตก จึงทํา

ใหจําเปนตองปฏิรูประบบการบริหารประเทศใหทันสมัย โดยเปล่ียนมาเปนการบริหารราชการสวนกลาง มีกระทรวงตางๆ 

รับผิดชอบงานดานตางๆสวนภูมิภาคแบงออกเปนจังหวัดอําเภอ โดยยกเลิกระบบเจาเมืองตางๆ และสวนทองถิ่น แตระบอบ

การปกครองประเทศยังคงเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเหมือนเดิมที่อํานาจสูงสุดอยูที่ผูปกครองเพียงคนเดียว จนถึงในป 

พ.ศ. 2475  ตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เกิดกลุมที่เรียกตนเองวาคณะราษฎร อัน

ประกอบดวยทหารและพลเรือน ไดทําการเปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยที่อํานาจสูงสุดเปนของ

ผูปกครองเพียงคนเดียวมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน โดยประชาชนจะตองเขามา

มีสวนรวมกับการเมืองการปกครองประเทศ ซ่ึงประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบอบการปกครอง

ประเทศแบบประชาธิปไตยที่ดีพอ ซ่ึงกลุมที่ขึ้นมามีอํานาจในทางการเมืองการปกครองในยุคประชาธิปไตยน้ีคือ กลุมทหาร 

และกลุมทุนตางๆ โดยผานทางนักเลือกตั้งอาชีพ ประชาชนถูกครอบงําโดยกลุมทุนที่ลงทุนโดยใชเม็ดเงินเปนหลักมากกวาใช
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3. ภาพรวมและปญหาที่เกิดข้ึนกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงที่ผานมา แนวคิดที่ไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ไดแก การ

พัฒนาใหทันสมัย และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยนโยบายการพัฒนาไดถูกกําหนดขึ้นโดยรัฐบาลซ่ึงใชระบบการ

วางแผนจากสวนกลางที่มีลักษณะเปนหน่ึงเดียว กลาวคือ ไดรวมอํานาจการบังคับบัญชาไวที่ ผูบริหารประเทศหรือ

นายกรัฐมนตรี โดยไมไดมีการกระจายอํานาจไปสูสวนตางๆ หรือผูที่มีสวนเก่ียวของอยางแทจริง และปราศจากกลยุทธที่

หลากหลาย โดยไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ โดยเฉพาะในการวางแผนการดําเนินงาน 

ซ่ึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก ประชาชนซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ไมเคยไดรับรูที่มา กระบวนการในการ

กําหนดนโยบายแมกระทั่งผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเลย รวมทั้งการพัฒนาที่ผานมาเปนการพัฒนาที่ไมสอดคลอง กับ

สภาพแวดลอมการดําเนินงาน นอกจากน้ีการเนนการพัฒนาที่เนนเชิงวัตถุและการเติบโตในเชิงปริมาณไดสงผลใหประชาชนมี

วิถีชีวิตความเปนอยูที่ตกต่ําลง ภาคชนบทลมสลาย เกิดความแตกแยกในชุมชน รวมถึงการดูดซับทรัพยากรจากภาคชนบทเพื่อ

นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมและทําใหประชาชนมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น 

ในปจจุบันปญหาสําคญัประการหน่ึงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ไดแก ปญหาความขัดแยง

ทางดานสังคมและทรัพยากร  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ หลายประการ เชน ปจจัยดานความตองการใชทรัพยากรที่

เพิ่มขึ้นทําใหนําไปสูการแยงชิงทรัพยากร  และนําไปสูความขัดแยง เน่ืองจากทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของคนมีไม

จํากัดจึงทําใหทรัพยากรมีไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการตัดไมทําลายปาซ่ึง

สงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหานํ้าทวม ปญหาการบุกรุกที่ดิน เปนตน สําหรับประเทศไทยก็ไดเผชิญปญหาใน

ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงหากเรายอนกลับไปพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแยงในสังคมและทรัพยากร ทั้งความขัดแยงระหวาง

ประชาชน ชุมชน  หรือ ประชาชนและหนวยงานของรัฐ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากกระบวนการนโยบายการพัฒนาของรัฐใน

อดีตที่ถูกกําหนดโดยคนกลุมนอยซ่ึงเปนชนชั้นนําของสังคม ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

แบบรวมศูนยและรูปแบบบนลงสูลาง (Top-down) โดยกระบวนการกําหนดนโยบายและวางแผนในลักษณะดังกลาวมีมุมมอง

ในลักษณะผูใหญหรือผูมีอํานาจตองคอยอุปถัมภผูนอย และผูนอยหรือผูถูกอุปถัมภก็จะไมพยายามแสวงหาผลประโยชนหรือ

สรรหาทรัพยากรตางๆดวยตนเอง คือ มีลักษณะหวังพึ่งพิงจากผูอุปถัมภหรือภาครัฐเสมอ  ซ่ึงสงผลใหไมสามารถชวยเหลือ

ตนเองได และหวังพึ่งพิงจากรัฐเสมอไป ดังน้ัน นโยบายที่ถูกกําหนดออกมาโดยผูกําหนดนโยบายจึงออกมาในรูปนโยบายที่รัฐ

เห็นสมควรวาประชาชนควรจะตองทําและประชาชนควรจะได โดยไมสนใจวาส่ิงที่รัฐตองการใหประชาชนทําน้ันเปนความ

ตองการของประชาชนหรือไม และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนไดหรือไมเพียงใด ดังน้ัน การกําหนดนโยบายดวย

วิธีการดังกลาวจึงไมสอดคลองกับวิถีชีวิต หรือความตองการที่แทจริงของประชาชน ยกตัวอยางเชน เรื่องของพลังงานที่

นํามาใชในการพัฒนาประเทศ เพราะพลังงานเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนา โดยเฉพาะนํ้ามัน ปจจุบันประเทศไทยผูกติดกับ

พลังงานนํ้ามันที่นําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงเม่ือเกิดการผันผวนของนํ้ามันโลก ก็จะสงผลกระทบกับการพัฒนาของไทย ดังที่ 

รสนา โตสิตระกูลและหมอมหลวงกรกสิวัฒน เกษมศรี ไดกลาวไววา “นโยบายการจัดการพลังงานของรัฐ ไมทราบวาเพื่อ
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ประโยชนของประชาชนอยางไร ทุกวันน้ีประชาชนยังเดือดรอนยังใชพลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันและกาซในราคาแพง ทั้งๆ ที่

พลังงานเหลามีอยูในประเทศไทยอยางมหาศาล” และที่สําคัญปญหาน้ีนําไปสูชองวางกอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางคนรวย

กับคนจน 

เราจะเห็นไดวาการดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผานมาไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานเศรษฐกิจ  สังคม  

และการเมืองหลายประการ ทั้งการเปล่ียนแปลงในทางบวก กลาวคือ ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต และหลุดพนจากการเปน

ประเทศดอยพัฒนาจากการประกาศของธนาคารโลกเม่ือป 1990 (Phiboolsaravut, 1997) และการพัฒนาในแงการสงออก

สินคาอุตสาหกรรม จนขณะน้ีรายไดมวลรวมประชาชาติที่มาจากการสงออกมีถึง 70% ขณะที่มาจากการลงทุนใชจายภายในมี

เพียง 30 % ในแงเศรษฐกิจซ่ึงเก่ียวพันโดยตรงกับสังคมน่ันก็คือ การกระจายรายได ความจําเริญทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัว

อยูทางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานอยูในสภาพลาหลังถาวัดจากรายไดเฉล่ียตอหัว 

ขณะเดียวกันความเหล่ือมลํ้าระหวางคนรวยและคนจน หรือชองวางระหวางนาครกับชนบท ก็ยังเปนปญหาที่นาเปนหวงอยาง

ยิ่งซ่ึงจะสงผลสําคัญในทางการเมืองและสังคม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554) และผลในทางลบน้ันก็มีมากมายนานัปการ กลาวคือ การ

เปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองดังกลาวทําใหประชาชนในชนบทสูญเสียความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่ม

ขาดความเปนเอกลักษณ ขาดรากเหงา และความเปนอิสระในการดําเนินชีวิต การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทําให

ประชาชนไมกลาตัดสินใจดําเนินชีวิตเอง เน่ืองจากถูกครอบงําจากภายนอกทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทขาม

ชาติตางๆ ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยกันอยางเสรี  โดยเฉพาะชุมชนชนบทซ่ึงเคยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ที่

เปนเอกลักษณเฉพาะตัวก็เริ่มมีชีวิตความเปนอยูที่เปล่ียนแปลงไป เริ่มนํารูปแบบการใชชีวิตจากตางถิ่นตางฐานเขามา ซ่ึงไม

เหมาะและไมสามารถปรับใชไดกับชีวิตแบบคนในชนบท  โดยจะสงผลเสียในระยะยาวตั้งแตระดับจุลภาคไปถึงระดับมหภาค  

ชาวชนบทกําลังลืมความสามารถ ภูมิปญญาของตนเองไปทําใหไมสามารถพึ่งพาตนเองได  ทําใหสังคมชนบทเกิดความออนแอ 

ปญหาสวนหน่ึงมาจากการพัฒนาประเทศในอดีตถึงกระทั่งปจจุบันใชวิธีการวางแผนแบบบนลงสูลาง (Top-down) และการ

ครอบงําแนวคิดในการพัฒนาโดยภาครัฐ และโดยที่ภาครัฐถือวาตนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายแตเพียงผูเดียว ตลอดจน

ไมไดสรางชองทางหรือกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อันเน่ืองมาจากอคติของภาครัฐที่มีตอ

ประชาชน  โดยมองวาประชาชนไมมีความรู ในขณะที่ภาครัฐเองไดกําหนดนโยบายโดยยึดแนวคิดแบบตะวันตก โดยลืมมอง

แนวคิดแบบตะวันออกที่แนวคิดแบบตะวันตกไมเหมาะและไมสามารถปรับใชได  ดังที่เอนก เหลาธรรมทัศน ไดเขียนไวใน

หนังสือบูรพาภิวัฒน ตอนหน่ึงวา (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2554 : 5) 

“ตั้งแตสมัยรัชกาลที่สามเปนตนมา เราอยูในประเทศที่ประเทศตะวันตกเปนใหญ ชาวตะวันออกมักเห็นฝรั่งเกงกวา 

เหนือกวา มีอํานาจมากกวา มักเชื่อกันวาวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีของตะวันตกเหนือกวาเรา มักมองกันวาคนจบ

การศึกษาจากประเทศตะวันตกเหนือกวาเรา มักมองกันวาคนจบการศึกษาจากประเทศตะวันตกน้ันตองเกง หรือเปนเลิศกวา

คนจบในประเทศ การดําเนินนโยบายตางประเทศก็คือการคิดวาไทยจะยืนอยูตรงไหน จะตามหลังใครในหมูมหาอํานาจ

ตะวันตก บรรพชนและพวกเราในรอบกวาสองรอยปที่ผานมาน้ี ลวนมีชีวิตกันอยูในยุคที่ตะวันตกเปนผูนําและตะวันออกเปนผู

ตาม” 

ทั้งน้ีประเทศตะวันตกที่เอนก เหลาธรรมทัศน กลาวถึง คือ ประเทศในยุโรปและอเมริกา สําหรับประเทศตะวันออก 

คือ ประเทศในเอเชีย อัฟริกา และลาตินอเมริกา โดยมองวาในปจจุบันและอนาคต โลกกําลังจะเปล่ียนขั้วอํานาจจากความ

ยิ่งใหญและความเจริญของตะวันตกมาเปนตะวันออก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ

เปนผูนําในดานตางๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองก็ตาม ดังน้ัน แสดงใหเห็นวา ตะวันออกยอมมีส่ิงดีและ

ทรัพยากรมากมายที่จะสามารถพัฒนาตนเองใหยิ่งใหญและที่สําคัญพึ่งตนเองไดโดยไมตองไปลอกเลียนแบบใคร ประเทศไทย

เองตองหันกลับมาดูตัวเราวา ประเทศเราก็มีส่ิงดีๆและทรัพยากรมากมายแตทําไมประเทศยังไมพัฒนา ซ่ึงคงตองมีการ

เปล่ียนแปลงและปฎิรูปครั้งใหญ  โดยเฉพาะการปฎิรูปความคิดของคน  การที่ภาครัฐไมไดเขาใจถึงสภาพชนบทอยางแทจริง  

หรือมีอคติตอการกําหนดนโยบายโดยเนนที่ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก แนวทางการพัฒนาที่รับมาจากตะวันตก โดยเฉพาะ
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หลักสูตรการศึกษาทําใหสังคมชนบทถูกครอบงําจากภายนอก และทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยภาคชนบทตองถูก

บีบคั้นสําหรับตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม สงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ  อีกทั้งโครงสรางทางสังคมไทยมีลักษณะสังคมที่

เนนชนชั้นนํา  ซ่ึงชนชั้นนําคือผูที่มีอํานาจในการปกครอง ในการที่จะชี้ชะตาบุคคลที่อยูภายใตปกครองใหเปนไปตามครรลองที่

พวกเขาตองการ  ดังน้ัน  เม่ือมองโครงสรางของสังคมในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะเห็นไดวาลักษณะโครงสรางของ

สังคมจะมีรูปรางเปนพีรามิด โดยมีชนชั้นผูนําซ่ึงมีจํานวนนอยอยูบนยอดของพีรามิด ขาราชการจะเปนผูรับใชชนชั้นผูนํา

เหลาน้ัน และมีมวลชนเปนฐานของพีรามิดซ่ึงไมมีบทบาทมากมายอะไรนักภายในสังคม (พรชัย เทพปญญา, 2548) ดังน้ัน  

เม่ือมองตามลักษณะแนวคิดชนชั้นนํา นโยบายสาธารณะที่กําหนดออกมาจึงเปนไปตามความตองการของผูที่กําหนดนโยบาย 

โดยไมไดสนองตอบความตองการของประชาชน หรือ ไมสามารถแกปญหาของประชาชนได ซ่ึงตรงกับที่ Dry และZeigler ได

อธิบายไววาระบบการเมืองจะมีโครงสรางคลายรูปพีระมิด กลาวคือ อํานาจจะมารวมอยูที่ยอดของพีระมิด และอํานาจน้ันเกิด

มาจากบทบาทและตําแหนงที่ได มาจากสถานภาพทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ดังน้ันผูทรงอํานาจมักจะเปนผูที่มีต ําแหนง

สําคัญในธุรกิจการเงิน การทหาร หรือสถานภาพทางการเมืองอ่ืนๆ อํานาจจะอยูในกลุมชนชั้นนําตลอดเวลา ถึงแมจะมีการ

เลือกตั้งอํานาจทั้งหลายก็ยังคงอยูในมือของคนกลุมเดิมอยางไมเคยเปล่ียนแปลง (Dry and Zeigler, 1972) 

 

4. แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาในการบริหารการพัฒนาประเทศ 

4.1 การบูรณาการการทํางานระหวางองคการภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ 

 ในอดีตน้ันอาจมองวา ภาครัฐและภาคเอกชนเปนคนละสวนกัน แตเม่ือศึกษากันอยางถองแทแลวจะพบวาภาครัฐ

และภาคเอกชนมีสวนสัมพันธและเก่ียวของกันเปนอันมาก โดยดูไดจากในการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ผานมาภาครัฐไมสามารถ

ทํางานไดอยางรวดเร็วและทันการณ ตองมีภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เชน ปญหา Tsunami ในประเทศไทยเม่ือเดือน

ธันวาคมป พ.ศ. 2547 หรือปญหานํ้าทวมครั้งใหญในเดือนกันยายนป พ.ศ. 2554 – ตนป พ.ศ. 2555 ที่ผานมา จะเห็นไดวา 

หากเรารอพึ่งพิงการชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว หรือถาภาคเอกชนไมไดเขามามีสวนรวม  ปญหาที่เกิดขึ้นคงมากมาย

มหาศาลมากกวาน้ี เพราะหากเรามองใหดีแลวจะพบวาภาครัฐยังคงตองรอกฎระเบียบ การอนุมัติอยางเปนทางการในการ

ชวยเหลือและใหบริการประชาชน กอใหเกิดความลาชา (Red-tape) สําหรับภาคเอกชนหรือธุรกิจน้ันสามารถตัดสินใจและ

ปฏิบัติไดเลย สงผลใหเกิดความรวดเร็วในการแกไขปญหาและการใหบริการลูกคาหรือประชาชน 

4.2 เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐตองยึดม่ันและรวมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนการ

มีสวนรวมของประชาชน 

 ปญหาที่สําคัญของประเทศไทย คือ การทุจริต คอรัปชั่น ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม โดยผูที่มีอํานาจในหนวยงานภาครัฐ  เจาหนาที่ของรัฐเปนผูแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ และกระทําผิดเอง โดย

สาเหตุของปญหาน้ันมาจากที่สังคมไทยเปนสังคมที่มองประโยชนเฉพาะหนา นึกถึงประโยชนสวนตน และเคารพผูอุปถัมภจน

นําไปสูการมีผลประโยชนรวมกันและเกิดผลประโยชนทับซอน ดังน้ัน เม่ือมีเรื่องของผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนสวน

ตนหรือผลประโยชนสวนรวมก็จะนําไปสูความขัดแยงตั้งแตระดับจุลภาคไปถึงระดับมหภาค คือความขัดแยงน้ันมีไดตั้งแต

ระดับครอบครัวไปถึงระดับประเทศ และความขัดแยงนําไปสูการสูญเสีย โดยเฉพาะประเทศไทยติดอันดับประเทศที่สูญเสีย

และมีประชาชนลมตาย เปนอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอิรัก และอัฟกานิสถาน ตามลําดับ และตนเหตุของความ

ขัดแยงเอง บางครั้งก็มาจากภายนอกประเทศ เชน โครงการทดลองขององคการบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซา) เขามาที่อู

ตะเภาก็เปนสาเหตุที่นําไปสูการถกเถียงและเกิดความขัดแยงไดในที่สุด ดังน้ัน แนวทางที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ ก็คือการนําหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีมาปฏิบัติใช โดยหลักธรรมาภิบาลประกอบไปดวยองคประกอบและหลักการที่สําคญัคือ หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักความคุมคา หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักการมีสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน, 2543)  โดยผูเขียนมีความเห็นวาปญหาที่สําคัญหรือตัวแปรที่สําคัญ ที่จะทําใหหลักธรรมาภิบาลเกิดขึ้นไดจริงและนําไป
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ปฏิบัติไดอยางประสบความสําเร็จ คือ ทุกภาคสวนตองเขาไปมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและ

ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับเรื่องตางๆ  

4.3 ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการการบริหารการพัฒนาประเทศ  

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีการพูดถึงการมีสวนรวมของประชาชนกันมาก แตคงไดแตพูด

เพราะในความเปนจริงแลวการเขามามีสวนรวมของประชาชน แทบจะเปนเพียงเครื่องมือและวิธีการในการแสวงหา

ผลประโยชนของผูมีอํานาจ  ยกตัวอยางเชน  การทําประชาพิจารณ (Public Hearing) การลงประชามติ มักจะใหประชาชน

ไปน่ังฟงและใหแสดงความคิดเห็น  โดยเก็บเอกสารการลงทะเบียนและภาพถายประกอบไวเปนหลักฐานแตมิไดนําผลการลง

ความคิดเห็นจากประชาชนไปพิจารณาและวิเคราะหจริง  ดังน้ันประชาชนจึงกลายเปนเพียงเครื่องมือสําคัญในการแสวงหา

ผลประโยชนจากผูมีอํานาจ ทั้งๆที่ ประชาชน เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่สําคัญในการพัฒนาและผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาในดานตางๆ แตส่ิงรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําไมไดทําเพื่อประโยชนของประชาชน ทําให

ปญหาตางๆยังคงมีอยู และประชาชนก็ยังยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ย่ําแยเชนเดิม เชนเดียวกับในกรณีปญหาที่เกิดขึ้นที่  3  

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรในดานตางๆ อยางมหาศาล ซ่ึงไมวาปญหาที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจาก

อะไรก็ตามส่ิงสําคัญที่สุด หนวยงานที่จะเขาไปแกไขปญหาจะตองยึดหลัก “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” ดังที่พระเจาอยูหัวไดทรง

ตรัสไว และที่สําคัญที่สุดตองสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดและแกไขปญหารวมกัน 

4.4 มุงเนนการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและคุณภาพ 

 คนเปรียบเสมือนทุนและทรัพยากรที่มีความสําคัญมากตอการพัฒนาและความเจริญของประเทศ กลาวคือ ตอให

วัตถุ  เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากเพียงใด  หากคนพัฒนาตามไมทัน หรือไมมีความรูเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชนก็จะไมเกิดคุณคาใดๆ ซ่ึงปจจัยและตัวแปรสําคัญที่จะทําใหคนมีคุณภาพและศักยภาพในการแขงขันและการใชชีวิต

ในสังคมไดอยางมีความสุข คือ การศึกษา และการศึกษาที่ดีก็เปนเรื่องที่จําเปน  ดังน้ัน  นอกจากบทบาทของผูเรียนที่จะ

แสวงหาความรูเปนเรื่องที่สําคัญแลว บทบาทของผูสอนยังมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะส่ิงที่ยากสําหรับผูสอนคือการสอนให

คิดเปน การสอนใหถูกตองและเกิดประโยชนตอตัวผูเรียน  ดังที่ผูเขียนไดอานหนังสือเรื่อง  “ทักษะแหงอนาคตใหม : 

การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” (James Bellanca and Ron Brandt, 2554) ซ่ึงเขียนโดยนักวิชาการหลายทาน และหน่ึงใน

น้ันคือ เฮาเวิรด การดเนอร  ไดเขียนเรื่อง “จิตหาลักษณะสําหรับอนาคต” โดยเฮาเวิรด การดเนอร มองวาจิตที่ควรปลูกฝง

สําหรับอนาคต  คือ จิตที่เก่ียวของกับการรูคิดเปนหลัก มีสามลักษณะ ไดแก จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined mind) จิตรู

สังเคราะห (Synthesizing mind) และจิตสรางสรรค (Creating mind)  อีกสองลักษณะที่เหลือเก่ียวของกับความเปนมนุษย

น่ันคือ  จิตรูเคารพ (respectful mind) และจิตรูจริยธรรม (Ethical mind)  ซ่ึงจิต 5 ลักษณะแหงอนาคตที่กลาวไป  ผูเขียน

มองวาเปนเรื่องที่สําคัญและควรอยางยิ่งที่หนวยงานที่เก่ียวของกับระบบการศึกษาของประเทศจะตองนําไปพิจารณาและบรรจุ

อยูในมาตรฐานและแผนการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกระดับชั้น คือ ผูเขียนมองวาตองมีการสอนและปลูกฝงในทุก

ระดับ แมกระทั่งในครอบครัวเอง พอ แม ผูปกครองก็ควรนําไปฝกและสงเสริมลูกหลานใหมีความรู ความคิดใน 5 ลักษณะน้ี 

เพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีคุณคาและความสุขในการอยูในสังคม โดยเฉพาะการไมสรางความเดือดรอนและปญหาใหกับ

สังคม  อีกทั้งการสงเสริมในเรื่องภูมิปญญา (Wisdom) ใหกับประชาชนในการที่จะสามารถพึ่งตนเองได  โดยเฉพาะภูมิปญญา

ทองถิ่นที่นับวันจะเลือนหายไปทุกที เน่ืองจากการถูกกลืนจากวัฒนธรรมตะวันตกและการลอกเลียนแบบตางชาติ  โดยเฉพาะ

ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม การถูกรุกทางวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ ทําใหประเทศไทยสูญเสียความเปนไทย โดยเฉพาะใน

เรื่องการแตงกายและภาษา  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมและเอกลักษณที่สําคัญประจําชาติ อยางเชน ประเทศจีนและญ่ีปุนซ่ึงเนนความ

เปนชาตินิยมก็ยังคงใชภาษาของตนเอง ยังคงรักษาเอกลักษณประจําชาติไว  โดยเปนส่ิงที่ประเทศอ่ืนๆลอกเลียนแบบไดยาก 

ประเทศไทยมีภาษาไทยที่เปนของชาติเราเองเราก็ควรรักษาและสงเสริมใหคนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยพูดภาษาไทยและใช

ภาษาไทยใหถูกตอง 
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4.5 การจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเพื่อสงเสริมและใหกําลังใจคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเทศมาเลเซียเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดตั้งสถาบันที่เก่ียวของกับความซ่ือสัตยและความซ่ือตรง โดยมี

การจัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ ขึ้นมาอยางเปนรูปธรรม โดยมีชื่อวา “สถาบันพัฒนาความม่ันคงแหงมาเลเซีย (The 

Integrity Institute of Malaysia หรือ IIM.) โดยดําเนินงานโดยรัฐบาลซ่ึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการเขามาดูแล โดยแผนการ

จัดตั้งมีเปาหมายที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1. การลดการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการฉอราษฎรบังหลวงอยางไดผล      

2. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ และลดการทํางานที่ยุงยากยืดยาว (Red Tape)  3. สรางประมวลจริยธรรมใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 4. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และ  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชนใหดีขึ้น ซ่ึงจากเปาหมายทั้ง 5 ประการจะเห็นไดวามีความครอบคลุมในทุกสวน และทั้ง 5 ขอก็มีความเก่ียวของ

สัมพันธกัน โดยในการพัฒนาไมลืมที่จะมองขามความสําคัญของสถาบันครอบครัว  ซ่ึงถือไดวาเปนรากฐานและภูมิคุมกันที่ดีใน

การพัฒนาดานอ่ืนๆ ดังที่กลาวไปผูเขียนตองการเสนอใหมีการจัดตั้งสถาบันหรือองคกรที่ดูแลและใหรางวัลในการสงเสริมคนดี 

ใหทําดี เพราะผูเขียนมองวาเราควรมีการยกยองและชมเชยคนทําดี และเปนตัวอยางที่ดีในสังคม อยางนอยเปนแรงจูงใจซ่ึงจะ

สงผลดีตอประเทศในระยะยาวตอไป 

4.6 สงเสริมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนอยางแทจริง 

 คําวาประชาธิปไตย (Democracy) อยูคูกับสังคมไทย ประเทศไทยมานาน ตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ.2475 จวบจนปจจุบันเปนระยะเวลา 80 ป หากจะ

กลาววาที่ผานมาประเทศไทยประสบความลมเหลวในการสรางประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมของประชาชนในการสรรหา

ตัวแทนใหไปทําหนาที่แทนตนเองน้ันยังไมไดเปนไปดวยความเขาใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง 

ประชาชนสวนใหญของประเทศโดยเฉพาะในชนบทที่เขามามีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยดวยความรูความ

เขาใจตามอุดมการณประชาธิปไตยน้ันมีนอยมาก ดังน้ัน จึงตองรูเหตุแหงความลมเหลวแหงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

การรูเหตุแหงความลมเหลวของการสรางประชาธิปไตยจะเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูความเขาใจในปญหาตางๆ ของการสราง

ประชาธิปไตย อันจะนําไปสูความสําเร็จของประชาธิปไตยในประเทศ และที่สําคัญควรมีการสงเสริมใหประชาชนรูและเขา

ใจความเปนประชาธิปไตยตั้งแตอายุยังนอยเพื่อใหเกิดการซึมซับและตระหนักถึงความสําคัญในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีผลตอการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย โดยกลยุทธและแนวทางที่สําคัญ คือ กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด

แผนการเรียนและนํารายวิชาที่เก่ียวของกับการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยใหอยูในหลักสูตร เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

ทุกคนไดเรียน  การเรียนรูระบบราชการตองเรียนรูระบบการเมืองการปกครองคูขนานไป เพราะระบบราชการอยูภายใต

ระบอบการปกครอง ไมวาจะเปนการปกครองรูปแบบใดก็ตาม ดังน้ันมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่ตองใหคนไทยทุกคนเรียนรู 

เขาใจรูปแบบและระบอบการปกครองประเทศ จะตองสรางประชาธิปไตยใหสําเร็จดวยจิตวิญญาณของคนภายในชาติ ถาไม

สรางประชาธิปไตยใหสําเร็จก็ไมมีทางที่ประเทศจะเปนประชาธิปไตยได โดยเฉพาะการเปล่ียนจากรัฐธนาธิปไตย (รัฐธุรกิจ) ที่

นักธุรกิจมีบทบาทสําคัญและเขามาบริหารประเทศ มาเปนรัฐประชาธิปไตย (ประชารัฐ) ที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

การปกครองโดยประชาชนและเพื่อประโยชนของประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอยางแทจริงและนําไปสูความ

ยั่งยืนในการพฒันาประเทศ 
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กรอบแนวคดิในการบริหารการพัฒนาประเทศ 

Conceptual in National Development Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารการพัฒนาประเทศ 

 

จากกรอบแนวคิดขางตน สามารถอธิบายไดคือ การพัฒนาตองเริ่มจากคนหรือทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนทรัพยากรที่

สําคัญและมีคามากที่สุดในการบริหารงาน เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติและไดรับผลจากการปฏิบัติ  ดังน้ัน  มนุษยจะตองมีความรู  

มีสติปญญาที่จะสรางสรรคและทําในส่ิงที่ดีที่กอใหเกิดประโยชน นําไปสูการสรางความรูความเขาใจ  รวมถึงจิตสํานึกความเปน

ประชาธิปไตยใหสมบูรณ  เน่ืองจากมนุษยหรือประชาชนตองเขาไปเก่ียวของและเชื่อมโยงกับรูปแบบการปกครองและการ

บริหารประเทศ ผูนําและเจาหนาที่ของรัฐรวมทั้งประชาชนจะตองปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรมจะตองนําหลักบรรษัทภิบาล ไปปฏิบัติใชเชนเดียวกัน โดยในการทํางานและทํา

กิจกรรมทางสังคม จะตองเนนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อใหประชาชนรับรูและลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น  อีกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองทํางานแบบบูรณาการพึ่งพาอาศัยและรวมมือกัน สนับสนุนการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชน สุดทายควรมีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรทางดานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นมา เพื่อวางแนวทางในการทํางานที่

การบรูณาการการทํางานระหวางองคการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
 

การปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาล 
และบรรษัทภิบาล 

 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

 

การมีสวนรวมของประชาชน 
 

การสงเสรมิและสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนอยาง

แทจริง 

การจัดตั้งหนวยงานหรอืองคกรทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

การบริหารการพฒันา 
-เศรษฐกจิ 

-สังคม 
-การเมอืง 

การพฒันาประเทศ 
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ดี  สุจริต  โปรงใสและสงเสริมใหรางวัลคนที่ทําดี  ทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาและเปน

ตัวอยางแกสังคม โดยตัวแปรและปจจัยตางๆ เหลาน้ีก็จะนําไปสูการบริหารการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ  สังคม และ

การเมืองใหมีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม สอดคลองกับประเทศไทย  จนนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

 

5. บทสรุป 

  การบริหารการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แมจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนา

ประเทศก็จริง แตมิติและตัวแปรที่สําคัญและมีคายิ่งกวาน้ันคือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษยที่อยูในประเทศ หลายคนคงเคยได

ยินคํากลาวที่วา “มนุษยเปนทั้งผูสรางและผูทําลาย” หากมนุษยมีความรู ไดรับการพัฒนาที่ดี ใหมีศักยภาพ และมีจิตสํานึกที่ดี

พอ มนุษยผูน้ันก็จะสรางประโยชนมหาศาล ในทางตรงกันขามหากมนุษยไรคุณภาพ ดอยพัฒนา ขาดจิตสํานึกที่ดีก็อาจเปนผู

ทําลายไดในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน ผูเขียนเล็งเห็นวา มนุษยคือ ตัวแปรที่ สําคัญที่ สุดในการสรางสรรคสั งคมใหดีและ

เจริญกาวหนา เพราะเหตุน้ี การพัฒนาที่สําคัญที่สุดควรมุงพัฒนามนุษย การใหการศึกษา ใหความรู ใหปญญา เพราะจะสงผล

ใหเขาสามารถพึ่งพาตนเองได  นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่ิงที่สําคัญกวาความรูก็คือพฤติกรรมที่ถูกอบรมเล้ียงดู กลอม

เกลาใหเปนคนคิดดี ทําดี  เพราะการพัฒนาในทุกดานตองเริ่มที่ตนเองกอน ตองเริ่มจากภายในออกไปสูภายนอก เม่ือตนเองดี 

ครอบครัวดี สังคมดี ประเทศชาติก็จะดี และเม่ือถึงเวลาน้ัน การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป 
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บทคัดยอ 
 

ภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโลก นําไปสูการแสวงหาแนวทางเพื่อผลประโยชน 

และความอยูรอดของแตละประเทศในมิติดานเศรษฐกิจ และสังคม ทุกประเทศลวนไดรับผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลง 

ในครั้งน้ี ประกอบกับปจจัยดานการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การรักษาสมดุลของประเทศมหาอํานาจ และความขัดแยงระหวาง

ประเทศที่กระจายตัวอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงน้ี 

ไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการใชเปนกลไกที่สนับสนุนนโยบายการคลังของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมใหมี

ประสิทธิภาพ และสงผลใหเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม แมแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลจะชวย

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได แตการวางแผนงานเพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวกลับทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงควรมีการสรางระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความสมดุล การมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล แตยืดหยุนได

ของผูบริหารประเทศ การพัฒนาตลาดใหมีการแขงขันที่เขมขนอยางเสรีและเปนธรรม ประกอบกับการกระตุนอุปสงคอยางรอบดาน 

และพัฒนาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ดวยแนวทางน้ีจะทําใหเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมในการใชแนวคิดเศรษฐกิจ

ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

คําสําคัญ: เศรษฐศาสตรการคลัง  เศรษฐกิจดิจิทัล  ระบบนิเวศดิจิทัล 
 

Abstract 
 

Under the current economic and social changes of the world, to seek ways to benefit and survival 

of the each country in economic and social dimensions of all countries are affected from current changes 

at this time. Along with the global economic slowdown, the balance of power and the conflict between 

the dispersed in various regions of the world. The concept of digital economy which are consistent with 

this change often have played an important role in the use of a mechanism that supports the fiscal policy of 

the country. To develop the new economy effectively and resulted in the expansion of the economy as 

well, however, even the concept of digital economy to help develop the economy of the country. But planning 

to propel such policies do not fully as it should be. Digital development plan for the country's economy 

and society should be to create a digital ecosystem with the balance, having a long-term vision of Executive 

yet flexible countries. The market development to have the intense competition as free and fair. According 

to the stimulation of demand slowdown. And development of safety on the cyber world. With this approach 

will lead to success concretely in the digital economy to develop the country's economic systems. 
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1. บทนํา 

 กระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการเปล่ียนแปลงภายในประเทศและการเปล่ียนแปลงของบริบท

โลก ทําใหสภาพแวดลอมของการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันและที่จะเกิดในอนาคต 20 ป เปล่ียนไปอยางมีนัยสําคัญ              

โดยสภาพแวดลอมดังกลาวน้ีเปนทั้งเงื่อนไข ปญหา และความทาทายที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในปจจุบัน และในอนาคตอัน

ใกล ทั้งน้ี จะเห็นไดวารัฐบาลไทยก็ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ซ่ึงเปนทั้งโอกาสและความทาทายของประเทศไทยที่จะแกไข และปรับปรุงทิศทางการขับเคล่ือนประเทศดวยการใชประโยชน

สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล Don Tapscott (2014) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจใหมวา มีลักษณะเปน

เศรษฐกิจแหงองคความรู เศรษฐกิจใหมน้ีจะขึ้นอยูกับความรู การเขาถึง และการประยุกตใชขอมูลเพี่อใหมีตัวเลือกหลากหลาย

หรือมีความเปนไปไดมากขึ้นอยูกับผูบริโภค แนวทางเศรษฐกิจใหมจะเปล่ียนเปนระบบดิจิทัล ขอมูลทั้งหมดจะถูกแสดงใน

รูปแบบไบนารี่ (Binary) ขับเคล่ือนดวยหนวยงานยอยๆ ลําดับขั้นตอนขององคกรแบบดั้งเดิมที่มีโครงสรางเปนลําดับขั้นและไม

ยืดหยุนจะกลายเปนองคกรแบบแยกสวนและไหลรื่นไปกับทีมงานระยะส้ันที่มีความยืดหยุนสูง มีเครือขายแบบบูรณาการ โดย

ปราศจากคนกลาง ซ่ึงจะยายไปขึ้นอยูกับหวงโซอาหารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหม ประกอบกับการหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน 

เชน อุตสาหกรรม 3 กลุมมาบรรจบกัน (การส่ือสาร คอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือหา) ที่จะเปนโครงสราง

พื้นฐานสําหรับการสรางความม่ังคั่งของทุกภาคสวน มีเปนเศรษฐกิจแหงนวัตกรรม กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงการที่ผูบริโภคเปนผูรวมผลิต การแบงสวนระหวางผูผลิตและผูบริโภคจะถูกทําให

เลือนราง เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหผูบริโภคมีสวนรวมอยางใกลชิดในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ

ของตนเอง สามารถปรับแตงเปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของเขา มีความฉับไว เวลาของการ

ส่ังซ้ือ การสรางและการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ จะหดตัวลงอยางมากอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล  

(วศิน เหล่ียมปรีชา, 2559 หนา 172-176) 

 จากลักษณะระบบเศรษฐกิจโลกที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ืองจากขอความในขางตน จะเห็นไดวา ลักษณะสําคัญ

เหลาน้ีสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ และระหวางประเทศอยางชัดเจน จนนําไปสู

การแสวงหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนาในลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไป ซ่ึงหน่ึงในแนวทางสําคัญคือ แนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อกาวตามใหทันสูกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

 

2. แนวคิดจดุมุงหมายของนโยบายการคลังของภาครัฐ 

 จุดมุงหมายของนโยบายการคลังของภาครัฐก็เพื่อใหประเทศเจริญกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ ประชาชน

ภายในประเทศกินดีอยูดี และมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม ภาครัฐมีหนาที่ทําใหประชาชนภายในประเทศไดรับสวัสดิการ

สูงสุดจากทรัพยากรของชาติที่มีอยูอยางจํากัดโดยใชนโยบายการคลัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปาหมายหลัก

ของนโยบายการคลังสําหรับประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2540) ไดแบงออกเปน                   

4 ประการ ไดแก การมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายไดอยางเปนธรรม การมีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ และการเติมโตทางเศรษฐกิจ  

 เปาหมายแรก คือ การจัดสรรทรัพยากร (allocation) อยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีหนาที่จัดสรรทรัพยากร เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดหรืออีกนัยหน่ึง เพื่อใหเกิดการสูญเปลานอยที่สุด โดยภาครัฐยังมีหนาที่จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและ

บริการที่ภาคเอกชนไมตองการผลิต เน่ืองจากผลิตแลวไมมีกําไร เชน การปองกันประเทศ และการดําเนินความสัมพันธไมตรี

ระหวางประเทศ สินคาหรือบริการเหลาน้ีมีลักษณะของการไมสามารถกีดกันผูอ่ืนใหบริโภคได (no exclusion) และ                    

การบริโภครวมกันได (joint consumption or nontrivial) ซ่ึงเรียกวา “สินคาสาธารณะ” เม่ือจําเปนตองมีภาครัฐเพื่อผลิต

สินคาสาธารณะ ภาครัฐจําเปนตองเก็บภาษีอากร เพื่อโยกยายทรัพยากรจากภาคเอกชนมาใชในกิจกรรมเพื่อประโยชน

สวนรวมในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากน้ีภาครัฐยังจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาเก่ียวกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา 
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และนํ้าประปา ในประเทศไทยสินคาสาธารณะเหลาน้ีมักผลิตโดยรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ (state enterprises or pubic 

enterprises) ก็หมายถึง หนวยงานที่รัฐบาลเปนเจาของและสามารถเขาไปควบคุมนโยบายและการดําเนินงาน ซ่ึงมีลักษณะ

สถานะภาพก่ึงเอกชนและก่ึงหนวยงานของรัฐบาล ทําใหภาครัฐสามารถเขาไปควบคุมนโยบายได เน่ืองจากรัฐบาลจะมีหุนสวน

ในหนวยงานเหลาน้ีมากกวารอยละ 50 บทบาทของรัฐวิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจมีคอนขางสูง ซ่ึงมีผลตอขนาดของภาครัฐ 

และบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 เปาหมายที่สอง คือ การกระจายรายได (distribution) อยางเปนธรรม การกระจายรายไดที่เปนธรรมเปนการนํา

รายไดที่จัดเก็บจากผูที่มีฐานะดีในสังคม และจัดสรรใหคนดอยโอกาสในสังคม โดยทางตรงดวยการใหเงินชวยเหลือคนยากจน

คนพิการ และคนชรา หรือโดยทางออมดวยการจัดใหมีการบริการสังคมหรือสวัสดิการทางสังคมตางๆ เชน การรักษาพยาบาล

ฟรี การศึกษาฟรี เปนตน การกระจายรายไดเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีเทียบเทาประเทศพัฒนาแลวน้ัน จําเปนตองใช

เงินจํานวนมาก ซ่ึงในประเทศกําลังพัฒนาที่มีทรัพยากรอันจํากัด ก็จะใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรที่มุงกระจายรายได

เปนธรรมเพียงอยางเดียว เชน การประกันรายไดใหคนชราในประเทศและคนยากจนใหมีรายไดต่ํา เหมือนกับรัฐสวัสดิการใน

ประเทศที่พัฒนาแลว ก็สามารถกระทําได แตอาจทําใหฐานะทางการคลังของประเทศออนแอลง และอาจถึงขั้นลมละลายได 

 เปาหมายที่สามและเปาหมายที่ส่ี เปนเปาหมายระดับมหภาค เพื่อใหเกิดการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (stabilization) มีความสําคัญมาก โดยมีเปาหมายที่ใหเศรษฐกิจเติบโตใน

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของเศรษฐกิจ ทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเปน เงินเฟอ การวางงาน อัตรา

ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการขาดดุลการคลัง และหน้ีสาธารณะในระดับที่

ไมกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไมเปนภาระทางการคลังมากจนทําใหเสียวินัยทางการคลัง ดังน้ันนโยบาย

การคลัง ซ่ึงประกอบดวยมาตรการรายจายและภาษีอากร จึงถูกใชในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อทําใหเกิดเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ 

 เปาหมายสุดทาย คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ของประเทศกําลังพัฒนา เน่ืองจากรายไดตอ

หัวของประเทศกําลังพัฒนาต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลวอยูมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสําหรับประเทศกําลัง

พัฒนาเพื่อใหรายไดตอหัวไลทันประเทศพัฒนาแลว การมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอัตราที่สูงขึ้นและ

เหมาะสม เปนเปาหมายหน่ึงของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีความเปนรูปธรรมตั้งแตเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

ในป พ.ศ. 2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ใชอยูในปจจุบัน  

 ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศกําลังพัฒนาที่เติบโตในอัตราที่สูงมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

ฉบับที่ 1 ไดเนนภาคเอกชนในระบบตลาดเสรี ใหเปนกลไกหลักในระบบเศรษฐกิจ โดยภาครัฐเปนผูสนับสนุนในการจัดสรร

ทรัพยากรตางๆ รวมถึงโครงสรางและบริการพื้นฐาน เพื่อเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอมาไดปรับจากนโยบายที่เนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา มาเปนนโยบาย

สงเสริมการผลิตเพื่อสงออก การสงออกของไทยจึงเปนกลไกที่สําคัญ ที่ทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตในหลายทศวรรษที่ผานมา  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสได

มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจอยางตอเน่ือง 

 

3. ความเปนรูปธรรมของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย 

 ภายใตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศมหาอํานาจยังขาดทิศทางที่

ชัดเจน ซํ้ารายยังเกิดความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมถึงผลพวงจากเหตุการณ             

การกอการรายในประเทศตางๆ เศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงอาศัยรายไดการสงออกจากอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
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การทองเที่ยวเปนหลักจึงไดรับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดที่ตกต่ํา หน้ีภาค

ครัวเรือนที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทําใหความสามารถในการใชจายของภาคประชาชนเปนไปอยางฝดเคือง 

 ในสถานการณเชนน้ี ประเทศไทยจึงจําเปน ตองปรับตัวอยางเรงดวน หน่ึงในเครื่องมือชิ้นสําคัญที่ทั่วโลกใหการ

ยอมรับวาสามารถนําพาประเทศใหพนจากวิกฤตน้ีไดน่ันก็คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึง สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2560) ไดใหความหมายวา เปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาไอที (IT) หรือ

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการตาง ๆ 

เพื่อใหเราแขงขันกับชาติตาง ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุคปจจุบันที่การใชสมารทดีไวซ (Smart Device) ตาง ๆ ไมวาจะเปน

สมารทโฟนและแท็บเล็ต ติดตอส่ือสารกันผานเครือขายไรสายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เชน 3G, 4G ซ่ึงใชงานได

งายกวา คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal Computer) อยางในอดีตมาก ทําใหเกิดการใชงานในวงกวาง แมกระทั่งในคนที่

ไมเคยใชคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตมากอน ซ่ึงทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ 

 จะเห็นไดวาภาคธุรกิจที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลลวนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และเปนพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีสําหรับภาคธุรกิจอ่ืน โดยทําหนาที่เชื่อมโยงภาคการผลิต ภาคบริการ แหลงเงินทุน และผูบริโภค ใหใกลชิดกันแมจะ

อยูตางสถานที่กันคนละมุมโลกก็ตาม รวมถึงชวยกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงและสรางนวัตกรรมที่หลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยพัฒนาหนวยงานราชการ สู e-government อยางเต็มรูปแบบ สรางโอกาสใหกับประชาชนอยางเทา

เทียม เพื่อการเรียนรู การเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐ การสรางอาชีพและเพิ่มรายได ลดชองวางทางสังคม เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมใหเติบโตอยางเขมแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ และคณะ, 2558) 

 “สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคล่ือนไดอยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาค

เศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑด ิจิทัล

โดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณส่ือสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัล

รองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใช

ดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงาน                

ที่รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ

ขับเคล่ือนเรื่องน้ีอยางจริงจัง” 

 ขอความขางตนน้ีคือบางสวนของคําแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในดานนโยบายเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงถือวาเปนสวนหน่ึงของชุดนโยบายการคลังของภาครัฐ ที่เนนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ภายใตวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใน

การน้ีรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความจําเปนอยางเรงดวนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือสําคัญ ในการปฏิรูป

ประเทศในมิติดานเศรษฐกิจและสังคมไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน โดยเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และ

เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ของประเทศ เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลของรัฐบาลใหเกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ การดําเนิน

ชีวิตของประชาชน และการดําเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจที่แขงขันไดในเวทีโลก และความ

ม่ันคงทางสังคมของประเทศตอไป (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 

 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประการแรกคือ หลักความสอดคลองกับทิศทาง                  

การพัฒนาประเทศ โดยตองเปนไปอยางสอดคลองและสนับสนุนทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยรวม ทั้งการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขาไปชวยแกไขปญหาและความทาทายของประเทศในยุคปจจุบัน และรองรับความทาทายดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคต ประการที่สองคือ หลักการใชประโยชนสูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตองเก้ือหนุนใหทุกภาคสวน
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สามารถใชประโยชนสูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยดีิจิทัลที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลตอโครงสรางของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางกาวกระโดด                    

ประการที่สามคือ หลักการเขาถึงของคนทุกกลุม โดยตองสนับสนุนการเขาถึงของคนทุกกลุม หรือใหมากกลุมที่สุด ซ่ึงรวมถึง                

ผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกลและยากจน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสอ่ืนๆ โดยมุงเนนการมีสวนรวม และการเขาถึง

เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร ส่ือการเรียนรู และบริการดิจิทัลของรัฐในทุกบริการ ประการที่ส่ีคือ หลักการวางแผนจากขอมูล                

ความพรอมของประเทศ โดยตอง ตระหนักถึงความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยในมิติตางๆ เชน โครงสราง

พื้นฐาน การเขาถึงและการใชเทคโนโลยีของประชาชน ภาคธุรกิจ หนวยงานรัฐ ความพรอมดานบุคลากร อุตสาหกรรม ฯลฯ 

เพื่อใหมาตรการตางๆ ที่กําหนดตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ี และนําไปสูการพัฒนาที่เปนไปไดจริง

ในทางปฏิบัติ และประการสุดทายคือ หลักการรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคล่ือน โดยตองเปนไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

ซ่ึงเนนความรวมมือ รวมใจ และรวมพลังของทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ และทายสุด

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะกลับคืนสูทุกภาคสวน โดยในกรณีของการพัฒนาดิจิทัล จะเนนใหภาคประชาชนและภาคธุร กิจ              

เปนผูนําการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และภาครัฐจะเปนผูอํานวยความสะดวก และสงเสริมสนับสนุนภาคประชานและ

ภาคธุรกิจควบคูไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐดวยดิจิทัล  

 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย จึงมุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ัน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม จึงออกแบบภูมิทัศนดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

เปาหมายใน 4 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 Digital Foundation ในระยะเวลา 1 ป 6 เดือน รัฐบาลลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล 

 ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ในระยะเวลา 5 ป ทุกภาคสวนของประเทศมีสวนรวมในเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

 ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ในระยะเวลา 10 ป ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่

ขับเคล่ือนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 

 ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ในระยะเวลา 10-20 ป ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 

 

4. ปญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวทางการสรางระบบนิเวศดจิิทัลที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 แมในอดีต ประเทศไทยไดมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลดวยการเนนขยายโครงสรางพื้นฐาน รวมไปถึงการนํา

เครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากไปแจกจายสูโรงเรียน แหลงชุมชน หรือโรงพยาบาลหลายแหงทั่วประเทศ แตการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยก็ยังไมกาวหนาเทาที่ควร นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Boston ConsultingGroup เรื่อง 

Greasing the Wheels of the Internet Economy ยังแสดงใหเห็นอีกวา อุปสรรคสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยในการ

พัฒนาเศรษฐกิจอินเทอรเน็ต คือ ดานขอมูล โดยดูจากหลายปจจัย เชน ปริมาณเน้ือหาในภาษาทองถิ่น (Content) ความเปด

กวางในการใชอินเทอรเน็ต สิทธิเสรีภาพของส่ือ และความสามารถในการเขาถึงเน้ือหาบางประเภท จึงอาจกลาวไดวา นโยบาย

ที่เนนสรางอุปทาน (supply) เพียงดานเดียว อาจยังไมเพียงพอ เครือขายที่ถูกสรางขึ้นดวยเม็ดเงินมหาศาล ไมสามารถสราง

ผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางที่หวังไมตรงตามความตองการ ขาดเน้ือหาที่นาสนใจใน

ภาษาทองถิ่นที่เขาใจงาย คอมพิวเตอรที่มีอยูตามแหลงชุมชน กลับไมถูกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะประชาชนขาดทักษะ 

หรืออาจมองไมเห็นความสําคัญ จนถึงในระดับประเทศที่เทคโนโลยีดิจิทัลไมถูกนําไปใชเพื่อผลักดันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทาที่ควร 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 ดังน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม จึงควรใหความสําคัญกับการสรางอุปทาน (supply) และกระตุนใหเกิด

ความตองการและนําไปใชงาน หรือ อุปสงค (demand) ควบคูกันไป โดยอาศัยมุมมองที่กวางขึ้น จากภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่เคยเปนเพียงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สูการเชื่อมตอชิ้นสวนที่เก่ียวของเขาดวยกันทั้งเครือขาย บริการ การนําไปใช

งาน และผูใช จนกลายเปนระบบนิเวศดิจิทัลที่ตองประสานฟนเฟองซ่ึงกันและกัน จึงจะดําเนินไปได โดย Paul Zwillenberg, 

Dominic Field และ David Dean (2014) ไดใหแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลไว 4 ดาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 1) ดานเครือขาย (Network) 

    ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและเขาสูตลาด ลดขั้นตอนที่ยุงยาก 

บริหารจัดการคล่ืนความถี่ อยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการ 

    ระยะเติบโต: การดูแล ควรสนับสนุนการใช infrastructure sharing และ local loop unbundling จัดสรรคล่ืน

ความถี่เพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น 

    ระยะใกลอ่ิมตัว: ความทั่วถึง ควรขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกลดวยความรวมมือระหวาง ภาครัฐและเอกชน 

 2) ดานบริการกลาง (Services) 

    ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรสนับสนุน บรอดแบนด (Broadband) สูโรงเรียน หนวยงานภาครัฐ และชุมชน 

และกําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของเครือขาย 

     ซ่ึงสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2560) ได ใหความหมายของ บรอดแบนด 

(Broadband)  วาเปน เทคโนโลยีการส่ือสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับสงขอมูลจํานวนมากผานส่ือ

ใชสาย เชน เคเบิลใยแกวนําแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท (DSL) หรือส่ือไรสายเชน 3G, 4G/LTE และ WiMAX โดย

ความเร็วของการรับสงขอมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 กําหนดน้ันจะอยูที่ 768 กิโลบิตตอวินาทีซ่ึงเปนความเร็วขั้นต่ํา 

ไปจนถึง 100 ลานบิตตอวินาทีขึ้นไป ซ่ึงเปนบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมาก หรือ Ultra-Broadband 

    ระยะเติบโต: การดูแล ควรสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเกิดการแขงขันดานบริการ และใชมาตรการปองกัน

การกีดกันทางการเขาถึงบริการ 

    ระยะใกลอ่ิมตัว: ดานทั่วถึง ควรตั้งขอบังคับใหผูประกอบการขยายบริการ บรอดแบนด (Broadband) อยางทั่วถึง 

 3) การนําไปใชงานกลาง (Applications) 

    ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรศึกษาความตองการของตลาด และรัฐควรเปนผูนําการใชเทคโนโลยีดิจิทัล อยาง

จริงจังและกวางขวาง สนับสนุนการสรางคอนเทนที่เปนประโยชน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจภายในประเทศอยางครบวงจร ทั้งดาน

คอนเทนท ซอฟตแวร และฮารดแวร 

    ระยะเติบโต: การดูแล ควรสนับสนุนการทําธุรกรรม e-commerce ที่มีความเปน สวนตัว นาเชื่อถือ และ

ปลอดภัยประกอบกับการใชนโยบายคุมครองสิทธิทางปญญาอยางเหมาะสม 

    ระยะใกลอ่ิมตัว: ความทั่วถึง ควรพัฒนาระบบ e-government ใหครอบคลุมบริการที่กวางขึ้น และใหเงินทุน

สนับสนุนทองถิ่น ที่สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใหเกิดประโยชนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) ผูใชกลาง (Users) 

    ระยะเริ่มตน: การสนับสนุน ควรสนับสนุนอุปกรณไอซีทีราคาถูก และเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

    ระยะเติบโต: การดูแล ควรปลูกจิตสํานึกดานการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางมีศีลธรรม 

    ระยะใกลอ่ิมตัว: ความทั่วถึง ควรขยายโครงการการใหบริการอยางทั่วถึงสูชุมชนที่หางไกล สรางศูนยกลางไอซีที

ในชุมชน และใหการสนับสนุนอุปกรณไอซีทีสําหรับผูมีรายไดนอย 
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5. แผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลใหสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

 การเปล่ียนผานจากการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทอุตสาหกรรมหนักไปสูการสรางนวัตกรรมตามนโยบายของ

รัฐในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 น้ัน ถือเปนการออกนโยบายตามกระแสหลักของเศรษฐกิจโลกที่เนนการสราง

นวัตกรรมเทคโนโลยีเปนสินคาสงออกอยางกลุมประเทศโลกตะวันตก เชน ฝรั่งเศส แคนาดา และ เดนมารกที่มีการออก

นโยบายเพื่อดึงดูดบุคคลผูมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมเขามาเปนประชากรของประเทศ หรือในเอเชียที่รัฐบาล

ประเทศสิงคโปรใหเงินทุนแกบริษัทสตารทอัพแบบใหเปลาและรวมลงทุนเปนหน่ึงในผูถือหุนสตารทอัพ (Startup) 

 ชนินทร เพ็ญสูตร (2560 หนา 89) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะกาวขามผานกับดักประเทศที่มี

รายไดปานกลางตามคํานิยามของธนาคารโลก ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง โดยการที่รัฐบาลไทยเดินหนาผานโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 

มีการใหเงินทุนเบื้องตนแกสตารทอัพ ทําใหกระทรวงและหนวยงานภายใตการดูแลของรัฐตางก็ใชจายงบประมาณเพื่อจัดทํา

โครงการที่เก่ียวของกับการสนับสนุนผูประกอบการ การสรางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมเทคโนโลยีผานการอบรม และ

การจัดประกวดแขงขันเก่ียวกับดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี อยางไรก็ดี พบวาการสนับสนุนของรัฐบาลไทยน้ัน ถือเปนการ

สนับสนุนแบบเบื้องตนที่ไมไดเนนไปที่การพัฒนาผูประกอบการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบยั่งยืน ดังจะเห็นไดจาก

โครงการสนับสนุนผูประกอบการที่ถึงแมจะมีจํานวนหลายโครงการที่จัดอบรมในลักษณะกระจัดกระจายกันไปในแตละ

หนวยงาน แตการอบรมมักเปนการอบรมระยะส้ัน และยังไมไดมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของการอบรม นอกจากการอบรมที่มี

ลักษณะเปนการอบรมระยะส้ันที่มีระยะไมเกินกวาสามเดือน งบประมาณสนับสนุนสตารทอัพรายบริษัทหรืองบประมาณ

สนับสนุนผูประกอบการรายบุคคล ยังถือเปนปริมาณที่นอยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทําใหเกิดคําถามวา ในระยะเวลาก่ึง

ทศวรรษตอจากน้ีตามเปาหมายที่รัฐบาลไทยไดวางเอาไววาประเทศไทยจะเปนประเทศที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 

สามารถเปนจริงไดหรือไม เม่ือเทียบกับงบประมาณการสนับสนุนที่นอยและการพัฒนาบุคลากรผูเชี่ยวชาญไมได มีความ

ตอเน่ืองในระยะยาว นอกจากน้ีกฎหมายของประเทศไทยยังไมไดมีการสนับสนุนในการขยายนิเวศนนวัตกรรมเทคโนโลยี เชน 

การไมมีกฎหมายรองรับในการระดมทุนของบริษัทสตารทอัพในตลาดแรก และขอจํากัดในการนําเอาสตารทอัพเขาไประดมทุน

ในตลาดหุนที่มีการเปล่ียนกฎเกณฑเรื่องของการเพิ่มทุนชําระ ในสวนของการระดมเอาบุคลากรตางชาติที่มีความสามารถใน

การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาอาศัยและทําธุรกิจในประเทศไทย รัฐบาลไทยไมไดมีการสนับสนุนในประเด็นน้ีอยาง

ชัดเจน  

 แผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของแตละประเทศ จึงมักแตกตางกันตามปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และอุตสาหกรรมภายใน โดยไมมีสูตรสําเร็จตายตัว แตกระบวนการที่นิยมใช มักเริ่มจากการกําหนดแผนพัฒนาที่ช ัดเจน 

ประกอบดวยวิสัยทัศน เปาหมาย สูกลยุทธ และโครงการที่เก่ียวของ ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลอยางเปนระบบ โดย

อาศัยหลักการสําคัญซ่ึงจะสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ดังน้ี 

 1) สรางตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตลาดของธุรกิจบรอดแบนดทั่วโลกยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ เชน การที่

โครงสรางพื้นฐานสวนใหญอยูในมือของผูประกอบการรายใหญเพียงรายเดียว โดยมิไดเปดใหคูแขงเขามารวมใชงานไดอยาง

เปนธรรม รัฐจึงควรใชนโยบายกระตุนการแขงขันที่เหมาะสม เชน การลดความซับซอนของกระบวนการออกใบอนุญาต                

การบริหารคล่ืนความถี่ที่เปดกวางและเอ้ือตอการเกิดผูประกอบการรายใหม การอนุญาตใหผูประกอบการรายอ่ืนสามารถใช

โครงขายของรายใหญไดในราคาที่เปนธรรม เชน interconnection regulation และ local loop unbundling 

 2) สรางเครือขายและบริการที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ตนทุนที่สูงในการขยายโครงสรางพื้นฐานสูพื้นที่ชนบท

หางไกล เปนอุปสรรคสําคัญในการใหบริการบรอดแบนดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะบนเครือขายประจําที่ ซ่ึงมีตนทุนสูงกวา

เครือขายเคล่ือนที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐอาจเลือกใชมาตรการกระตุนทางการเงินเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ

ขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกล หรืออาศัยการลงทุนบนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ผสมผสานกับขอบังคับที่

ผูประกอบการจําเปนตองขยายเครือขายสูพื้นที่หางไกล เปนตน 
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 3) กระตุนอุปสงค (demand) การสรางความตระหนักถึงประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกับการกระตุนใหเกิดอุป

สงคในตลาดอยางพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยอาศัยหลักคิดสามประการ คือ เทคโนโลยีดิจิทัล ตองเขาถึงไดอยูในราคา

ที่พอเหมาะ และเปนที่นาสนใจ 

 4) ใชนโยบายใหเหมาะสมกับการพัฒนาของตลาด นโยบายที่เลือกใชควรสอดคลองกับการพัฒนาของตลาด เม่ือ

ตลาดเพิ่งเกิดใหมและยังมีขนาดเล็ก ภาครัฐควรทําหนาที่สนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อกระตุนใหตลาดเติบโตเปนสําคัญ เม่ือตลาด

เติบโตไดสักระยะหน่ึง ภาครัฐควรลดการแทรกแซงตลาด และหันมาดูแลเรื่องนโยบายกระตุนการแขงขันอยางเสรี เพื่อผลักดัน

ตลาดใหเติบโตตอไป ในชวงใกลอ่ิมตัว รัฐควรผลักดันใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนดไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ

ในพื้นที่หางไกล สูกลุมผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาส  

 

6. บทสรุป 

 เศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะเครื่องมือสําคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก ใหมีอัตราการเติบโตที่

สูงมากขึ้นเม่ือเทียบกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ซ่ึงจะเปนการสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสําหรับภาคธุรกิจอ่ืนๆ รวมทั้ง

กระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงข ันของ

ประเทศ แมในภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยางในปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาใหความสําคัญกับเทคโนโลยีน้ี

เชนเดียวกับประเทศไทย แตการจะสรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ 

ไดแก ประการแรก การมีวิสัยทัศนที่ยาวไกลแตยืดหยุนได โดยการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลควรประกอบดวย

วิสัยทัศนที่ยิ่งใหญ แตเปนไปได ประกอบกับความเขาใจอยางองครวมของระบบนิเวศดิจิทัล และสามารถปรับเปล่ียนตาม

ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วไดทันทวงที ประการที่สอง ใชการแขงขันผลักดันตลาดใหเติบโต ในทุกประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในการขยายเศรษฐกิจดิจิทัล หน่ึงในปจจัยที่สําคัญที่สุด ก็คือ การพัฒนาตลาดใหมีการแขงขันที่เขมขน อยางเสรี

และเปนธรรม เพื่อกระตุนตลาดใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน และผูบริโภคไดรับประโยชนจากบริการที่ดีขึ้นในขณะที่ราคา

ถูกลง ภาครัฐจึงควรเลือกใชมาตรการที่เก่ียวของอยางแยบยล และเหมาะสมกับสภาพตลาดภายในประเทศ ประการที่สาม 

กระตุนอุปสงคอยางรอบดาน โดยการกระตุนอุปสงคควบคูกับอุปทานอยางครบถวน รอบดาน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในเชิงคอนเทนทที่นาสนใจ ในภาษาทองถิ่นที่เขาใจงาย ราคาที่เหมาะสม ทักษะการใชงาน รวมไป

ถึงประการสุดทาย พัฒนาความปลอดภัยบนโลกไซเบอรเพื่อสรางความม่ันใจในการใชงานสําหรับผูใช แตการสรางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไมมีสูตรตายตัว ตองอาศัยการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ตามสภาพแวดลอมภายในประเทศ จึงจะ

สามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการไดในที่สุด 
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บทคัดยอ 

 

พุทธศาสนาน้ันมีหลักคําสอนที่เก่ียวของกับเรื่องส่ิงแวดลอมลึกซ้ึงอยางมาก ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัยน้ีขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอม และการดูแลรักษาปญหาส่ิงแวดลอมในมุมมองของพุทธศาสนา 

อันจะเปนประโยชนทั้งแกมนุษยและส่ิงแวดลอมแมจะไมถึงในระดับยั่งยืนและตลอดไป แตอยางนอยก็สรางความตระหนักรู

เพื่อคลายวิกฤติใหเปนโอกาสแหงสันติภาพ เปดโอกาสซ่ึงกันและกันในการเรียนรูที่จะอยูรวมกันระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม

อยางผาสุก และจากการวิจัยพบวา 

พุทธศาสนาน้ันมีมุมมองตอส่ิงแวดลอมวาเปนระบบที่มีความสัมพันธกันทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต โดยที่มนุษยก็

เปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอม ไมมีใครมีอํานาจมากกวาใคร ไมมีใครเปนเจาของส่ิงใด ไมมีการแบงแยก เพราะทุกสรรพส่ิงตาง

อิงอาศัยซ่ึงกันและกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท และเปนไปตามกฎธรรมชาติของการเกิดขึ้น ดํารงอยู และเส่ือมสลาย

ตามหลักธรรมนิยาม ซ่ึงเห็นไดชัดในกระบวนการหมุนเวียนสสารและกระบวนการถายทอดพลังงาน ไดแก หวงโซอาหารและ

สายใยอาหารในระบบนิเวศ ซ่ึงเปนกระบวนการหน่ึงในการรักษาสมดุลธรรมชาติโดยธรรมชาติ ถือเปนความทาทายศักยภาพ

ของมนุษยในฐานะผูพิทักษและคุมครองส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันมนุษยก็เปนผูบริโภคขั้นบนสุด  

พุทธศาสนามีทาทีตอการปกปองและคุมครองส่ิงแวดลอมโดยผานวิถีการใชชีวิตในรูปแบบความเรียบงาย พิจารณา

ถึงคุณคาแทจริงกอนบริโภคส่ิงน้ัน ๆ การเลือกบริโภคและบริโภคใหนอยลง พอใจกับส่ิงที่มีและมีความสุขมากขึ้น รูจักประมาณ 

รูจักพอดีในการบริโภค การมีศีลธรรม (กุศลธรรม) การยอมรับระเบียบของสังคมและปฏิบัติตามมาตรการที่วางไวในสังคมซ่ึง

เปนองคความรู ทั้งวิทยาการตาง ๆ และระบบศีลธรรมในสังคม เปนมิติทางสติปญญา และเต็มเปยมไปดวยความเมตตากรุณา 

การไมเบียดเบียนผูอ่ืนเปนมิติทางจิตวิญญาณ ยอมเปนการแกไขและปองกันความโลภ อันจะนํามาซ่ึงปญหาส่ิงแวดลอมใน

อนาคต เปนการชวยรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยมนุษยตามหลักพุทธศาสนา เราอาจสรางรูปแบบความสัมพันธในระบบนิเวศ

แบบพุทธ ซ่ึงจะเรียกวา พุทธนิเวศ 

 

คําสําคัญ: ระบบนิเวศ  พุทธศาสนา  ส่ิงแวดลอม  พุทธนิเวศ  การดูแลรักษา  
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Abstract 

 

Buddhism has profound doctrines related to the environment. The research aims to study human 

relationships with the environment and the maintenance of environmental issues in the view of Buddhism.        

It will be beneficial both to humans and the environment, although not to a sustainable level and forever. 

But at least raise awareness to relieve the crisis as an opportunity for peace. It opens opportunities for 

each other to learn to live together between humans and the well-being of the environment. The 

research found that: 

The Buddhist view on the environment is a system that is both living and non-living. Humans are 

also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no discrimination. 

Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent Origination (Paticca-

samuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay according to the general 

law of cause and effect. You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in the ecosystem, consisting 

of the food chain and food web, which is a process of natural balance. That is the human potential 

challenge as an environmental defender. While human being is a top consumer. 

Buddhism attitude for protect the environment through a simplified lifestyle. Consider real value 

before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied with less things, and happier. 

Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of society and follow the measures 

laid down in the society, which are the knowledge of the various sciences and social morality that's an 

intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is a spiritual dimension. It will correct 

and prevent greed that will bring about environmental problems in the future. These are to help balance 

the ecological system by human beings according to Buddhism (Buddha-Eco). 

 

Keywords:  ecosystem, Buddhism, environment, Buddha-Eco, conservation  

 
1. Introduction  

 

Ecosystem refers to a complex system of living organisms that coexist and act together 

between living organisms or inanimate objects in a particular area or territory and there are many 

interrelated activities within and outside the system.1 There are important processes, nutrient turnover 

and power transmission process. It’s called “Biogeochemical cycle”, which is a process of natural 

balance. When humans inter -act with the ecosystem as an ecosystem service user, to the extent that the 

ecosystem is unable to maintain its balance for various reasons. Therefore, environmental problems 

followed. What is the concept of Buddhism on the environment, take care and protects the environment? 

                                                        
1
 Environment and Life Committee, Environment Technology and Life, printed 10th, (Bangkok: 

Kasetsart University Press), 2010. p 5.  
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2. Contents  

 

The main causes of environmental problems have been traces since the past but since the 

problem is not severe over time, it can be restored. When entering the age of human population greatly. 

The demand for ecosystem services has increased, increased farming area, the space for address is 

increasing, water resources for consumption increased unfair resource management and the 

modernization of technology in capacity building brings to use enormous natural resources, coupled with 

industrial that drives consumerism, etc. The idea that humans rule the world, humanity has the power 

and ability to handle all things, human happiness is due to full consumption have evolved into greed and 

lifestyle change and separating humans from the environment. The problems are so difficult to deal 

when humans draw natural resources to meet their own needs, so that the limits of nature can be 

restored and become polluted to the system. Therefore, human create environ- mental management 

systems bringing up.   

Today, there are many measures taken at national and global levels, including surveillance 

and monitoring measures (exp. foot print, LCA, ISO), economic stimulus measures (tax system, market 

trading, fees, etc.), law enforcement, describing world phenomena to change the attitude toward the 

world and the environment of scientists (such as Gaia theory, Chaos theory, etc.), the use of integrative 

concepts for self-sufficiency, both sufficiency economy and community culture, local wisdom, etc. The 

research found that; remedial measures in society are also specific, such as the industrial sector, while 

agriculture still uses a large number of chemicals and encouraged to use chemicals from the state as well 

or areas which there are serious conflicts that the state and agencies must take responsibility for resolving 

disputes, etc. Environmental problems affect everyone, and we could not deny that we have no part in 

the cause of environmental problems, because we are consumers. Humans are the top consumers in the 

ecological food chain. All parts of the production of agriculture, livestock, industry and technology to 

meet human needs. 

 
                                          Figure 1 A food chain in the ocean 

From: https://www.britannica.com/science/ecosystem 2 

                                                        
2
 The Editors of Encyclopædia Britannica, Ecosystem, [online], from: https://www.britannica. 

com/science/ecosystem [June 28, 2017]. 
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                      Figure 2 Schematic representation of the Canadian arctic marine food web 

                                              From: https://www.researchgate.net/ 3  

 

Religion contributes to spiritual life. It is a basic human need to be a part of human culture at 

all times. There are many people who still value the religious and dhamma-life. But there are many more 

who believe that religion is no possible use today. Some people think that this modern world has science 

to replace religion. But there are many people, including great scientists who disagree with this idea.4 In 

modern times, this is the first time in history that humans have used science as a natural philosophy to 

look at the world with special techniques to study the world. The universality of early science is enough 

to be comparable to the religion kingdom. In the last hundred years, there is a tendency for individual 

sciences to incorporate other related sciences. Because no scientist is familiar with all scientific knowledge 

as far as is present.5  

Albert Einstein spoke on Science and Religion that science is a curiosity of nature and wants to 

understand it. And believe in the possibility that the world has the proper rules (natural law) and 

reasonable. “Science without religion is lame, religion without science is blind.”6 Science is progressive 

and we need it. But what do we need to do to progress? While we also need religion. If science and 

technology were used unconsciously and without kindness, it may harm humans as well as doing the 

benefits or perhaps more to blame.7 

                                                        
3 Current state and trends in Canadian Arctic marine ecosystems: II. Heterotrophic food web, pelagic-benthic coupling, 

and biodiversity, [online], from: https://www.researchgate.net/publication/257547811_Current_state_and_trends_in_ 

Canadian_Arctic_marine_ecosystems_II_Heterotrophic_food_web_pelagic-benthic_coupling_and_biodiversity [June 28, 

2017]. 
4 The Karmapa Oxgen Trinley Dorje, The heart is noble: changing the word from the inside out, translated by 

Naiyana Nakvajara, Edited by Pojana Chantarasanti, (Bangkok: Suan-Spirit, 2015), p 194. 
5 Ralph Linton, The Science of Man in the World Crisis, (New York: Columbia University Press, 1967), p. 3. 
6  Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto), The integration method of Buddhism and Modern science, (Bangkok: 

MCU Press, 2010), p 48. 
7 The Karmapa Oxgen Trinley Dorje, The heart is noble: changing the word from the inside out, translated by 

Naiyana Nakvajara, Edited by Pojana Chantarasanti, (Bangkok: Suan-Spirit, 2015), pp 194-195. 
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The Buddhism view on the environment is a system that is both living and non-living
8
. 

Humans are also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no 

discrimination. Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent 

Origination (Paticca-samuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay 

according to the general law of cause and effect
9
. You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in 

the ecosystem. For example; carbon cycle 

 

 
       Figure 3 The Carbon Cycle and Climate Change 

             From: http://www.stroudcenter.org/livable landscape/climate_change.shtm10 

 

The environment in Buddhism is not only physical, such as natural phenomena, weather 

(physical laws) and about genetics (biological laws) but also the psychic law, karmic laws and general 

laws. While science looks only at the physical side. This concept influences behavior or attitude towards 

the environment in a very friendly manner. Human equality and the environment as a whole are part of 

the system. 

Thich Nhat Hanh said, the Buddhism attitude for protect the environment through a simplified 

lifestyle. Consider real value before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied 

with less things, and happier. Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of 

society and follow the measures laid down in the society, which are the knowledge of the various 

sciences and social morality that's an intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is 

a spiritual dimension.
11

 It will correct and prevent greed that will bring about environmental problems in 

                                                        
8 Anand Singh, “Ecological consciousness in Buddhist theism and their role in recovery of global ecological 

crisis” Global recovery: The Buddhist perspective, 2010, pp 3-9. 
9 See in K. S. (Thai) 16/61/116. 
10 The Carbon Cycle and Climate Change, [online], from: http://www.stroudcenter.org/livable 

landscape/climate_change.shtm [June 28, 2017]. 
11  Catherine Ingram, In the footsteps of Gandhi, translated by Kriwan Sridafong and Atthapong Plernpreuksa, 

(Bangkok: Komol foundation, 2009), p 15. 
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the future. These are to help balance the ecological system by human beings according to Buddhism 

(Buddha-Eco). 

 

3. Conclusion  

 

The Buddhism view on the environment is a system that is both living and non-living. Humans 

are also part of the environment, no one has more power than one, no owns anything, no discrimination. 

Because all of them rely on each other in accordance with the Law of Dependent 

Origination (Paticca-samuppada) and based on the natural law of existence, existence and decay 

according to the general law of cause and effect. You are clearly in Energy Flow and Nutrition Cycling in 

the ecosystem, consisting of the food chain and food web, which is a process of natural balance. That is 

the human potential challenge as an environmental defender. While human being is a top consumer. 

The Buddhism attitude for protect the environment through a simplified lifestyle. Consider 

real value before consume, choose for consumption and reduced consume, satisfied with less things, and 

happier. Approximate, morally and do not persecute others, accept the rules of society and follow the 

measures laid down in the society, which are the knowledge of the various sciences and social morality 

that's an intellectual dimension. Compassionate and not persecuting others is a spiritual dimension. It will 

correct and prevent greed that will bring about environmental problems in the future. These are to help 

balance the ecological system by human beings according to Buddhism (Buddha-Eco). We may form a 

Buddhist ecological relationship, which is called Buddha- Eco. As follows: 
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            Figure 4 Biogeochemical cycle and Buddha-Eco Model for Natural’s Balance 

         Applied from: https://environmentttt.wordpress.com 
12

 

 

4. References:  

[1] Environment and Life Committee, Environment Technology and Life, printed 10th, (Bangkok: 

Kasetsart University Press), 2010.  

[2] The Editors of Encyclopædia Britannica, Ecosystem, [online], from: https://www.britannica.com/ 

science/ ecosystem [June 28, 2017]. 

[3] Current state and trends in Canadian Arctic marine ecosystems: II. Heterotrophic food web, pelagic-

benthic coupling, and biodiversity, [online], from: https://www.researchgate.net/publication/ 

257547811_ Current_state_and_trends_in_Canadian_Arctic_marine_ecosystems_II_Heterotro 

phic_food_web_pelagic-benthic_coupling_and_biodiversity [June 28, 2017]. 

[4] [7] The Karmapa Oxgen Trinley Dorje, The heart is noble: changing the word from the inside out, 

translated by Naiyana Nakvajara, Edited by Pojana Chantarasanti, Bangkok: Suan-Spirit, 2015. 

[5] Ralph Linton, The Science of Man in the World Crisis, (New York: Columbia University Press), 1967. 

[6] Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto), The integration method of Buddhism and Modern 

science, (Bangkok: MCU Press, 2010), p 48. 

[8] Anand Singh, “Ecological consciousness in Buddhist theism and their role in recovery of global 

ecological crisis” Global recovery: The Buddhist perspective, 2010, pp 3-9. 

[9] K. S. (Thai) 16/61/116. 

                                                        
12 Biogeochemical cycle, [online], from: https://environmentttt.wordpress.com/ [June 29, 2017]. 

Knowledge 
+  

Compassion Sun  

Dead   

Dead   
Consumer   

Producer   

Nutrient and Humus    
Soil  

Food chain and food web   

   

De
gra
ded   

 

Decomposer  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1309 

[10] The Carbon Cycle and Climate Change, [online], from: http://www.stroudcenter.org/livable 

landscape/climate_change.shtm [June 28, 2017]. 

[11] Catherine Ingram, In the footsteps of Gandhi, translated by Kriwan Sridafong and Atthapong 

Plernpreuksa, (Bangkok: Komol foundation, 2009), p 15. 

[12] Biogeochemical cycle, [online], from: https://environmentttt.wordpress.com/ [June 29, 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1310 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model 

Knowledge Management of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom 

Province by using SECI Model 

 

แพรภัทร ยอดแกว 

 

กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

praepat@webmail.npru.ac.th and kiaochaoum@hotmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI 

Model 2) สรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชมุชนนักปฏิบัติสําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  ของจังหวัดนครปฐม มี 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม  ขั้นที่ 2 การกระจายสูภายนอก ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน และขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน  

2) กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด

นครปฐม  

  

คําสําคัญ: การจัดการความรู  หมูบานรักษาศีล 5  ทฤษฎีวงจรความรู  ชุมชนนักปฏิบัต ิ จังหวัดนครปฐม  

 

Abstract 

 

This study was a qualitative research. The objectives of the research were 1) Knowledge Management 

of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using SECI Model  and 2) Collaborative 

Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for Five Precepts Village at 

Nakhon Pathom Province.  

The results were found.  

1) Knowledge Management of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using  

SECI Model have 4 steps. Steps 1 Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge, Steps 2 Externalization: 

From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge, Steps 3 Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge, 

and Steps 4 Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge. 

2)  Collaborative Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for 

Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province. 

 

Keywords:  knowledge management, Five Presepts Village, SECI Model, community of practice, Nakhon 

Pathom Province 
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บทนํา 

 โลกในปจจุบัน เปนโลกยุคสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) กลาวคือ เปน

สังคมแหงการสรางสรรคและการเรียนรูตลอดชีวิต การส่ือสารของสังคมจะทําใหการเขาถึงความรูของมนุษยเปนไปไดอยาง

งายดายและกวางขวาง ความรูจะถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มอํานาจและทําใหประชาชนมีความสุขสมบูรณทั้งทางจิตใจและรางกาย 

การสรางสังคมที่ยั่งยืนน้ัน ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สําหรับใชเปน

พลังขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม ความรู และนวัตกรรมที่สรางขึ้นน้ัน จะตองกอประโยชนตอสังคมในสวนตางๆ ที่มีความ

แตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนการ

เปล่ียนแปลง และเปนการเปล่ียนแปลงในระดับเปล่ียนกระบวนทัศน (Paradigm Shift or Mindset Change) ของสังคม 

สังคมจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (วิจารณ พานิช, 2546) 

รวมทั้งสภาพปญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ืองในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะปญหาที่เก่ียวกับศีลธรรมและความ

ปรองดองสมานฉันทของคนในสังคม ดังน้ัน ความรูและการใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดจะเปนตัวขับเคล่ือน

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใหประสบความสําเร็จ 

เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดมีดําริในการจัดทําโครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและสรางความตระหนักใหพุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

ไปปฏิบัติสูวิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน กับทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้ง “หมูบานรักษาศีล 5” ใหครอบคลุมทุก

พื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขรมเย็นเปนสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ  

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเก่ียวกับการเขามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงไดมีการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแตเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2557  ภายใตชือ่โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษา

ศีล 5” ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อ (1) ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

(2) สรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน (3) ใหประชาชนไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และ 

(4) ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเทศชาติ เกิดความสงบสุข

รมเย็น  ทุกภาคสวนในจังหวัดนครปฐมรวมกันจัดการประชุม รับมอบนโยบาย แตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการ 

การประสานงานภาคีเครือขายตางๆ เพื่อรวมสนับสนุนการดําเนินงานและการวางแผนในการดําเนินงานทุกขั้นตอนใหมี

ประสิทธิภาพมาอยางตอเน่ือง โดยกําหนดใหมีหมูบานตนแบบ นํารองการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ในระยะเรงดวน 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวนอําเภอละ 1 หมูบาน ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ระยะปาน

กลาง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 และระยะยาวตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ.2560 ซ่ึงในปจจุบันโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม ไดมีการดําเนินงานมา 4 ปแลว 

กระบวนการดําเนินงานตางๆในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม เปนกระบวนการที่ตองใชทั้ง

ทางดานความรู ทักษะ และประสบการณที่ตางกัน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเชื่อมโยงกัน ทําใหผลการดําเนินงานโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม สามารถนําไปสูการขยายผลและการพัฒนาโครงการน้ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นในระยะ

ตอๆ ไปไดเปนอยางดี ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม โดยนํา

ทฤษฎีในการจัดการความรู มาประยุกตใช คือ ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral: SECI Model) เพื่อการจัดการความรู

และแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะ และประสบการณการดําเนินงานจากหมูบานตนแบบทั้ง 7 หมูบานของ 7 อําเภอ ในจังหวัด

นครปฐม เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหความรู นําความรูที่ไดมากําหนดเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและ
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สรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เกิดเปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชน

ก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model 

2. เพื่อสรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นตนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่

เก่ียวของและวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant  Observation) ในการศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอมาใช

วิธีการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  ของจังหวัดนครปฐม โดยใช 

SECI Model เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติหรือ Community of Practice (CoP) มีผลงาน

โดดเดนในการขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2559 รวมเปนระยะเวลา 2 ป 

ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) 

การวิจัยครั้งน้ี มีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) 

ไดแก กรรมการดําเนินงานฝายสงฆ 3 รูป กรรมการดําเนินงานฝายฆราวาส 3 คน ผูนําหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานนํารอง

ทั้ง 7 อําเภอ แบงเปนฝายสงฆแหงละ 1 รูป รวม 7 รูป ฝายฆราวาสแหงละ 1 คน รวม 7 คน  รวมจํานวนผูใหขอมูลคนสําคัญ 

ทั้งส้ิน 20 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสังเกตการณ  แบบสรุปการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนา

เครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงพัฒนา

เครื่องมือใหมีความเหมาะสมที่สุด  โดยแตละเครื่องมือนําไปใช ดังน้ี 

1) แบบสังเกตการณ ใชเก็บขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการประชุมคณะทํางานโครงการแตละครั้ง  

2) แบบสรุปการสนทนากลุม  ใชเก็บขอมูลที่ไดจากการสนทนาในการจัดกลุมสนทนา (Focus Group)   

3) แบบสัมภาษณ ใชเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญ  

 

ทฤษฎีการจัดการความรู: วงจรความรู (Knowledge Spiral หรือ SECI Model) 

ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral : SECI Model) ของ Nonaka and Takeuchi (2000: 139 – 150) ได

นําเสนอแนวคิดเรื่องการสรางและกระจายความรูในองคกร ซ่ึงเกิดเปนวงจรความรู ระหวางความรูที่อยูในตัวคน/ความรู 

โดยนัย (Tacit Knowledge) กับความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนทฤษฎีหน่ึงของการบริหารจัดการความรูที่

สามารถเขาใจไดงาย เหมาะกับบริบทของคนไทยที่นิยมการถายทอดความรูจากคนสูคน และสามารถอธิบายจากมุมมองของ

ความรู Explicit Knowledgeและ Tacit Knowledge สลับไปมาได จนเกิดองคความรูใหม ๆ ไมหยุดน่ิง เปนวงจรหมุนเวียน

ตลอดเวลา  โดยใชโมเดล SECI Knowledge conversion ในการอธิบาย ซ่ึงแบงการสรางความรูเปน 4 ขั้น ดังน้ี 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization : Tacit knowledge to Tacit Knowledge) 

ขั้นที่ 1 อธิบายความสัมพันธทางสังคมในการสงตอระหวางความรูฝงลึก (Tacit knowledge) ดวยกัน เปนการ

แบงปนประสบการณแบบเผชิญหนาระหวางผูรู การแบงปนและสรางความรู  จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit 

Knowledge  คือ จากคนไปสูคน โดยการแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูที่ส่ือสารระหวางกัน เชน การประชุม การระดม

สมอง ที่มาจากความรู การเรียนรูและประสบการณแบบไมเปนทางการของแตละบุคคลที่เขาใจเฉพาะเรื่องและเฉพาะพื้นที่ 

แลวนํามาแบงปนกัน โดยใชเวลารวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูในสภาพแวดลอมเดียวกัน  

 

ข้ันที่ 2 : การกระจายสูภายนอก (Externalization : From Tacit Knowledge to Explicit  

           Knowledge) 

ขั้นที่ 2 อธิบายความสัมพันธกับภายนอกในการสงตอระหวางความรูฝงลึก (Tacit knowledge) กับความรูชัดแจง 

(Explicit knowledge) อาจเปนการนําเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ เปนการพัฒนาองคประกอบที่ถูกฝงอยูใน

ความรูฝงลึกใหส่ือสารออกไปภายนอก อาจเปนแนวคิด ภาพ เอกสารที่สนับสนุนใหเกิดการส่ือสารระหวางผูเรียนรูดวยกันที่

เขาใจไดงาย ซ่ึงความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกล่ันกรองแลวนําไปสูการแบงปน แลวถูกเปล่ียนเปนฐานความรูใหม

ที่ถูกนําไปใชสรางผลิตภัณฑใหมในขั้นใหมตอไป  

การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge  โดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร เปนการดึงความรู จาก Tacit Knowledge ออกมาเปน Explicit Knowledge คือดึงความรูจากภายในตัว

คนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา คูมือปฏิบัติงาน 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination : Explicit Knowledge to Explicit Knowledge) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความสัมพันธการรวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณา

การความรูที่ตางกันรูปแบบเขาดวยกัน เชน นําความรูไปสรางตนแบบใหม ซ่ึงการสรางสรรคจะใชเครือขายการส่ือสารผาน

ระบบคอมพิวเตอร และฐานขอมูลขนาดใหญสนับสนุนกระบวนการน้ี โดยความรูชัดแจงอาจไดจากการรวบรวมความรูภายใน

หรือภายนอกองคกร แลวนํามารวมกัน ปรับปรุงหรือผานกระบวนการที่ทําใหเกิดความรูใหม แลวความรูใหมจะถูกเผยแพรแก

สมาชิกในองคกร  การแบงปนและสรางความรู จาก Explicit  Knowledge ไปสู Explicit Knowledge   โดยรวบรวมความรู

จากหนังสือ ตํารา ประเภท Explicit ที่เรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ  

 

ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization : Explicit Knowledge to Tacit Knowledge) 

ขั้นที่ 4 อธิบายความสัมพันธภายในที่มีการสงตอความรูชัดแจง (Explicit knowledge) สูความรูฝงลึก (Tacit 

knowledge) แลวมีการนําไปใชในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรูและลงมือทํา เปนกระบวนการสะทอนการรวบรวม
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ความรูในระดับบุคคลอยางตอเน่ือง และสามารถเห็นการเชื่อมโยง และรูปแบบการยอมรับความรู และความสามารถที่ทําให

เขาใจระหวางขอบเขตขอมูล ความคิด และแนวความคิด 

การแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge กลับเขาไปเปนความรู Tacit Knowledge คือการนําความรู

ที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง การเรียนรูและพัฒนาองคความรูที่วนเวียนในลักษณะอยางน้ีไปเรื่อยๆอยูตลอดเวลา เชน หัวหนางาน

เขียนคูมือการปฏิบัติงาน (เปน Explicit) เม่ือลูกนองอานแลวสามารถทํางานได จะเกิดเปนความรูประสบการณอยูในตัว

ลูกนอง ดังแสดงในรูปขางบน ในทายที่สุดความรูจะอยูที่ตัวคน Tacit Knowledge เรียกวงจรสรางความรูน้ีวา SECI  Model  

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งน้ี มีผลการวิจัยและอภิปรายผลได ดังน้ี 

 

สวนที่ 1 การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5   จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model 

 จากการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 โดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ

สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการจัดการความรู โดยใช SECI  Model 

ไดดังน้ี 

 

ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการประชุมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทํางานในฝายตางๆ รวมทั้ง การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การประชุมรับฟงนโยบายในระดับอําเภอ ทั้ง 7 อําเภอ 

 ผลจากการประชุม ระดมความคิดเห็นตางๆ ของทุกภาคสวนในจังหวัด ทําใหคณะทํางานระดับจังหวัด ไดกําหนด

ลักษณะกิจกรรมของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก 

  1. กิจกรรมหลัก  คือ การสวดมนตปฏิบัติธรรม  โดยแตละหมูบานตองมีกิจกรรมสวดมนตปฏิบัติธรรมอยาง

นอยทุกวันพระ และอาจจะกําหนดเปนแนวทางของแตละหมูบานเพิ่มเติมได เชน ทุกวันอาทิตยหรือมีกิจกรรมทุกวัน ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของแตละหมูบาน  

  2. กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคลองและสงเสริมการปฏิบัติศีล 5 ซ่ึงทางหมูบานหรือแตละพื้นที่

สามารถกําหนดวางแผนดําเนินการไดตามอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชน กิจกรรมประเพณีบุญตามเทศกาลตางๆ  กิจกรรม

ปลอยนกปลอยปลาและไถชีวิตโคกระบือ(สอดคลองศีลขอ 1) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑชุมชน (สอดคลองศีลขอ 2)  

กิจกรรมอบรมอาชีพ (สอดคลองศีลขอ 2) กิจกรรมอบรมการวางแผนครอบครัว (สอดคลองศีลขอ 3)  กิจกรรมรณรงคเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตยไมคดโกง (สอดคลองศีลขอ 2 และ 4)  และกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  (สอดคลองศีลขอ 5)  เปนตน   

 นอกจากน้ัน  ในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

ของจังหวัดนครปฐม (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2557) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. แผนการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 นํารองของจังหวัดนครปฐม ไดมีการวางแผนการ

ดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะ ตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก   

1.1 ระยะเรงดวน คือ ตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2557  เปนระยะที่เนนการประชาสัมพันธและ

การหาภาคีเครือขายในการทํางานรวมกันโดยมีจังหวัดนครปฐมเปนผูรับผิดชอบหลักในการอํานวยการและดําเนินงาน ซ่ึงไดมี

การประชาสัมพันธทุกรูปแบบและมีการจัดการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะสงฆกับหัวหนาสวนราชการ

และองคกรภาคสวนตางๆ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร และคัดสรรหมูบานนํารอง 

7 หมูบาน จากทั้ง 7 อําเภอ   



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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1.2 ระยะปานกลาง คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เปนระยะที่เนนการรับสมัคร

ประชาชนและหมูบานเขารวมโครงการ โดยตั้งเปาไมนอยกวารอยละ 50 ของหมูบานทั้งหมด และรับสมัครอาสาสมัครปกปอง

พระพุทธศาสนาไมนอยกวารอยละ 15 เพื่อทําหนาที่เปนแกนนําในการขับเคล่ือนหมูบานรักษาศีล 5 ในทองถิ่น   

1.3 ระยะยาว คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เปนระยะที่เนนขยายผลการ

ดําเนินงานไปสูหมูบานตางๆ มุงใหมีการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 90 ของหมูบานทั้งหมดและมีอาสาสมัครปกปอง

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมูบาน รวมทั้งมีองคกรเครือขายปกปองพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นดวย 

ทั้งน้ี หมูบานนํารองทั้ง 7 หมูบานของทั้ง 7 อําเภอ ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการหมูบานรักษาศีล 

5 ของจังหวัดนครปฐม  มีรูปแบบที่ใชวัดเปนศูนยกลางจึงมีผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 และ 2  เปนหมูบานในพื้นที่วัดตางๆ 

จํานวน 7 วัด (คําวาหมูบานในผลการวิจัยน้ีจึงหมายถึงหมูบานในพื้นที่วัดน้ันๆ) ไดแก  (1) วัดวังตะกู  อําเภอเมือง  (2) วัด

สําโรง  อําเภอนครชัยศรี (3) วัดมะเกลือ อําเภอพุทธมณฑล  (4) วัดไรขิงพระอารามหลวง  อําเภอสามพราน (5) วัดโพธ์ิงาม  

อําเภอกําแพงแสน (6) วัดลําลูกบัว  อําเภอดอนตูม และ (7) วัดชุมนุมศรัทธา อําเภอบางเลน โดยแตละพื้นที่มีคณะทํางาน

หลักไดแก คณะสงฆและผูนําทองถิ่นควบคูกัน  

2. รูปแบบการดําเนินงาน พบวา เปนการดําเนินงานแบบคูขนานเชิงนโยบายระหวางคณะสงฆจังหวัดนครปฐมและ

จังหวัดนครปฐม โดยในสวนคณะสงฆไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารและวัดไรขิงพระ

อารามหลวงเปนหลัก และไดมอบหมายใหคณะพระวิปสสนาจารยจังหวัดนครปฐมนําโดยพระศรีวิสุทธิวงศ เจาคณะอําเภอบาง

เลน เปนคณะทํางานหลักในการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการ  สวนทางจังหวัดนครปฐมไดมอบหมายใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเปนแกนหลัก และมีหนวยงานราชการในจังหวัดนครปฐมที่รวมดําเนินงาน ไดแก วัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครปฐม  ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  นอกจากน้ี ยังไดมอบเปนนโยบายใหทุกหนวยราชการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการน้ีดวย 

3. แนวทางการดําเนินงาน พบวา คณะทํางานในระดับจังหวัดมีการประชุมกันอยางตอเน่ือง เพื่อระดมความคิดหา

แนวทางในการขับเคล่ือนโครงการใหเปนรูปธรรม โดยมีขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงาน ไดแก 

 3.1 การประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการ 

 3.2 การจัดทําขอตกลงระหวางจังหวัดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 3.3 การดําเนินโครงการในหมูบานนํารองทุกอําเภอ  

 3.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานโครงการโดยเนนการมีสวนรวม 

 3.5 การประชุม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

 3.6 การจัดประชุมใหญเพื่อรับฟงแนวนโยบายและรับมอบปายหมูบานรักษาศีล 5 

 3.7 การจัดประชุมยอยระดับอําเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 

 3.8 การสํารวจการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

   

 ทั้งน้ี คณะทํางานระดับจังหวัด ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ขึ้น เพื่อติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของแตละพื้นที่ดวย  

 4. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน พบวา จากการถอดบทเรียนขอมูลการสนทนากลุมคณะทํางานและผูนําหมูบาน

รักษาศีล 5 ตนแบบของจังหวัดนครปฐมทั้ง 7 แหง ผูวิจัยสามารถสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานรายหมูบาน ดังตาราง

ตอไปน้ี   
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ตารางที่ 1  แสดงการสรุปผลความสําเร็จการดําเนินงาน โดยจําแนกเปนรายอําเภอ 

 

หมูบาน ผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.วัดวังตะกู  

อําเภอเมือง 

มีผู นําชุมชนเขมแข็ง รวมดําเ นินกิจกรรมอยางตอเ น่ือง ทําใหขับเค ล่ือนกิจกรรมตางๆ มี

ประสิทธิภาพเพราะผูนําเปนแบบอยางที่ดี  และวัดไดจัดกิจกรรมการสวดมนต ทําวัตรเย็นและการ

เจริญกรรมฐานทุกวัน 

2.วัดสําโรง   

อําเภอนครชัยศรี 

วัดจัดกิจกรรมทุกวัน มีการประชาสัมพันธทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ ผูนําชุมชนมีสวนรวมกับทางวัด

อยางเต็มที่และมีเครือขายชาวบานในตําบลขางเคียงมารวมดวย มีเด็กและเยาวชนมารวมกิจกรรม

กับครอบครัวตอเน่ือง 

3.วัดมะเกลือ อําเภอ

พุทธมณฑล   

ผูใหญบานใหความสนใจและมีสวนรวมกับวัดเสมอ มีเยาวชนเขามารวมกิจกรรมดวย/มีกิจกรรมทุก

วัน /มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โดยรวมกับโรงเรียน มีการประชาสัมพันธทั่วถึง หลากหลาย

รูปแบบ 

4.วัดไรขิงฯ  อําเภอ

สามพราน  

พระสงฆในวัดไดจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเน่ือง  ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มีชาวบานในอําเภอ

และนอกอําเภอ สนใจเขามารวมงานกับวัดเปนจํานวนมาก 

5.วัดโพธ์ิงาม  

อําเภอกําแพงแสน  

ทางวัดมีกิจกรรมตอเน่ือง มีผูนําชุมชนและชาวบานสวนมากมารวมกิจกรรมในวันพระ โดยเฉพาะ

ผูใหญบานหมูที่ 7 และ 8 ที่เขารวมกิจกรรมตอเน่ือง /มีเยาวชนมาทํากิจกรรมที่วัดเสมอๆ  

6.วัดลําลูกบัว  

อําเภอดอนตูม  

เนนจัดกิจกรรมทุกวันพระ /ผูใหญบาน กํานัน ใหความรวมมือดี โดยเฉพาะกํานันเปนแกนนําปฏิบัติ

ดวย /วันพระมีกิจกรรมรวมกับโรงเรียน มีนักเรียนมาทําบุญวันพระ ถวายอาหาร สวดมนตและ

บําเพ็ญประโยชน 

7.วัดชุมนุมศรัทธา 

อําเภอบางเลน 

ชาวบานใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมสวดมนต ปฏิบัติธรรมตอนเย็น เพิ่มขึ้น และเขารวม

กิจกรรมตางๆของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเน่ือง 

  

 จากตารางที่ 1.1  พบวา วัดมะเกลือ วัดสําโรง  วัดวังตะกู  และวัดลําลูกบัว และหมูบานที่มีวัดจัดกิจกรรมทาง

ศาสนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการสวดมนตและปฏิบัติธรรมอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหตอยอดและขับเคล่ือนกิจกรรมของ

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นอกจากน้ัน ปจจัยที่สําคัญ  คือ ผูนําชุมชน ทั้งฝาย

พระสงฆและฝายชุมชนทองถิ่น ไดแก เจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียนกํานัน ผูใหญบานและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หากผูนําชุมชนมีภาวะผูนําทางจริยธรรม (Ethical Leadership) และมีความตั้งใจจริงในการขับเคล่ือนโครงการน้ี ก็จะทําให

หมูบานน้ันๆ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดอยางด ี

 

ข้ันที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization: From Tacit Knowledge to Explicit  

           Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการกระจายองคความรูและแนวทางการ

ดําเนินงานสูผูปฏิบัติ ทั้งในระดับผูดําเนินการและประชาชน  ผานเอกสารคูมือการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด

นครปฐม และหนังสือสวดมนตหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม นอกจากน้ี ยังมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ

นักวิจัย ทั้งพระสงฆและฆราวาส  ยกตัวอยางเชน 

ญาณภัทร  ยอดแกว (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดําเนินงานในโครงการของหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในระยะเรงดวนของ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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โครงการ มีคาเฉล่ีย คือ รอยละ 34.4 ควรจะมีการหาแนวทางในการขยายผลการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น

ตอไป  และการสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม โดยการใชแนวคิดหลักพุทธธรรม ทําใหได

ตัวชี้วัด จํานวน 4 องคประกอบ และตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชี้วัด มีเกณฑคะแนนการประเมินโดยรวม จํานวน 50 คะแนน   
แพรภัทร ยอดแกว (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบวา  1) หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน หมูบานที่เขารวมโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85  หมูบาน อันดับที่ 2 

อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน 2) หมูบานที่เขารวมในโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มีจํานวนหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

จํานวน 291 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 77  หมูบาน อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 60 

หมูบาน และอันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน  

แพรภัทร ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง  การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

พบวา 1) ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานไดแนวปฏิบัติที่ดี 4 ดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆ

และผูนําทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธที่ดี โดยใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ดานการจัดกิจกรรมที่ดีซึ่งอาศัยทุนเดิมของ

ชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในทองถิ่น  และ ดานการสงเสริมสนับสนุนที่ดี จากวัดซ่ึงนําโดยพระสงฆ

และจากหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  2) 

การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการทํางานแบบเนนการรวมมือระหวางคณะสงฆกับผูนําทองถิ่น

ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับหมูบาน  มีแผนการดําเนินงาน 3 ระยะตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทางการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมีกิจกรรม 

2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก ไดแก การสวดมนตปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแก กิจกรรมอ่ืนๆที่สงเสริมการปฏิบัติศีล 5 

และการรณรงคการรักษาศีล 5 กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยมีหมูบานที่มีผลการดําเนินงานโดดเดนไดแก วัดวัง

ตะกู อําเภอเมือง และวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี   

ญาณภัทร  ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐมที่ผานมีลักษณะเปนการ

ดําเนินงานแบบมีสวนรวม โดยทางจังหวัดและคณะสงฆเปนแกนหลักในการดําเนินงาน แตมีอุปสรรคดานทัศนคติในการ

ดําเนินงานของผูนําในทองถิ่นซ่ึงยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการอยางชัดเจน เพราะฉะน้ัน แนวทางในการพัฒนาจึง

ตองเนนที่การจัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของโครงการใหชัดเจนโดยการประยุกตแนวคิดตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 

สูแผนการดําเนินงาน  การพัฒนาผูนําทั้งฝายสงฆและฝายผูนําทองถิ่นใหมีทัศนคติที่ดีและมีศักยภาพในการเปนผูนําขับเคล่ือน

โครงการน้ี  การพัฒนากิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตามแนวคิดของหมูบานรักษาศีล  5 และการพัฒนา

รูปแบบการติดตาม ประเมินผลและการสงเสริมศักยภาพของหมูบานรักษาศีล 5 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการเผยแพรผานส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆ เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ตนแบบในนครปฐม คือ วัดวังตะกู อําเภอเมือง 

และการถายทอดกิจกรรมและความรูตางๆ ผาน Facebook วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี Facebook วัดวังตะกู อําเภอเมือง 

ซ่ึงมีคณะศิษยและชาวบานที่มีความสามารถดานการใชส่ือเทคโนโลยีตางๆ อาสาสมัครมาชวยพระภิกษุในการประชาสัมพันธ

เชิญชวน นอกจากน้ันยังมี Facebook หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ดวยการประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ มีการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อสรางความรูและสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมในการเขารวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 อยาง

ยั่งยืน 
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นอกจากน้ัน ในการรายงานผลโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากเว็บไซตสวนกลางของโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 วัดปากนํ้าภาษีเจริญ (https://www.sila5.com/home/index/index) พบวา จังหวัดนครปฐม มีผูสนใจ

และสมัครเขารวมโครงการ สรุปยอดใบสมัครโครงการศีล 5 จํานวน 596,029 คน (กันยายน 2559) และมีการจัดทําส่ือธรรมะ

และเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต (https://www.sila5.com/detail/course/index) เปนแนวทางการใชส่ือของ

พระวิทยากรและครู เพื่อสอนประชาชนและนักเรียน โดยใหขอคิดและธรรมะในกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอของโรงเรียนตางๆ 

โดยจําแนกหัวขอธรรม เชน สวดมนต สมาธิ รักษาศีล 5 ทําดีบําเพ็ญประโยชน /ออมบุญ เปนตน 

 

ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge) 

 ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมน้ัน ไดกอใหเกิดบุคคลตนแบบที่สามารถนําความรู

และประสบการณจากการเขารวมโครงการตั้งแตเริ่มตน คือ การรับฟงนโยบายจากสวนกลาง การเขารวมประชุมในฐานะ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน  การปฏิบัติงานในฐานะผูนําทองถิ่น และการเขารวมกิจกรรมในฐานะประชาชน จนมีองคความรู 

ประสบการณฝงลึก และสามารถไปถายทอดตอสูผูอ่ืนไดเปนอยางดี ดังเชน กรณีศึกษาของนายจรูญ  ดาราสม กํานันตําบลวัง

ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูนําชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการสานตอนโยบายหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

โดยทานไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนดวยความสนใจ และมีการจัดการสนับสนุนใหประชาชนในหมูบานเขารวมกิจกรรม

อยางเต็มที่ โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังน้ี 

  1) การเขารวมรับฟงและรับมอบนโยบายจากจังหวัด 

  2) การเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจงตางๆ อยางตอเน่ือง 

  3) การประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อสานตอนโยบาย 

  4) การประสานวัดเพื่อบูรณาการกิจกรรมที่ทางวัดดําเนินการอยูกับหมูบานรักษาศีล 5 

  5) การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยการเขารวมกิจกรรมหลัก คือ สวดมนตและปฏิบัติธรรมสมํ่าเสมอ 

  6) การอํานวยความสะดวกใหประชาชนที่มีอุปสรรคในการเดินทางเขารวมโครงการ โดยการจัดรถรับสง 

  7) การจัดทําประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ รวมกับหนวยงานในจังหวัด 

  8) การสรางเครือขายการทํางานเพื่อความยั่งยืนของกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม และหนวยงานอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อยางตอเน่ือง 

  9) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หม่ันรักษาศีลปฏิบัติธรรมและมีนํ้าใจที่ดีงามตอประชาชนในหมูบาน 

 ผลการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อันเปนพื้นที่รับผิดชอบของกํานันจรูญ ดาราสม กํานัน

ตําบลวังตะกู ไดรับการยอมรับและยกยองจากหลายๆ หนวยงาน จึงไดรับรางวัลบุคคลดีเดนทางดานวัฒนธรรมจากกระทรวง

วัฒนธรรม ประจําป 2559 เปนตน ส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นกระบวนการรวมเขาสูภายในดานการจัดการความรูไดเปนอยางดี   

การจัดการความรู โดยใช SECI  Model จะเห็นไดวา กระบวนการตาง ๆ จะเกิดขึ้นหมุนไปซํ้าแลวซํ้าเลา ซ่ึงในแต

ละกระบวนการที่เกิดการเปล่ียนแปลงระหวางความรูฝงลึกกับความรูชัดแจงอันจะทําใหเกิดความรูใหมเพิ่มขึ้น ซ่ึงน่ัน

หมายความวา Externalization และ Internalization เปนกระบวนการสําคัญในการสรางความรู ยิ่งกระตุนใหกระบวนการ

ทั้งส่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจนเปนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) และเพื่อใหเกลียวความรูหมุนเร็วขึ้น ผูวิจัยจึงสรางกรอบ

การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัต ิดังน้ี 
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 สวนที่ 2 การสรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดวย

ทฤษฎีวงจรความรูและชุมชนนักปฏิบัต ิ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  

1.Socialization 

: Tacit knowledge to Tacit Knowledge 

ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) 

ไดแก คณะกรรมการ คณะทํางาน เจาอาวาส พระสงฆ 

ผูอํานวยการโรงเรียน ครู กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ

บริหารสวนตําบล ชาวบานที่เขารวมโครงการ นักวิชาการ

และหนวยงานราชการ เปนตน 

2.Externalization 

: From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge 

นําความรูจาก CoP วิเคราะห สังเคราะห เพิ่มความรู เชน 

วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการจัดการโครงการ วิธีการประเมินผล

โครงการวิธีการประชาสัมพันธ และวิธีการสมัครเขารวม

โครงการ  การเขียนและการสงใบสมัคร  เปนตน และจัดทํา

คูมือ หนังสือ บทความวิชาการ เผยแพรวิธีการ ผลงานและ

การประชาสัมพันธ 

4.Internalization 

: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge 

ประสานงานเครือขาย CoP ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสรางสรรค  เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม และ Facebook หมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เปนตน 

3.Combination 

: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge 

นําความรูจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู CoP ไปจัด

กิจกรรมในโครงการ โดยปฏิบัติตามคู มือการดําเนินงาน

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดและประยุกตใช

กิจกรรมตามสภาพแวดลอม วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชุมชุนทองถิ่นน้ันๆ เปนตน 

 

ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม รวมแลกเปล่ียน

เรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกําหนดหัวขอประชุม และแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการส่ือสาร กําหนด

ตารางนัดหมายการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู นํากรณีศึกษาเดิมที่เคยทํามากอน มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหเกิดการ

เรียนรู พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 กิจกรรม เพื่อ

ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 

 

ข้ันที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization) 

จากการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 

ผูเขารวมประชุมไดสรุปประเด็นรวมกันในกลุม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรวมกัน เพิ่มความรู แลกเปล่ียนการเรียนรู เชน 

รวมกันจัดทําคูมือหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม หนังสือสวดมนต  และบทความวิชาการ  เปนตน เพื่อเผยแพรวิธีการ 

ผลงานและการประชาสัมพันธ 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination) 

จากน้ันพระสงฆ ผูนําชุมชนและชาวบาน รวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจาก

ภายนอกมาแลกเปล่ียนความรูระหวางกันในกลุมหมูบาน ตําบล และอําเภอ และนํามาออกแบบและพัฒนากิจกรรมหมูบาน

รักษาศีล 5 ในชุมชน 
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ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization)  

นําองคความรูจากการประชุม ลงสูการปฏิบัติในแตละหมูบาน แตละวัด  โดยประสานงานและประชาสัมพันธ

กิจกรรมการดําเนินงานของแตละพื้นที่  รวมทั้งมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมูบาน เพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผล

การทํางานในโครงการทุกระดับ และรายงานผลโครงการตอไป 

จากน้ันคณะทํางานทุกระดับรวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจากภายนอกมา

แลกเปล่ียนความรูระหวางกันในกลุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในครั้งตอไป และสรางตารางนัดหมายสําหรับการประชุม

และกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัต ิ

 

บทสรุป 

จากการศึกษาโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จะเห็นไดวา การขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

ตามกลไกระเบียบมหาเถรสมาคมและกลไกเชิงสถาบัน ประกอบดวย วัด องคกรภาครัฐ กลุมพลังของชุมชน  และชาวบาน 

รวมกันจัดกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  การรักษาศีล 5 ของประชาชนในชุมชน จะทํา

ใหคนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติได ลด

ความขัดแยงแตกแยกในสังคมไทย หากประชาชนมีความตระหนัก เขาใจ และนอมนําไปสูการปฏิบัติ คนเสมอกันดวยศีล เกิด

เปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานจากภาครัฐอยางตอเน่ืองและการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอตอการ

ดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

2. ควรพัฒนาคูมือแนวทางการดําเนินหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ใหทันสมัยและควรเพิ่มเทคนิคการดําเนิน

หมูบานรักษาศีล 5 ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครปฐม 

3. ควรประสานงานอาสาสมัครพุทธศาสนา เพื่อทํางานในเชิงเครือขายในการขับเคล่ือนหมูบานรักษาศีล 5 และกิจการ

ทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่นใหมีความแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

4. ควรสงเสริมการวิจัยที่เก่ียวของกับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหมูบานรักษาศีล 5 ให

มีความยั่งยืนตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

Nonaka and takeuchi. (2000).  Classic work:  Theory of organizational knowledge creation. Morey, 

Maybury and Thuraisingham, Knowledge Management: Classic and contemporary works, 139-182.  

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2557).  แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 : ชาวประชาเปนสุขใน

ดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

ญาณภัทร ยอดแกว. (2558). การพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม .  โครงการประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ภายใตชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของ

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไทย กาวไกลสูอาเซียน” ระหวางวันที่  20 - 22 พฤษภาคม 2558. 

นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1321 

ญาณภัทร ยอดแกว. (2560). การสรางตัวช้ีวัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม.  นครปฐม: บทความวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดบัชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9. 

แพรภัทร ยอดแกว. (2558). การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5  ของจังหวัดนครปฐม.  ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ หัวขอ“สังคมความรูและดิจิตอล” ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558. เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

แพรภัทร ยอดแกว. (2558). การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม.  ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559. นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

วิจารณ พานิช. (2546). การจัดการความรู. กรุงเทพมหานคร: สถาบันการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม. 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม. (2557). รายงานการประชุมพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล   5 

ของจังหวัดนครปฐม.นครปฐม: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1322 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ศึกษาการฟนฟูการสวดมนตสรภญัญะในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบานแมน้ํานอย 

ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

A Study Of Restoration Of The Sarabhañña Chanting Form In Bãn Mae –  

Nũm Noi Border Patrol Police School, Tambol Saiyoka,  

Amphur Saiyoka, Kãnchanaburi Province 

 

รังสิยา ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ 

 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

rfhakrajang@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการสวด

มนตสรภัญญะในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

แมนํ้านอย จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนาและในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และเปนการสืบสานรักษาพระพุทธศาสนา การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย สอดคลองกับหลักการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงดําเนินงานในพระบรม

ราชูปถัมภ แนวทางการฟนฟูเริ่มตนจากคณะกรรมการโรงเรียนประชุมกําหนดนโยบาย จัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนต

สรภัญญะ ตามรูปแบบมาตรฐานที่ใชในสวนกลางอยางวัดอนงคารามวรวิหาร และเสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งาย s

แกการเรียนรูสําหรับเด็ก จัดไวในชั่วโมงเรียนของนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป ใชส่ือโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ อาทิ 

แผนซีดีเสียงสวดมนตสรภัญญะประกอบ ใหทุกชั้นเรียนไดเรียนรูเปนพื้นฐาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนใหสามารถ 

นําคุณคาและคุณประโยชนจากหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง การติดตามผลสัมฤทธ์ิ        

ที่เปนรูปธรรมชัดเจน ดวยความสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน สามารถสงเสริมใหโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานแมนํ้านอยเปนโรงเรียนตนแบบการสวดมนตสรภัญญะสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอ่ืน ๆ ทั่วประเทศได 
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Abstract 

 

This Thematic Paper is of three objectives: 1) to study the Sarabhañña Chanting in Buddhism,         

2) to study the Sarabhañña Chanting in Thailand, 3) to study the way to restore the Sarabhañña Chanting in 

Bãn Mae – Nũm Noi Border Patrol Police School. This is a qualitative research. In this research, the 

researcher is of the view that the Sarabhañña Chanting in Buddhism and in Thailand have the same 

objectives, continuously keeping dharmic principle and Buddhism. The way to restore the Sarabhañña 

Chanting in Bãn Mae – Nũm Noi Border Patrol Police School is according to the principle of the Border 
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Patrol Police Schools. Those are under the Royal Patronage. At the beginning, the School Committee will 

discuss about the teaching policy of the Sarabhañña Chanting in the school as the same form as Wat 

Anongkaram’s, including the folk wisdom style, starting at the 3rd level of the primary students. Besides 

studying the Sarabhañña Chanting in the class, the teachers will use audio equipments supporting all 

students’ development for a long term. And the purpose is that the students can use dharmic principle 

in their real lives. A successfulness of restoration of the Sarabhañña Chanting in Bãn Mae – Nũm Noi 

Border Patrol Police School can be used as the original of the same project for all of the Border Patrol 

Police Schools in Thailand. 

 

Keywords: restoration, The Sarabhañña Chanting, the border patrol police school 

 

1. บทนํา 

 การสวดมนตสรภัญญะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ทั้งในหมูพระภิกษุสงฆและคฤหัสถ มีความไพเราะ ความหมายและ

คุณคา ตลอดการจัดแบงหมวดหมูไวชัดเจน วัตถุประสงคเพื่อทรงจําพระสัจจะธรรมคําสอนและสืบตออายุบวรพระพุทธศาสนา

เปนสําคัญ สําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา โดยยุคตน ๆ สวดกันเปนภาษา

บาลี การสวดเปนภาษาไทย ไมปรากฏหลักฐานแนชัด สันนิษฐานวานาจะมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามเอกสารที่ปรากฏเปน

หลักฐานอางอิงได  เชน บทสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนผูประพันธ

ไว  เปนตน การสวดมนตสรภัญญะหรือการสังวัธยายสรภัญญะในรูปแบบภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาแมและเปนภาษาประจําชาติ

ไทย อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย เปนส่ิงสําคัญที่ควรสงเสริมใหมีการศึกษาในสังคมไทยยิ่ง ๆ ขึ้น บทสรภัญญะที่

ปรากฏในบทมนตตาง ๆ มักอยูในรูปแบบภาษาบาลี ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญอยางหน่ึงสําหรับผูไมมีความรูทางดานภาษาบาลี 

หลักธรรมตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความเปนปกติสุขของมนุษยในสังคม เพื่อความเจริญวัฒนาทั้ง

สุขภาพกายและจิตใจ ยังไมเปนที่เขาใจอยางที่ควร เปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหสังคมเกิดความเส่ือมทางดานศีลธรรม

และจริยธรรม  

 สําหรับกรณีศึกษาที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาน้ี เน่ืองจากไดทราบวา ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาเปนวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงมีโครงการตาง ๆ จัดถวาย เพื่อเทิดพระเกียรติ

หลายโครงการตลอดทั้งป และโครงการหน่ึงคือการสงเสริมการสวดมนตสรภัญญะ เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณานุประโยชนแหง

การสวดมนตสรภัญญะตามพระราชปณิธานใหปรากฏชัด โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปนสถานศึกษาสําคัญใน

พระบรมราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนผูดูแล และสืบสานโครงการตาง ๆ ที่

ทรงคุณคาและคุณประโยชน นอกจากน้ี หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนยังเปนสถานศึกษาที่มีประวัติศาสตรสําคัญในการ

ริเริ่ม บุกเบิก สงเสริมการสวดมนตสรภัญญะ ตั้งแตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย รวมกันกับทานเจาคุณพระเทพรัตนโมลี (ขิม อิสฺ

สรธมฺโม) แหงวัดอนงคารามวรวิหาร เปนจุดเริ่มตนของการจัดประกวดสวดมนตสรภัญญะอยางเปนทางการโรงเรียนสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ซ่ึงยังคงมีตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน การสวดมนตสรภัญญะไดเส่ือมสูญจากโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา  

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  เริ่มตนจากโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําเด็กและเยาวชนมุงสูความเปน

สัมมาทิฏฐิบุคคล อยางผูมีปญญา มีความรูคูคุณธรรม อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขตอบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไดอยางเสถียรสถาพรตอไป 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1324 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา  

         2. เพื่อศึกษาการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย  

         3. เพื่อศึกษาแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย ตําบลไทรโยค 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การสวดมนตสรภัญญะ จัดเปนรูปแบบหน่ึงของการสวดมนตในพระพุทธศาสนา ทวา ไมไดมีการกลาวถึงหลักฐานที่มา

ไวอยางแนชัด สันนิษฐานวามีพัฒนาการมาจากการสวดมนตทั่วไปตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล โดยไดรับอิทธิพลสวนหน่ึงจาก

ศาสนาพราหมณ – ฮินดู เน่ืองจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และลักษณะรูปแบบฉันทลักษณที่มีความคลายคลึงกัน

เปนสําคัญ (พระสมชิด จารุธมฺโม (อุทากิจ), 2550: 157-160) การสวดมนตสรภัญญะเผยแผเขามาในประเทศไทยพรอมการ

เผยแผของพระพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานเปนเอกสารอางอิงในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี (สํานักงานบริหาร

การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย, 2543: 4) ในพระไตรปฎกมีการกลาวถึงการสวดมนตสรภัญญะปรากฏ

อยูในหลายพระสูตรดวยกัน และ พระอรหันตสาวกที่ไดรับการยกยองวาเปนผูกลาวธรรมในทํานองสรภัญญะไดไพเราะเปนเลิศ 

คือ พระโสณกุฏิกัณณเถระ (วิ.จู.(ไทย) 7/6/19-20) สําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย สามารถพิจารณาถึงคุณคา

ดานความงามทั้งในเชิงจิตวิสัย (มิติทางโลก) และในเชิงวัตถุวิสัย (มิติทางธรรม) (พระมหาทวี มหาปฺโญ (ละลง), 2555: 74) 

วัตถุประสงคเปนเชนเดียวกันกับการสวดมนตทั่วไปในพระพุทธศาสนา คือ เพื่อรักษาหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา และเพื่อสืบอายุบวรพระพุทธศาสนา (อวัสดา ทับทิมแท, 2555: 74) กลาวไดวา การสวดมนตสรภัญญะเปน

การส่ือสารที่มีคุณคาและคุณประโยชนหลายประการ อาทิ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอด

ถึงการบําบัดสุขภาพกายใจ และจรรโลงใจแกผูที่ไดศึกษาเรียนรู การสงเสริมสามัคคีธรรมของคนในชุมชน (มโณรส จันทร

พิทักษ, 2550: 8) โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากการฟงเปนสําคัญ (อรจิรา วงษาพาน, 2556: 2) การบูรณาการเขากับศาสตรตาง 

ๆ เชน ศาสตรแหงการบําบัด สามารถชวยในการเยียวยารักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตไดเปนอยางดี (เบญญาภา กุลศิริไชย, 

2555: 1) รูปแบบบทสวดมนตสรภัญญะจัดเปนกวีนิพนธประเภทหน่ึง ที่ทรงคุณคาทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม 

(สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2544) จารีตนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย ถือไดวาเปนตนเคาแหงความเขาใจถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมทางสังคม ตลอดความคิดอานของคนไทยใหแกผูศึกษา ซ่ึงเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะกอใหเกิดความ

เขาใจอยางลึกซ้ึงถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของคนในชาติได (เอมอร ชิตตะโสภณ, 2539)  

 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  มีจุดเริ่มตนเพื่อมุงเนนการใหความรูดานภาษาไทยแกเด็กและเยาวชน ในชุมชน

บริเวณชายแดน และพื้นที่หางไกลคมนาคม เพื่อความม่ันคงตอประเทศชาติเปนหลัก ตอมาไดรับพระราชทานการสนับสนุน

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให

การอุปถัมภการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางกวางขวาง การไดรับพระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ทําใหเกิดพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่ทรงคุณคาและคุณประโยชนยิ่ง รวมทั้งมาตรฐานการเรียนการสอนของ

โรงเรียนและครูผูสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในทองถิ่นหางไกลคมนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนหัวใจของกระบวนการพัฒนาตาง ๆ ตั้งแตภาคทฤษฎีถึงภาคปฏิบัติ ทําใหโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนสามารถยืนหยัด และพัฒนาในดานตาง ๆ ตามปณิธานของโรงเรียนที่ตั้งไวได (กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน, 2550: 108) 

 สําหรับงานวิจัยน้ี นอกจากเพื่อศึกษาคุณคาและคุณประโยชนตาง ๆ ของการสวดมนตสรภัญญะแลว  ยังเปนไปเพื่อ

เสนอแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยริเริ่มจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถือไดวาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
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แมนํ้านอยเปนเสมือนโรงเรียนตนแบบการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

แหงอ่ืน ๆ ได เม่ือพิจารณาจากแนวทางดําเนินงาน นโยบายการทํางานของหนวยงานตํารวจตระเวนชายแดน ภายใตพระบรม

ราชูปถัมภในยุคปจจุบัน เพื่อเปนส่ือกลางแหงพุทธะส่ือสาร หรือ สารแหงการตื่นรูที่สําคัญ ทั้งเพื่อประโยชนในระดับปจเจก

บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไปได 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Fieldwork Research)  โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูล

จากพระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเอกสาร ตลอดรายงานการวิจัยที่ เ ก่ียวของ 

(Documentary Research) รวบรวมขอมูล ทั้งจากงานขอมูลที่เปนรูปเลม และจากส่ืออิเลคทรอนิคส ประกอบกับงาน

ภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) บุคคลที่เก่ียวของกับงานสวดมนตสรภัญญะจํานวน 12 ทาน 

ไดแก พระสงฆ 3 รูป และ คฤหัสถ 9 ทาน เปนผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informants) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

4.1  ข้ันตอนที่ 1 สืบคน คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะ ที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนา โดยศึกษา

จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก คัมภีรพระไตรปฎก ทั้งที่เปนรูปเลมหนังสือ และโปรแกรมส่ืออิเลคทรอนิคส 

4.2  ข้ันตอนที่ 2  

 4.2.1  สืบคน  คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะที่มีปรากฏในประเทศไทย โดยศึกษาจากขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก เอกสาร งานวิจัยตาง ๆ บทความทางวิชาการ งานนิพนธ กวีนิพนธของนักวิชาการ 

และนักวิชาการพระพุทธศาสนาที่มีความเก่ียวของ ตลอดถึงเอกสารประกอบตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปเลมหนังสือ และ ส่ือ

อิเลคทรอนิคส ประกอบกับงานพื้นที่ภาคสนาม โดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) 

 4.2.2  เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและจากการสัมภาษณ          

4.3  ข้ันตอนที่ 3  

 4.3.1  สืบคน  คนควาและหาขอมูลเรื่องการสวดมนตสรภัญญะ ที่มีปรากฏในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย โดยศึกษาจากเอกสารที่มีปรากฏในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย และโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ         

(Key Informants) จํานวน 12 ทาน ไดแก พระสงฆ 3 รูป และ คฤหัสถ 9 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญงานสรภัญญะ, ครู

ผูดูแลและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย, ผูนําชุมชนฝายคฤหัสถ และ ผูนําชุมชนฝาย

สงฆ ในพื้นที่อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี               

 4.3.2  เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและจากการสัมภาษณ          

 4.3.3  เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลจากขอที่ 4.1, 4.2 และ 4.3  

4.4  ข้ันตอนที่ 4 

สรุปผลการวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ และ รูปแบบการสวดมนตสรภัญญะที่สามารถ

ใชเปนแมแบบประกอบการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอย ตําบลไทรโยค 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

4.5  ข้ันตอนที่ 5   

นําเสนอรายงานผลการศึกษา “แนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

แมนํ้านอย ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร”ี 
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5. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยพบวาการสวดมนตสรภัญญะ จัดเปนรูปแบบหน่ึงของการสวดมนตในพระพุทธศาสนา แต

ไมไดมีการกลาวถึงหลักฐานที่มาไวอยางชัดเจน สันนิษฐานวามีพัฒนาการมาจากการสวดมนตทั่วไปตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล 

โดยไดรับอิทธิพลสวนหน่ึงจากศาสนาพราหมณ – ฮินดู เน่ืองจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และลักษณะรูปแบบฉันท

ลักษณที่มีความคลายคลึงกันเปนสําคัญ ในพระไตรปฎกมีการกลาวถึงการสวดมนตสรภัญญะปรากฏอยูในหลายพระสูตร

ดวยกัน และ พระอรหันตสาวกที่ไดรับการยกยองวาเปนผูกลาวธรรมในทํานองสรภัญญะไดไพเราะเปนเลิศ คือ พระโสณกุฏิ

กัณณเถระ  

 การสวดมนตสรภัญญะเผยแผเขามาในประเทศไทยพรอมการเผยแผของพระพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานเปน

เอกสารอางอิงไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี และเปนที่นิยมกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย ซ่ึงพระพุทธศาสนานับเน่ืองอยูในวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางแพรหลาย ประกอบกับอุปนิสัยในเชิงเจาบทเจา

กลอนของคนไทย ทําใหการสวดมนตสรภัญญะทางภาคอีสานมีทํานองที่หลากหลายมากกวาพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย การสวด

มนตสรภัญญะในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา กลาวคือเพื่อรักษาพระ

พุทธพจน และเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา การสวดมนตสรภัญญะ หมายถึง การกลาวดวยเสียง หรือการสวดโดยใชเสียงอัน

ไพเราะ ลักษณะโดยทั่วไป คือการทองบนหลักธรรมคําสอน เปนทํานองตามรูปแบบฉันทลักษณในภาษาบาลี เน้ือหาบทสวด

มนตอางอิงหลักพระพทุธธรรมเปนสําคัญ การสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยมี 3 ลักษณะ คือ 1) การสวดเปนภาษาบาลี 

อยางทํานองสังโยค ซ่ึงเปนลักษณะการสวดมนตแบบดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา 2) การสวดอยางรูปแบบสวนกลาง ใช

แบบอยางวัดอนงคารามวรวิหาร ซ่ึงใชเปนมาตรฐานการประกวดสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ เน่ืองจาก

วัดอนงคารามฯ เปนหนวยงานแรกที่ไดบุกเบิกและฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมกับ

หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนและกรมการศาสนาในเวลาตอมา รูปแบบการสวดมนตของวัดอนงคารามฯ จึงนํามาใชเปน

แมแบบสําหรับการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทยตราบถึงปจจุบัน และ 3) การสวดมนตสรภัญญะแบบภูมิปญญาทองถิ่น

หรือสรภัญญพื้นบาน นิยมกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การสวดมนตสรภัญญะเปนกระบวนการ

เรียนรูที่ทรงคุณคา กอใหเกิดคุณประโยชนอยางยิ่ง ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และ ปรมัตถประโยชน 

ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับสถาบัน ถึงระดับประเทศชาติได  

 หนวยงานตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนวยงานหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญตอวงการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย 

กอนที่การสวดมนตสรภัญญะจะเส่ือมสูญไปจากหนวยงานตลอดถึงโรงเรียนในสังกัดหนวยงานดังกลาว เพราะการเปล่ียนแปลง

ดานนโยบายบริหารเปนสําคัญ การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความสนับสนุนจาก

ผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน ตลอดถึงคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน แนวทางการฟนฟูเริ่มตนจากการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเพื่อกําหนดนโยบาย จัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะตามรูปแบบมาตรฐานที่ใชในสวนกลางอยางวัดอ

นงคารามฯ เปนเบื้องตน เสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งายแกการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียน จัดไวในชั่วโมงเรียน

ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป กําหนดใหใชส่ือโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ อาทิ แผนซีดีเสียงสวดมนตสรภัญญะ

ประกอบใหเด็กนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเปนพื้นฐาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการใหเด็กสามารถนําคุณคาและคุณประโยชนจาก

หลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง สอดคลองกับพระราชปณิธานและหลักการทํางานของ

โรงเรียนตระเวนชายแดน สามารถติดตามผลสัมฤทธ์ิ และการริเริ่มในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอยเพื่อเปน

โรงเรียนตนแบบการสวดมนตสรภัญญะ สําหรับโรงเรียนตระเวนชายแดนแหงอ่ืน ๆ ที่ดําเนินงานในพระบรมราชูปถัมภภายใต

กรอบการทํางานเดียวกันได การจัดแผนการเรียนการสอนเริ่มตนโดยการนําการสวดมนตสรภัญญะทั้ง 3 รูปแบบ มาเปนวิชา

เสริมประกอบเขากับหลักวิชาภาษาไทย เบื้องตนจากการสังเกตของครูผูสอนพบวาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธ์ิ

ระยะยาวกําหนดไวตามมติคณะกรรมการโรงเรียนวา จะถือวาประสบความสําเร็จเม่ือเด็กนักเรียนสามารถสวดมนตทํานอง
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สรภัญญะไดไพเราะ พรอมเพรียง เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตามหมายกําหนดการที่จะทรง

เสด็จตรวจงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนได 

 

6. สรุป 

 จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยสรุปไดวา การสวดมนตสรภัญญะในพระพุทธศาสนา มีพัฒนาการมาจากการสวดมนตทั่วไป 

โดยไดรับอิทธิพลสวนหน่ึงจากศาสนาพราหมณ – ฮินดู และมีการเผยแผเขามาในประเทศไทยตามหลักฐานอางอิงที่ปรากฏ 

คือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี วัตถุประสงคเพื่อรักษาพระพุทธธรรมคําสอนและเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา สําหรับ 

แนวทางการฟนฟกูารสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เริ่มตนจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

แมนํ้านอย ไดรับการสนับสนุนจากผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน การฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะใหเกิดเปนรูปธรรม ดวยคุณคา

และคุณประโยชนหลายประการของการสวดมนตสรภัญญะ เชน สรางสมาธิและปญญา พัฒนาจิตใจและอารมณ สงเสริมความ

สามัคคี เปนตน สอดคลองกับพระราชปณิธานและหลักการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการบริหารงาน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอยจึงกําหนดแนวทางการฟนฟูการสวดมนตสรภัญญะในโรงเรียน โดยเริ่มตนจาก

การประชุมกําหนดนโยบายจัดแผนการเรียนการสอนการสวดมนตสรภัญญะประกอบเขาในหลักวิชาภาษาไทย และใชรูปแบบ

มาตรฐานอยางที่ใชในวัดอนงคารามวรวิหาร ซ่ึงเปนหนวยงานบุกเบิกและจัดวางตนแบบการสวดมนตสรภัญญะในประเทศไทย 

เสริมดวยบทสวดมนตสรภัญญะพื้นบานที่งายแกการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียน และมีทวงทํานองหลากหลาย จัดไวในชั่วโมง

เรียนของนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป ใชส่ือโสตทัศนูปกรณอ่ืนประกอบ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเปน

พื้นฐาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการใหเด็กนักเรียนสามารถนําคุณคาและคุณประโยชนจากหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะไป

ใชไดจริงในการดําเนินชีวิตจริง การติดตามผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรมชัดเจนโดยคณะครูผูสอนจะติดตามผลจากพฤติกรรมและ

ผลการเรียนของเด็กเปนหลัก ซ่ึงพบวาเปนไปดวยดีในเบื้องตน ผลสัมฤทธ์ิแนวทางการฟนฟูโดยภาพรวมในระยะยาว 

คณะกรรมการโรงเรียนฯ ลงมติวาเม่ือเด็กนักเรียนสามารถสวดมนตสรภัญญะไดไพเราะ พรอมเพรียง ถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกําหนดการเสด็จตรวจงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโอกาสตอไป เพื่อ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมนํ้านอยสามารถเปนโรงเรียนตนแบบสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแหงอ่ืน ๆ 

ทั้งเปนการสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคการสวดมนตสรภัญญะตามที่กําหนดได 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยมีความเห็นวา การสวดมนตสรภัญญะมีคุณคาและคุณประโยชนมาก  สามารถนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชไดในการดํารงชีวิต

จริง เพื่อสงเสริม บมเพาะคุณธรรม คุณงามความดีแกบุคคลทุกเพศทุกวัย กอใหเกิดประโยชนคุณตั้งแตระดับปจเจกบุคคล คือ 

ทําใหผูศึกษาเรียนรูเกิดสมาธิ สติปญญา และเปนเครื่องมือชวยผอนคลายความตึงเครียดกับสภาวะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

สําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษยในโลกยุคปจจุบัน ที่ตองแขงขันกับส่ิงแวดลอมรอบตัว แมแตกระทั่งกับเวลาในแตละขณะ 

ตลอดถึงกอใหเกิดประโยชนคุณในระดับสังคมสวนรวม กลาวคือ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดสามัคคีธรรมในระดับสังคมและ

ประเทศชาติได การนําไปใชจึงสามารถใชไดทั่วไปอยางกวางขวาง ขึ้นกับวัตถุประสงคของผูนําไปใชวาตองการผลสัมฤทธ์ิ

ประการใดเปนสําคัญ 

 7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป ในแงนโยบายการนําไปใช  มีหลายระดับ ขึ้นกับวัตถุประสงคของการนําไปใช เชน  ระดับ

ปจเจกบุคคล อาจเนนกระบวนการศึกษาเรียนรูเพื่อสรางสมาธิ สงเสริมสติปญญา สนับสนุนการบําบัดสุขภาพกายและสุขภาพ

ใจของผูศึกษา หรือ ในระดับสังคม สถาบัน และประเทศชาติ สามารถใชเปนแนวทางสงเสริมสามัคคีธรรมใหเกิดขึ ้นแก

สวนรวมได โดยพิจารณาเลือกหัวขอหลักธรรม และลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมแกวัตถุประสงค ดังน้ีเปนตน กลาวไดวา การ
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สวดมนตสรภัญญะเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถนําไปสูพัฒนาการที่ดี กอใหเกิดประโยชนคุณในการดําเนินชีวิตจริงแกผู

ศึกษาเรียนรูได 

 7.2 ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป เน่ืองจากการสวดมนตสรภัญญะมีคุณคาและคุณประโยชนหลายประการ

แกผูศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในบทสวดมนตสรภัญญะ ซ่ึงประสิทธิผลได ทั้งในแงสุขภาพ

กายและจิตใจ ทั้งในระดับบุคคล สถาบันและประเทศชาติ จึงควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาเรียนรูการสวด

มนตสรภัญญะ ตลอดถึงเรียนรูการประพันธบทสวดมนตสรภัญญะกันอยางจริงจัง ทั้งในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธน้ี  เปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ดวยความเมตตา

กรุณาดวยความอนุเคราะหจากบิดามารดา คณาจารย และผูที่มีความนับเน่ืองเก่ียวของหลายทาน ไดแก คุณพอวรชัย ฤกษ

เล่ือนฤทธ์ิ และ คุณแมสุจินต ฤกษเ ล่ือนฤทธ์ิ ผูใหชีวิต ใหการศึกษา และทุกส่ิงทุกอยางที่ทรงคุณคาแกชีวิตลูกทุกคน 

คณาจารยแหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูทุกรูป/ทาน ตลอดถึงผูใหขอมูลสําคัญ

แกงานวิจัย และกัลยาณมิตรผูใหการสนับสนุน ใหพลังใจ ขอแนะนําที่เปนคุณประโยชนทุกรูป/ทาน 

   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และ กราบอนุโมทนาทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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ศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพทุธศาสนาเถรวาท 

Analytical Study of the Right Wisdom 

According to the Concept of Theravada Buddhism 

 

ณรงควรรษ  บุญมา 

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

nb@webmail.npru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหสัมมาปญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา 1) สัมมาทิฏฐิเปนบอเกิดของ

สัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 2) การพัฒนาสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท 

ดังน้ี (1) ปจจัยจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (2) ปจจัยจากภายใน (โยนิโสมนสิการ) จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรม

บุคคลใหดํารงอยูภายใตกรอบศีล สมาธิ และปญญาตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค 8 ในการดําเนินชีวิต เกิดคุณลักษณะ

ของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน และมีการตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนน้ัน ยังเปนสัมมาทิฏฐิอยู

หรือไม มีหิริโอตตัปปะหรือไม ตลอดถึงมีความเชื่อเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม เชื่อเรื่องภพชาติ เชื่อในพระรัตนตรัย 

และมีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณมีบิดามารดาเปนตนหรือไม ส่ิงเหลาน้ีเปนเครื่องยืนยันวาบุคคลน้ันเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 

ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมปลูกฝงน้ี จะยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท แตก็

เปนปญญาที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข พรอมกับหม่ันพากเพียร

ฝกฝนตนเองเพือ่พัฒนาสัมมาปญญาของตนน้ันใหไปสูเปาหมายอันเปนสัมมาปญญาสูงสุดคือโลกุตตระปญญา 

 

คําสําคัญ: สัมมาปญญา  สัมมาทิฏฐิ  พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

Abstracts 

 

Analytical studying of the Right Wisdom according to the concept of Theravada Buddhism was 

found that 1) Right Understanding (Sammadhiti) is the source of wisdom in Theravada Buddhism and           

2) the development of the Right Wisdom (Sammadhiti) in Theravada Buddhism based on two types of 

factors: (1) external factors (Paratocosa) and (2) internal factors (Yonisomanasikara) until the cause of 

the Right Understanding, training the person to live under the framework of precepts, meditation and 

wisdom, in accordance with the Threefold Learning or the Noble Eightfold Path in the daily life. The 

mental qualities that do not pose a threat to themselves and others. And there is always a self-examination 

that their views are. Is it a righteous opinion? Are you horny? There is a belief in the law of Karma, the 

effects of karma, believing in the world, believing in the genie and are you grateful to your benefactors, 

parents, etc.? These are testimony to the fact that the person has a sense of righteousness. Although the 
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wisdom of this cultivated training, it is not the wisdom that is the ultimate goal in Buddhist Theravada 

philosophy, but it is wisdom that is used to benefit the daily life and to live happily with others. Along 

with persistently training themselves to develop their own intellect, the ultimate goal is to achieve the 

highest intellectual level. 

 

Keywords: right wisdom, right understanding, Theravada Buddhism 

 

1.  บทนํา  
 

ปญญาจัดเปนธรรมะที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ ปญญารูแจงในพระนิพพาน (เปนโลกุตตรปญญา)” (พุทธทาส

ภิกขุ, 2434 : 48–49) นอกจากน้ี ปญญา เปนความรูทั่วถึงเหตุและผล รูเหตุถึงผล รูผลถึงเหตุ ตามสัจจะความจริง เม่ือมี

ความรูในส่ิงใดแลว ก็ชื่อวามีปญญาในส่ิงน้ัน แตถาเปนความรูหลง รูผิด คือไมใชเปนความรูจริง ก็ไมเรียกวาปญญา และมีคํา

เรียกความรูที่ถูกตองวา สัมมัปปญญา ปญญาชอบ สวนรูผิด รูหลง เรียกวา มิจฉาปญญา หรือ มิจฉัปปญญา ปญญาผิด  

เพราะวา ปญญาเปนคํากลางๆ แตตองเปนความรูถูกตองจึงเปนปญญาหรือสัมมัปปญญาน้ันเอง จึงเปนปญญา ถาไมใชสัมมัป

ปญญา เปนมิจฉัปปญญา ปญญาผิด ก็ไมเรียกวา ปญญา แตเปนความรูหลง รูผิด ฉะน้ัน เม่ือเรียกวาปญญาโดยทั่วไป จึงมุง

ในทางดี อันหมายถึงวารูถูกตอง ดังที่อธิบายไวขางตนวา รูทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะ คือ ตามที่เปนจริง (สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2220 : 1) ดังที่พระพุทธองคไดแสดงไวในพระไตรปฏกทั้งส้ิน โดยคุณสมบัติของโล

กุตตรปญญาเปนไปเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา ขจัดอวิชชา เพื่อความรูแจงและคุณสมบัติของโลกิยปญญาเปนไปเพื่อความไม

ประมาท ความมีศรัทธา การดํารงอยูในศีลและเล้ียงชีพดวยการไมเบียดเบียน ส่ิงที่ทําใหคุณลักษณะของปญญาใน

พระพุทธศาสนาจึงมีความโดดเดนอีกประการหน่ึง คือ การพัฒนาปญญาของพระพุทธองค ทรงเปนผูที่ฝกฝนพากเพียรดวย

ความอดทนอดกล้ัน มีพระทัยที่เด็ดเดี่ยวม่ันคงและแนวแนจนสามารถตรัสรูไดดวยพระองคเอง เม่ือตรัสรูแลวไดโปรดส่ังสอน

บอกทางแกผูที่กําลังเดินทางอยูซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ไมคับแคบของพระพุทธศาสนาจึงไมหวงแหนมีความปรารถนาดีตอมนุษย

ทั่วไป ไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมเจาะจงวาจะตองเปนชนชาติใด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหบอเกิดของสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการพัฒนาสัมมาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในสวนที่วาดวยเรื่องปญญาจากคัมภีร พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัย

ตางๆ ที่เก่ียวของกับเน้ือหาหรือประเด็นที่ตองการทราบ   

3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของที่เก่ียวของกับปญญาในการดําเนินชีวิตที่ดี

ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ 
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4. ผลการวิจัย 
 

สัมมาทิฏฐิเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะทําใหเกิดสัมมาปญญา  สัมมาทิฏฐิเปนเจตคติที่ถูกตองดีงาม เปนความเห็นแรกที่

จะนําไปสูความคิด การกระทํา ตลอดถึงกอใหเกิดความรูที่ถูกตองดีงาม ที่เรียกวา สัมมาปญญา  และการพัฒนาสัมมาปญญา

ไดน้ันตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก  ปรโตโฆสะหรือหมายถึงกัลยาณมิตร ซ่ึงเปนผูชี้แนะสราง

เสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ  คือตองมีความแยบคายทางดานความคิดพิจารณา

ในส่ิงที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลน้ันใหคิด พูดและกระทําในส่ิงที่ถูกที่ควร เริ่มจาก

พื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ตามลําดับโดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใช

ตัวปญญา แตเปนส่ิงที่ประกอบกันเม่ือใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเม่ือน้ัน หากมีความระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็

ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทาน้ัน และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวยคุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอ

ตนเองและผูอ่ืน จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เม่ือจิตมีกําลังตั้งม่ันดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผอง

ใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการส่ิงตาง ๆ ได ตามหลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอ

การดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัดเรียงลําดับในองคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผล

น้ันจะมีความเอ้ือกันทั้งระบบ  

เม่ือเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐิ เน่ืองจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเน้ือหา แจกแจงใหเห็น

องคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติ

ธรรม คือ ถาขาดสัมมาทิฏฐิเสียแลวองคประกอบอ่ืนจะเกิดขึ้นไมได เม่ือเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติ

อยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางน้ัน คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางน้ัน เปนความคิดดี พูด

ดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการ

เก่ียวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตางๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดาน

ภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาว

ขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหา

สวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไปหาจิตใจ และปญญา ที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปน

ปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการส่ิงใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมี

แตความสงบสุข หม่ันพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนน้ัน ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ 

โลกุตตระปญญาน่ันเอง 

 

5.  นิยามและความหมายของสัมมาปญญา 
 

คําวา “สัมมาปญญา” มาจาก 2 หนวยคํา คือ สัมมา กับ ปญญา คําวา สัมมา แปลวา ชอบ  ถูกตอง  ดีงาม สวนคําวา 

“ปญญา” หมายถึง ความรู, รูทั่ว, เขาใจ, รู ซ้ึง ความรูชัดแจงที่สามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยฝกฝนพัฒนาตนเอง ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา wisdom, knowledge, understanding. (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2243 : 119) ประกอบดวยปญญา 

3 คือ 1) จินตามยปญญา ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล  2) สุตมยปญญา ปญญาเกิดแตการฟง การเลาเรียน 

และ 3) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ ดังน้ัน คําวา “ปญญา” ยังหมายถึง ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด 

ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู ภาวะที่

ฉลาด ความรูอยางแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนํา
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ทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏักปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท

ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกวความไมหลงงมงาย ความเลือกเฟน

ธรรม สัมมาทิฏฐ ิน้ีชื่อวา ปญญา (ขุ.ม. (ไทย) 29/21/92)   ดังน้ัน สัมมาปญญา จึงหมายถึง รูชอบ คือ ความรูที่ถูกตองดีงาม 

 

6. แหลงที่มาแหงหรือบอเกิดสัมมาปญญา  
 

พระพุทธศาสนา ถือวา มีแหลงที่มาแหงความรูหรือปญญาอยู 3 ประการ (ท.ีปา. (ไทย) 11/43/271) คือ  

1) สุตมยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการฟง) หมายถึง ปญญารูชัดธรรมที่ไดสดับมาน้ัน ชื่อวา สุตมยปญญา                  

(ขุ.ป. (ไทย) 31/20/28) คือ ความรูที่สําเร็จจากการฟง เชน การศึกษาเลาเรียน ฟงเขาใจใหแจมแจงตามวิชาการที่นํามาอบรม

ส่ังสอนน้ันจนจําได โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเอาปญญาที่เกิดจากการฟงธรรม รวมไปถึงปญญาที่เกิดจากการศึกษาหาความรู

ในทางโลก ความรูที่เกิดจากการไดยินไดฟงน้ีเอง ทําใหมนุษยสรางองคความรูใหมๆขึ้นมากมาย วิวัฒนาการจากความรูเดิม 

เพื่อฝกฝนตนเองเริ่มตั้งแตการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก จนเติบโตนําความรูเหลาน้ันมาประกอบอาชีพที่สุจริต เล้ียงดูตนเอง

และครอบครัวใหไดอยูอยางสะดวกสบาย อันน้ีนับเปนปญญาในทางโลกที่มนุษยสวนใหญดําเนินอยูเปนโลกิยปญญา หากไดมี

โอกาสฟงธรรมจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท ก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได และรูจักพินิจพิจารณา ตั้งใจฟงดวยดี ยอม

ไดปญญาน้ันเอง (ขุ.สุ.(ไทย) 25/188/544)  

2) จินตามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการคิด) หมายถึง ความรูที่สําเร็จจากการใชความคิดหรือการคิดอยางเปน

กระบวนการ หรือเปนการคิดแบบมีเหตุมีผล 10 ประการ (สํ.ม. (ไทย) 19/1081/596)ไดแก 1) คิดแบบสาวหาเหตุ หรือ คิด

แบบอิทัปปจจยตา 2) คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือสมัยใหมเรียกวาคิดแบบวิเคราะห 3) คิดแบบสามัญลักษณะ หรือ 

คิดแบบรูเทาทันธรรมดา 4) คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา 5) คิดแบบอรรถสัมพันธ เปนการพิจารณาใหเขาใจ

ความสัมพันธระหวาง หลักการกับความมุงหมาย 6) คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม 8) คิด

แบบปลุกเราคุณธรรม 9) คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน และ 10) คิดแบบวิภัชชวาท เพราะเหตุน้ี วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

เปนปญญาที่เกิดจากกระบวนการความคิดที่กอใหเกิดปญญา ในการดําเนินชีวิตน้ันมาคิด พิจารณา เล็งเห็นถึงคุณคา 

ประโยชนและโทษจากเรื่องราวน้ันๆ จะทําใหเกิดปญญาที่สามารถไตรตรองถึงสภาวธรรมอันเหมาะสมจึงเปนผูที่มีความตรึก

ตรอง เพงพินิจเพราะผูมีปญญา เพงพินิจ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไมมีจิตตั้งม่ัน ที่มีชีวิตอยูตั้ง 

100 ป” (ขุ.ธ.(ไทย) 22/111/62) น้ีจึงเปนคุณสมบัติของจินตามยปญญาน้ันเอง   

3) ภาวนามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการอบรม) หมายถึง ความรอบรูที่สําเร็จจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่

เกิดจากการฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจริง โดยมีตนเองเปนที่พึ่ง มนุษยสามารถพัฒนาปญญาใหเจริญขึ้นจากการ

ภาวนาน้ีเอง จากการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และภาวนามยปญญา

น้ีสามารถพัฒนาไปสูโลกุตรปญญาได ดังที่กลาวแลววาปญญาน้ันเปนแสงสวางโลก เพราะแสงสวางทํา ใหมนุษยมองเห็นสรรพ

ส่ิงไดอยางชัดเจน แสงสวางที่เกิดจากปญญาน้ันจึงเปรียบเสมือนแสงนําทางใหมนุษยไดเดินทางอยางถูกตอง ไดเรียนรูและ

จดจําจากประสบการณ เชน ความทุกข ไมวาจะเปนความทุกขทางกายหรือทางใจ มนุษยทั้งหลายตางเกลียดกลัวและไมอยาก

ใหเกิดขึ้นในชีวิตของตน และเน่ืองจากมนุษยทั้งหลายขาดปญญาน้ีเองจึงทําใหมนุษยตองวนเวียนอยูกับความทุกขเดิมๆ โดย

หาทางออกไมได ถาหากมนุษยเขาใจในเรื่องของความทุกขและขวนขวายพากเพียรในการฝกฝนตนเองเพื่อที่จะหลีกหนีใหพน

จากความทุกข ปญญาจะเปนเครื่องนําทางสรรพสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขได 
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7. หลักการสรางปญญา 
 

หลักการพัฒนาปญญาตามหลักธรรมที่เปนเครื่องเจริญ และเปนหลักธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแกปญญา 

หรือเรียกวา “ปญญาวุฒิ” ที่เปนหลักธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการใชไดจริงในการดําเนินชีวิต จัดเปนโลกิยปญญา ไดแก           

1) สัปปุริสสังเสวะ เสวนาสัตบุรุษ คบหาทานผูทรงธรรมเปนกัลยาณมิตร  2) สัทธัมมัสสวนะ สดับสัทธรรม ใสใจเลาเรียนฟง

อานหาความรูใหไดธรรมที่แท 3) โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี  และ 4) ธัมมา

นุธัมมปฏิบัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงค

ของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม คําวา “ปญญาวุฒิ” เปนปญญาที่เกิดจากการศึกษา สามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง เพราะการที่ไดเสวนากับผูทรงความดี ก็จะสงผลใหประพฤติชอบดวย กาย วาจา 

ใจ ตั้งใจฟงคําสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน(สุตมยปญญา)การรูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในส่ิงที่เลาเรียนสดับฟง

น้ัน จับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได (จินตามยปญญา) จากน้ันก็นําส่ิงที่ไดเลาเรียนตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของเรื่องน้ันๆ (ภาวนามยปญญา)  

ปญญาวุฒิน้ี ถือไดวา เปนการนําสุตมยปญญาและจินตมยปญญา มาบูรณาการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเปนปญญา

ที่ควรแกการงานสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อในศักยภาพของมนุษยทุกคนวา สามารถพัฒนาจิตใจไปสู

ความเปนมนุษยที่สมบูรณไดดวยความเพียรของตน ดวยผลแหงการกระทําของตน มิไดมาจากการออนวอนขอจากพระเปนเจา

และส่ิงศักดิ์สิทธ์ินอกกาย คือ มีตนเปนที่พึ่ง (ที.ม. (ไทย) 10/165/111) เพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข มีจุดมุงหมายคือการ

สอนใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงในโลกดวยวิธีการสราง “ปญญา” ซ่ึงความทุกขของมนุษยในยุคปจจุบันน้ีเกิดจาก

ความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และทุกดานที่กลาวมาน้ันมุงเนนไปที่ความเจริญทางดาน

วัตถุมากกวาการพัฒนาทางดานจิตใจ ทําใหเกิดปญหาตางๆขึ้นในสังคม ทั้งน้ีเพราะคนในสังคมมีความเจริญทางดานจิตใจนอย

ไป หรือตามไมทันความเจริญทางดานวัตถุน่ันเอง ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตอยูทามกลางกระแสแหงวัตถุนิยม แขงขันและ

เอาเปรียบกันเพื่อความม่ังคั่งทางวัตถุหรือที่เรียกวาตามทันแตรูไมเทาทัน (พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 10)  

 

8. ระดับของปญญา   
 

ในพระพุทธศาสนามีการพัฒนาปญญาที่มีความแตกตางกันไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1) โลกิยปญญา กลาวคือ โลกิยปญญา เปนปญญาในทางโลก เปนวิสัยของโลก เปนสภาวะเน่ืองในโลกอันมีวิบากภูมิ 

3 คือ มนุษย (ขันธ 5) สวรรค (รูปภูมิ) พรหม (อรูปภูมิ) เปนปญญาที่ประกอบดวยกิเลสเปนเครื่องยึดเหน่ียวมีผลที่ทําใหได

อภิญญา (ม.มู.อ. (ไทย) 2/310/139., ที.ปา.อ. (ไทย) 3/74/25) หมายถึง ปญญาความรูที่สูงเหนือกวาปกติ เปนความรูพิเศษที่

เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปญญาหรือในการเจริญกรรมฐาน  ดังที่พระพุทธองคไมทรงสรรเสริญผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ี 

เพราะไมใชหนทางที่จะนําไปสูความดับทุกขอยางแทจริงทรงอุปมาไววา “ลาภสักการะเหมือนก่ิงไมและใบไม ปาริสุทธิศีล 4 

เหมือนสะเก็ดไมฌานและสมาบัติเหมือนเปลือกไม อภิญญาที่เปนโลกิยะเหมือนกระพี้ไม มรรคผลเหมือนแกนไม” (ที.ปา.อ. 

(ไทย) 3/74/25) ที่สงผลมาจากอภิญญาที่มีความเก่ียวของตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนอยมากและไมสอดคลองตอการ

พัฒนาปญญาแตอยางใด เปนเรื่องที่ฝกฝนกันเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสนใจ หากนําไปใชในทางที่ผิด ยิ่งจะเปนการทําใหการ

พัฒนาปญญาลาชาเปนตน  

2) โลกุตตรปญญา กลาวคือ โลกุตตรปญญาเปนปญญาที่ไมนับเน่ืองในวัฏฏทุกข อันไมใชวิสัยของโลก สภาวพนโลก 

ไมเก่ียวเน่ืองกับวิบากภูมิอีกตอไป ไดแก มรรค ผล นิพพาน (อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1463 – 1464/359) อันประกอบดวยอภิญญา 

(ที.สี.(แปล) 9/234-248/77-84) เปนปญญาที่ผานการฝกฝนอบรม จนสามารถขัดเกลากิเลสตัณหาความเห็นผิดไปโดยลําดับ 

คือ “อริยบุคคล” สวนปญญาในขั้นสุดทาย คือ อรหัตตผล เปนปญญาที่ทําลายกิเลสลงส้ิน มีความเห็นแจงรูในสรรพส่ิงตาม
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ความเปนจริงของพระพุทธองคและพระอรหันตสาวกในระดับโลกุตตรปญญา ที่เปนพื้นฐานในการฝกฝน เพื่อใหมีความเจริญ

มากขึ้น เพราะการเรียนรูที่จะอยูในโลกอยางปลอดภัยจากความทุกข ไมใชส่ิงที่กระทําโดยงาย หากมนุษยยังไมสามารถพัฒนา

ปญญาจนถึงระดับโลกุตตระไดในชวงอายุหน่ึงได  จึงตองเริ่มตนจากการพัฒนาปญญาในระดับโลกียะเสียกอน เพื่อเปน

เครื่องชวยใหมนุษยมีความเขาใจเรื่องทางโลก ผอนคลายจากความยึดม่ันในขันธ 5 ที่กอใหเกิดกิเลสตัณหา จึงเปนเหตุให

มนุษยยังคงวนเวียนอยูในวิบากภูมิน้ันเอง 

 

9. วิธีการพัฒนาของปญญาตามแนวสัมมาทิฏฐ 
 

สัมมาทิฏฐิเปนความเห็นถูกตองตามสภาวะธรรมชาติตามชีวิตของมนุษยน้ีเปนส่ิงไมเที่ยง ทุกคนถูกครอบงําดวยกฎของ

ไตรลักษณ มีสภาพเปนอนิจนัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงพระพุทธองคทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาตนหรือ

พัฒนาปญญาไดน้ัน จึงตองเริ่มจากกระบวนการแหงความคิดเห็นที่ถูกตองเสียกอน เชน เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงที่เปน

เหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐิ  (ความ

เห็นชอบ) น้ี เม่ือเปนสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น (พระ

ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 : 251) ดังน้ัน สัมมาทิฏฐิจัดเปนปญญาในขั้นแรกที่จะตองพัฒนาความเห็นถูกตองตามความ

เปนจริงน้ัน ยอมทําใหเกิดผลในแงบวก โดยไมมีอวิชชาครอบงํา มีการรูและเขาใจตามสภาพความจริงตามธรรมชาติลวน ๆ 

โดยไมมีการปรุงแตงตามความยึดม่ันถือมันของตนอยางน้ี วิชชาความรูก็เกิดขึ้น เห็นแจง หมดส้ินจากกิเลส และรูนิพพานได 

ดวยความเปนจริง ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน อนิจจสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรควา “ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง ส่ิงใดไม

เที่ยง ส่ิงน้ันเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงน้ันเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงน้ันเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม

ความเปนจริงอยางน้ีวา น่ันไมใชของเรา เราไมเปนน่ัน น่ันไมใชอนัตตาของเรา  

เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีจิตยอมคลายกําหนัด หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือม่ัน 

(สํ. ข. (ไทย) 17/54/62) ดังน้ัน สัมมาทิฏฐิจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของอริยมรรคในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติ

ธรรม เพื่อใหถึงความส้ินกิเลสและเขาถึงเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ (ม. อุ. (ไทย) 14/136/175–176) 1) ทิฏฐิที่เห็นวา 

ทานที่ใหแลวมีผลของการทํากรรมดีและกรรมชั่วมีผลคือวิบากทั้งในโลกน้ีและโลกหนา บิดามารดามีคุณอันประเสริฐเปนผูให

กําเนิด เทวดาและสมณพรามหณผูปฏิบัติดีมีอยูจริง ปฏิบัติธรรมใหรูแจงถึงความบริสุทธ์ิดวยปญญาของตน แลวสอนใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามทั้งในภพน้ีและภพหนาดวยส่ิงที่ไดเห็นมาแลว เขาใจแลว เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ และ 2) ปญญาอันประเสริฐ มีปรีชา

หยั่งรู ความเห็นที่ถูกตองตามสภาวะเปนองคแหงทางปฏิบัติธรรมที่เกิดผลคือ จิตปราศจากมลทิน ส้ินกิเลส มุงสูปญญา มีเหลา

พระอริยบุคคลเทาน้ันที่เห็นตามสภาวะธรรมชาติอยางถองแท จัดเปน โลกุตตรสัมมาทิฏฐ 

 

10. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวมรรคมีองค 8  
 

วิธีการพัฒนาไปสูโลกุตรปญญา ตองอาศัยการทํางานอยางเปนระบบ ดังที่กลาวแลววาความสําคัญของอริยมรรคมีองค 

8 น้ัน เปนขอวัตรหรือขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเริ่มจากทัศนคติหรือความเห็น ความเห็นที่วาน้ีเปนความเห็นถูกที่มีตอ

โลกตอการดําเนินชีวิตทั้งของตนและของผูอ่ืน ดวยความสมบูรณแหงทิฏฐิน้ันจึงเปนจุดเริ่มตนแหงกระบวนการพัฒนาปญญา 

เพราะอาศัยปจจัยภายนอก คือกัลยาณมิตร และอาศัยปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการรวมกันกอใหเกิดโลกิยสัมมาทิฏฐิ

และโลกิยปญญาแลว ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงอริยมรรคมีองค 8 ในฐานะที่เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสูโลกุตตรปญญา ดังน้ี           

1)  สัมมาทิฏฐิ 2) สัมมาสังกัปปะ 3) สัมมาวาจา 4) สัมมากัมมันตะ 5) สัมมาอาชีวะ (ที.ม. (ไทย) 10/402/335 – 336)6) 

สัมมาวายามะ 7) สัมมาสติ 8) สัมมาสมาธิ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/275/172–173) เพราะวา วิธีการพัฒนาปญญาตามหลัด

อริยมรรคมีองค 8 ที่เปนกระบวนการฝกตนเพื่อพัฒนาปญญา ซ่ึงเปนคุณสมบัติติดตัวผูน้ันมา ไดแก 1) ยอมมีโภคทรัพยเปนอัน
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มาก 2) กิตติศัพทยอมขจรไป 3) จะเขาไปสูบริษัทใด ยอมแกลวกลาไมเกอเขิน 4) ไมหลงสติตาย   5) หลังจากตายแลวยอมไป

เกิดในสุคติโลกสวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/316/305) 

คุณสมบัติดังกลาวในการพัฒนาจึงกาวหนาตอไปในองคแหงมรรค ไดแก การสรางความเพียรเพื่อใหเกิดสติและสมาธิ 

โดยผูที่ปรารภความเพียรจะมีคุณสมบัติ ดังน้ีคือ 1) เปนผูมีศรัทธาเชื่อพระปญญาของพระพุทธเจา 2) เปนผูมีอาพาธนอย โรค

เบาบาง 3)  เปนผูไมโออวด ไมมีมายา 4) เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุศลธรรมเกิด 5) เปนผูมีปญญา 

(ที.ปา. (ไทย) 11/317/306) คุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหคุณสมบัติของสัมมาสติและสัมมาสมาธิ และพัฒนาไปจนถึงสัมมาวิมุติ

อันเปน โลกุตตรปญญาในที่สุด ดวยองคแหงมรรค ที่เรียกวา การฝกฝนเฉพาะตนน้ันเอง 

 

11. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวไตรสิกขา 3 
 

วิธีการพัฒนาตามแนวไตรสิกขาหมายถึง การศึกษาสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ และปญญา (องฺ.อฏฐก.อ. (ไทย) 3/19/244) 

เม่ือบุคคลเกิดศรัทธาและความคิดที่แยบคายขึ้นในตนสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) จึงเปนส่ิงที่เหน่ียวรั้งไวจากความชั่วยึดม่ันในความ

สุจริต ดังน้ันในการดําเนินชีวิตมนุษยทุกคนพึงทําหนาที่ของตน (ขุ.ธ.(ไทย) 25/217/100) หนาที่ของตนน้ี หมายถึง การ

บําเพ็ญสิกขา 3 ใหบริบูรณ (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 6/142) ไดแก  

1) อธิศีลสิกขา กลาวคือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระ และโคจร เห็นภัยในโทษ

เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู คือ สีลขันธเล็ก สีลขันธใหญ ศีลเปนที่พึ่ง เปนเบื้องตน เปนความ

ประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวังเปนหัวหนา เปนประธานเพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนกุศล  

2) อธิจิตตสิกขา กลาวคือ เปนผูมีจิต สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข 

อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารระงับไปแลว บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสภายใน มีภาวะที่จิตเปนหน่ึงผุดขึ้น ไมมีวิตก ไม

มีวิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติย

ฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสต ิอยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ

ไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู น้ีชื่อวาอธิจิตตสิกขา  

3) อธิปญญา กลาวคือ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลส 

ใหบรรลุถึงความส้ินทุกข  โดยชอบตามความเปนจริงวา น้ีทุกข เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข) ทุกขนิ

โรธ (ความดับทุกข) เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข) เธอรูตาม

ความเปนจริงวา เหลาน้ีอาสวะ เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีอาสวสมุทัย เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีอาสวนิโรธ เธอรูตาม

ความเปนจริงวา น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีชื่อวา อธิปญญาสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48 - 49) 

นอกจากน้ี ศีลในพระพุทธศาสนายังมีอีก 3 ประเภท ไดแก 1) จูฬศีล ศีลอยางหยาบ ไดแก เวนจากการฆาสัตว ลัก

ทรัพย ประพฤติผิดในกาม ไมฉันอาหารยามวิกาล เปนตน 2) มัชฌิมศีล ศีลอยางกลาง ขอหามที่เพิ่มเขามาไดแก เวนจากการ

สะสมอาหาร เวนจากเดรัจฉานกถา คือ พูดเพอเจอ เรื่องไรสาระ เปนตน 3) มหาศีล ศีลอยางละเอียด ไดแก เวนจากการเล้ียง

ชีพดวยเดรัจฉานกถา คือ การทํานายทายทักนิมิตตางๆ เปนตน (ที.สี. (ไทย) 9/194 – 204/65 – 69) สําหรับศีลของ

ประชาชน พระพุทธองคหมายเอาศีลของคฤหัสถผูครองเรือนที่เปนพื้นฐานสําคัญ บุคคลหรือคฤหัสถพึงปฏิบัติ ในเบื้องตน คือ 

ศีล 5 ที่จะตองรักษาประจํา ศีล 8 ที่พึงรักษาในวันอุโบสถ 8 ค่ํา 14 ค่ํา 15 ค่ํา และศีล 10 (ถาสามารถ) และเจริญสมาธิ

ปญญาตามความเหมาะสมแกศีลที่รักษาน้ันๆ (ขุ.อุ.อ. (ไทย) 46/331) แตการฝกฝนเพื่อมุงสูโลกุตตรปญญาไมใชเรื่องที่คฤหัสถ

จะกระทําไดงาย ดังที่พระพุทธองคตรัสวาการอยูครองเรือนเปนเรื่องอึดอัด เปนทางมาแหงธุลี การบวชเปนทางปลอดโปรง 

การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ทางที่ด ีเราควรโกนผมและหนวด นุงหม

กาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด (ม.อุ. (ไทย) 14/13/19) ดังน้ัน ศีลที่มุงหมายสูโลกุตตรปญญาจึงตองเปนศีล

ในพระวินัย หรือเรียกวาศีลระดับวินัยเปนขอบังคับหรือเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เพราะวา  ศีลของคฤหัสถมีนอยขอกวา
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ของพระภิกษุอาจทําใหการรักษาศีลทําไดงายกวา หรือกลาวไดวาทําใหบริสุทธ์ิไดงายกวาศีลที่มีมากขอ ดังน้ันคฤหัสที่มุงม่ัน

พากเพียรก็มีโอกาสประสพความสําเร็จไดเชนกัน   
 

12. วิธีการพัฒนาปญญาในการเจริญกัมมัฏฐาน  
 

บอเกิดของปญญาขอสุดทายที่จะทําใหปญญาที่เกิดขึ้นแลวน้ันดํารงอยูได ก็คือ ภาวนามยปญญา เพราะปญญาที่เกิด

จากสัมมาทิฏฐิแรกโดยอาศัยปจจัยจากภายนอกและปจจัยภายในน้ันยังเปนปญญาที่อยูในฝายโลกียะ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไปซ่ึงยังตองเก่ียวของกับโลก ที่ยังตองหลงใหลอยูในกามคุณทั้งความนาพอใจและไมนาพอใจ จึง

เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ระมัดระวังทวารทั้ง 6 ดังน้ัน การฝกฝนตนเองยังตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง กระบวนการฝกตน เพื่อ

การพัฒนาปญญาที่มุงหวังเพื่อการขัดเกลากิเลส จึงตองอาศัยวิธีการที่เปนรูปแบบ เพื่อใหปญญาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ในการฝกภาคปฏิบัต ิหรือการภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรค

มีองค 8 (วิ.มหา.(ไทย) 1/199/185) เปนการฝกเจริญสติโดยใชหลักการเจริญสติปฏฐานเปนทางสายเดียว (ที.ม.อ. (ไทย) 

2/373/359, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส 

เพื่อบรรลุญายธรรม (ที.ม.อ. (ไทย) 2/214/197, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อทําใหแจงนิพพาน (ที.ม.อ. (ไทย) 

2/373/368, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/253, อภิ.วิ.(ไทย) 35/355-389/306-327) 4 ประการ (ม.มู. (ไทย) 12/106/101) ในการ

เจริญสติปฏฐานที่กาวสูปญญาขั้นสูงสุด คือ 1) พิจารณาเห็นกายในกายอยู ดวยการมีสติพิจารณาลมหายใจเขาออก มีสติรู

อิริยาบถใหญ คือ เดิน ยืน น่ัง นอน มีสัมปชัญญะในการเคล่ือนไหว การกาวไปการถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา 

การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตรจีวร การฉัน การเคี้ยว การดื่ม การล้ิม การถายอุจจาระและปสสาวะ ทําความรูสึกตัว

ในการ เดิน การยืน การน่ัง การนอน การตื่น การพูด การน่ิง 2)  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา 

“เราเสวยสุขเวทนา” เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา“เรา เสวย

เสวยอทุกขมสุขเวทนา” 3) พิจารณาเห็นจิตในจิต จิตมีราคะ ก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” จิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา“จิตปราศจาก

ราคะ ” จิตมีโทสะ ก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะ ก็รูขัดวา “จิตปราศจากโทสะ” จิตมีโมหะ ก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ” 

จิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา“จิต ปราศจากโมหะ” 4) พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายในธรรม คือ นิวรณ 5 อยู เม่ือกามฉันทะ 

(ความพอใจในกาม) เม่ือพยาบาท (ความคิดราย) เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหูเซ่ืองซึม) เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานและ

รอนใจ) เม่ือวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 น้ีภายในมีอยู ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู” เม่ือนิวรณ 5 ไมมีอยู 

ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ไมมีอยูเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ เห็นความเกิดและดับของอุปาทานขันธ 5 อยู เห็นธรรมในธรรม

ทั้งหลาย คือ อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู เห็นธรรมในธรรม

ทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู (ที.ม. (ไทย) 10/374-403 /302-338) 

 

13. สรุปวิเคราะห 
 

 สัมมาปญญาเกิดขึ้นไดโดยอาศัยสัมมาทิฏฐินเปนฐานเกิด  ความเห็นหรือเจตคติที่ประกอบดวยคุณธรรมนับไดวาเปน

ส่ิงสําคัญที่จะทําใหเกิดสัมมาปญญาอยางไมตองสงสัย ขณะเดียวกันการพัฒนาสัมมาปญญาน้ันตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ 

1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึงกัลยาณมิตร ซ่ึงเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) 

ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบคายทางดานความคิดพิจารณาในส่ิงที่ถูกตองและความสมควร จน

เกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลน้ันใหคิด พูดและกระทําในส่ิงที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเอง

ใหอยูในกรอบของศีล สมาธิและปญญาตามลําดับน้ันเอง 

โดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใชตัวปญญา แตเปนส่ิงที่ประกอบกันเม่ือใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเม่ือน้ัน หากมีความ

ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทาน้ัน และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย
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คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เม่ือจิตมี

กําลังตั้งม่ันดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการส่ิงตาง ๆ ได 

หลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการ

จัดเรียงลําดับในองคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผลน้ันจะมีความเอ้ือกันทั้งระบบ เม่ือเปนมรรคเริ่มดวย

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวด

ปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐ ิเน่ืองจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเน้ือหา แจกแจงใหเห็นองคประกอบที่เปนขอยอยวามี

อะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติธรรม คือถาขาดสัมมาทิฏฐิเสีย

แลวองคประกอบอ่ืนจะเกิดขึ้นไมได เม่ือเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางน้ัน 

คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางน้ัน เปนความคิดดี พูดดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมา

ทั้งหมด   

เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธของ

องคธรรมตางๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดานภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ให

สะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาวขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวาง

องคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหาสวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไป

หาจิตใจ และปญญา 

สวนสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลวน้ันจะเปนเหมือนหัวขบวนที่มีกําลังในการชักลากองคธรรมที่เหลือทั้งหมด เม่ือสัมมาทิฏฐิ

เจริญขึ้นก็ทําใหองคธรรมทั้งหมดเจริญตามกันไปอยางน้ีตลอดระยะเวลาแหงดการพัฒนาปญญา โดยบุคคลจะตองตรวจทาน

ตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนน้ันยังเปนสัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก เรื่องของศีล การไม

เบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณโดยเฉพาะพระคุณ

ของบิดามารดา เชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลาน้ีเปนเครื่องยืนยันวาบุคคลน้ัน

เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึน้จากการอบรมหรือฝกตนน้ี ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญา

เถรวาท เปนปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง 

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการส่ิงใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพา

ใหชีวิตมีแตความสงบสุข หม่ันพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนน้ัน ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท 

คือ โลกุตตระปญญาน่ันเอง 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญา พบวา คําวา “การศึกษา” ตรงกับคําวา “สิกขา” ที่มุงเนน

และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสังคม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานตัวผูสอน ดานสถานที ่และดานตัวผูเรียน โดยมีรูปแบบ

องคความรอบรูแบบไตรสิกขาและแบบปฏิจจสมุปบาท โดยอาศัยความเก่ียวเน่ืองเหตุปจจัยในการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประเภท 

คือ การปฏิรูปแบบสาธิต การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด การปฏิบัติเพื่อใหรูจักบุญคุณ และการปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต การพัฒนาคน

มี 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาแบบไตรสิกขา และระดับการศึกษาแบบภาวนา เพื่อฝกฝนพัฒนาผูเรียน 5 แนวทาง คือ 1) ตองทําให

ชีวิตพึงไดรับและทําใหเกิดประโยชนในปจจุบัน 2) บรรลุถึงภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ 3) ตองทําใหรูจัก

สรางเสริมปญญา 4) ตองทําใหผูเรียนเปนพหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมามากเขาถึงส่ิงตาง ๆ ไดอยางแจมแจง 5) ทําใหผูเรียน

รูจักเคารพครูอาจารย รูจักหนาที่ทําตอบแทนคุณทาน  โดยมีองคประกอบของการศึกษา 2 ประเภท คือ องคประกอบภายนอก 

และองคประกอบภายใน ในการจัดการศึกษา 2 แนวทาง คือ การศึกษาแบบทั่วไป และการศึกษาแบบไตรสิกขา ตามแนวทาง

ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประโยชนสังคมไทยในปจจุบัน ทําใหคนรูจักวัฒนธรรม เพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคมที่เปนความจริง

ดวยปญญา พิสูจนหาเหตุผลดวยวิทยาศาสตร คือ ความใฝรู ที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ทาํใหคนรูจักการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทําใหคนรูจักหลักการ

พัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกตองที่วา “ประชาธิปไตยเปนหลักการปกครอง สวนธรรมาธิปไตยเปนแบบแผนการปฏิบัติรวมกัน

อยางเปนธรรม” 

 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา  การศึกษา  ปรัชญา 

 

Abstract 

 

Studying of Buddhism and philosophical studies was found that the word "education" is synonymous 

with the word "sukkah", which focuses on and promotes morality and ethics to the four main areas; the 

curriculum, teacher, place and student, by cognitive style on the Threefold Learning the Dependent 

Origination. By virtue of the reasons for the factors in the reform of education are four categories: demonstration 

reform, practicing the concept form, practicing to know obligation, reforming for mental development. 

There are two levels of development: the education level of the Threefold Learning and educational 

level of prayer to develop the learner in 5 ways: 1) to make life be and to benefit today 2) to help and 

keep the mind and body free. 3) To make the wisdom. 4) To make the student is a scholar. The result of 

learning a lot of things. 5) Make the students respect the teacher, to know obligation. There are two 
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components of the study: external elements and internal elements. There are two ways to manage the 

education: general and the threefold learning education according to the guidelines for educational reform 

for the benefit of Thai society today. To make people know the culture in the present and to gain access 

and to get a true social life with wisdom. Prove for a reason, with science is a cognition that is a tool for 

human comfort. Making people aware of the right economic and social development, "Human development 

must look at the holistic wisdom of society," and must educate people on the principles of proper 

democratic development, "Democracy is the rule of principle, the supremacy of the Dhamma is a fairly 

common practice”. 

 

Keywords: Buddhism, education, philosophy 

 

1.  บทนํา  

การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญของชีวิต เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ที่ทําใหเปน

ผูรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกไขปญหา ในการกําหนดทิศทางของสังคม ในการสรางภูมิปญญาของชาติ (วันชัย ดนัยตโมนุท, 2542: 

1) อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืนๆ อีก ดังน้ัน การจัดการศึกษาอยาง

ถูกตองและเหมาะสมกับสังคมไทยแลว จะทําใหการศึกษาไทยมีคุณภาพ ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณูปการแกประเทศชาติเปนอันมาก 

ดังที ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงพระราชทาน พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการศึกษาไวใน

วโรกาสตางๆ มากมาย เพื่อเปนเครื่องเตือนสติคนไทยวา 
 

“…งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเส่ือมของชาติน้ัน ขึ้นอยู

กับการศึกษาของชาติเปนขอใหญ…” 

“…ปจจัยสําคัญประการหน่ึงของทั้งชีวิตและสวนรวมคือ การศึกษา ซ่ึงเปนรากฐานสงเสริมความเจริญม่ันคงเกือบ

ทุกอยางในบุคคลและประเทศชาต…ิ” 

“…สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุกดาน สังคมและบานเมือง

น้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถจะธํารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนา

ตอไปไดตลอด...”
 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 : 56, 108, 117) 

 

ดวยเหตุน้ี นักวิชาการทางการศึกษาของไทยหรือผูที่เก่ียวของกับการศึกษาของไทยไดพยายามหาหนทาง การจัดระบบ

การศึกษาของไทย ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตของคนไทย ที่ควรจะนํามาใชมากที่สุด ก็คือ 

ปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของพุทธธรรม (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 2525 :  105) เพราะเหตุน้ี แนวคิดทางปรัชญาและ

คําสอนของศาสนา ซ่ึงจะชวยใหมีหลักคําสอนและหลักปฏิบัติ ที่จะกอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  ในการพัฒนา

คนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ (พุทธทาสภิกข,ุ 2527 : 27) ทั้งทางรางกาย และจิตใจน้ันเอง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาวิเคราะหพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญาของไทย ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ(Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) หนังสือ ตํารา บทความ 

ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของที่เก่ียวของ และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตางๆ โดยนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อหาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป  

 

4. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดพระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษาไทย พบวา คําวา “การศึกษา” ตรงกับคําวา 

“สิกขา” ซ่ึงเปนการศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา เพื่อมุงเนนที่การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสังคม 4 

ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานตัวผูสอน ดานสถานที่ และดานตัวผูเรียน การจัดการศึกษาเพื่อทําใหคนมีความรอบรูแบบ

ไตรสิกขา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใหมีศีลธรรมและระเบียบวินัย (ศีล) และมีความตั้งม่ันที่จะทํางาน (สมาธิ) และมีความรอบรู 

(ปญญา) ในชวิีตแบบปฏิจจสมุปบาท โดยอาศัยปจจัยในการปฏิรูปการศึกษา คือ (1) การปฏิรูปแบบสาธิต โดยยึดหลักปรัชญา

การศึกษาที่สําคัญที่วา Plain living high thinking (2) การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด จะตองทําใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางจิตใจ มีเหตุผลมีคุณธรรมสามารถควบคุมตนเองได (3) การปฏิบัติเพื่อใหรูจักบุญคุณ เปนการศึกษาเพื่อชวยทําใหคนพน

จากสัญชาตญาณความเปนสัตว (Animal Instinct) รูจักบุญคุณพอแมและครูอาจารย (4) การปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ตองพัฒนา

จิตใจของผูเรียนใหมีความเห็นตรงตามครรลองคลองธรรม เปนการศึกษาเรียนรูจากภายในกอน จึงศึกษาเรียนรูส่ิงที่มีอยู

ภายนอกในภายหลัง เพื่อพัฒนาคนมี 2 ระดับ คือ (1) ศึกษาแบบไตรสิกขา มุงพัฒนาคนใหมีพฤติกรรมดี (ศีล) ฝกฝนคนใหมี

ความม่ันคงในชีวิต (สมาธิ) ฝกฝนคนใหรูจักใชปญญาพิจารณาเหตุผลตางๆ (ปญญา) (2) การศึกษาแบบภาวนา ก็เพื่อฝกฝน

พัฒนาผูเรียนทางกาย ทางวาจา ทางใจ และทางปญญาไปพรอมๆ กัน จุดมุงหมายของ การศึกษามี 5 แนวทาง คือ (1) ตองทํา

ใหชีวิตพึงไดรับและทําใหเกิด ก็คือเกิดประโยชน ในปจจุบัน มี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ ครอบครัวม่ังคง 

สังคมยอมรับ และประโยชนภายหนามีจิตเปนกุศลเอิบอ่ิม ทําใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดจากพนกิเลสเครื่องรอยรัด (2) บรรลุถึง

ภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ (3) ตองทําใหรูจักสรางเสริมปญญา ดวยการเขาไปหาผูรู รับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปน รูจักสรางความคิดที่แยบคาย มีหลักปฏิบัติที่ถูกตอง (4) ตองทําใหผูเรียนเปนพหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมา

มากเขาถึงส่ิงตางๆ ไดอยางแจมแจง (5) ทําใหผูเรียนรูจักเคารพครูอาจารย รูจักหนาที่ทําตอบแทน คุณทาน  

นอกจากน้ี มีองคประกอบของการศึกษามี 2 ประเภท คือ (1) องคประกอบภายนอก เปนปจจัยทําใหเกิดการเรียนรูก็

คือบุคคล เรียกวา “การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี” และสถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทั้งสังคม

ชุมชน สามารถแกไขปญหาชีวิตและ รูคุณคาความดีงาม (2) องคประกอบภายใน เกิดจากแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ มี

เหตุผลสนับสนุนกันตามกระบวนการอริยสัจจ เพื่อรูจักทุกข สาเหตุของทุกข รูจักวิธีดับทุกขและ ทางออกทุกข  ในการจัด

การศึกษา 2 แนวทาง คือ (1) การศึกษาแบบทั่วไป โดยยึดหลักปรัชญาที่วา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถฝกได” ซ่ึง

หลักการเบื้อตนน้ันตองทําใหผูเรียนรูวา“รูจักหาผูแนะนําส่ังสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนส่ิงแวดลอมทางสังคม” 

และตองทําใหผูเรียนรูจักหลักประกันชีวิตของตนเอง สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได เพราะการพัฒนามนุษยอยูที่มโนธรรม 

(2) การศึกษาแบบไตรสิกขา เปนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพราะการศึกษาชวยใหคนมี

ระเบียบวินัย (ศีล) ชวยใหคนมีความม่ันคงทําความดี มีเมตตากรุณา (สมาธิ) ชวยใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาความจริงเปน

ปจจัยเก้ือหนุนจิตใหหลุดพน มีความปลอดโปรงโลงสบาย (ปญญา) แนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็เพื่อประโยชนสังคมใน

ปจจุบัน ตองทําใหคนรูจักวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคม ที่เปนความจริงดวยปญญา ชอบพิสูจนหาเหตุผล

ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือความใฝรู และวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ตองทําใหคน

รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทํา



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1343 

ใหคนรูจักหลักการพัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกตองที่วา “ประชาธิปไตยเปนหลักการปกครอง สวนธรรมาธิปไตยเปนแบบ

แผนการปฏิบัติรวมกันอยางเปนธรรม 

 

5. นิยามและความหมายของคําวา “การศึกษาเชิงปรัชญา”  

คําวา “การศึกษา” หมายถึง “เลาเรียน” ตรงกับคําวา “สิกขา” (องฺ งฺ.ติก. (ไทย) 20/521/294) ในภาษาบาลี ซ่ึงเปน

การปฏิบัติ โดยตรงกับการปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา  คําวา “สิกขา” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติแลวไดรับปริญญา 

คือ ส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ินโมหะ น่ันคือผลการปฏิบัติสิกขา การปฏิบัติสิกขาก็เพื่อความรอดจากส่ิงไมพึงปรารถนาส่ิงใดเปน

ความทุกขทรมาน ความยุงยากลําบากแกจิตใจ ก็เรียกส่ิงน้ันวา ส่ิงอันไมพึงปรารถนา ตองแกไขดวยการศึกษา (สิกขา) ดังน้ัน 

คําวา “สิกขา” มากจากคําวา “สะ” กับ “อิกขะ” รวมกันเปนคําวา “สิกขา” สําหรับคําวา สะ แปลวา “ตัวเอง” สวน 

“อิกขะ” แปลวา “การเห็น” เม่ือนํามารวมกันเปน “สิกขา” แปลวา “การเห็นดวยตนเอง”  

สวนคําวา “การศึกษา” ตรงภาษาอังกฤษวา “Training” แปลวา “การลงมือปฏิบัติจริงๆ ไมใชเพียงแตการศึกษาเลา

เรียนเทาน้ัน มี 2 นัยดวยกัน คือ (1) การศึกษาคือส่ิงที่จะตองละ หมายถึง การขมปรามกิเลส หรือการขมความรูสึกของ

สัญชาตญาณอยางสัตว (2) การศึกษาฝายต่ํากวาน้ี หมายถึง การขมขี่หรือบังคับมัน แลวก็พัฒนาใหเปนความดี ความงาม 

ความถูกตอง ที่จะเปนบรมธรรมขางหนาตอไป  

จากความหมายของคําวา “การศึกษา” ที่กลาวมาขางตนน้ัน กลาวสรุปไดวา คําวา “การศึกษา” คือ การพัฒนาคน

เพื่อเขาสูความเปนมนุษย เพราะมนุษยมีจิตใจสูงสงกวาสัตว ซ่ึงมนุษยจะปลอยใหสัญชาตญาณของสัตวครอบงําจิตใจตนเอง

มิได มิฉะน้ันจะทําใหเกิดความใฝต่ํา เพราะเหตุน้ี “การศึกษา” ก็คือ การทําใหมนุษยส้ินจากสัญชาตญาณของความเปนสัตว

หรือบุคคลไดรับการศึกษาที่ดี ยอมพัฒนาความคิดนํามาสูการสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมใหเกิดในตนเองน้ันเอง 

 

6. ลักษณะและองคประกอบของการศึกษาเชิงปรัชญา 

ลักษณะและองคประกอบของการศึกษา 4 ดาน คือ 

1) ดานหลักสูตร คือ การแกไขปญหาหลักสูตรทางการศึกษา ที่มุงตอบสนองวัตถุนิยมและเริ่มจะหนักขึ้นทุกวัน เพื่อ

วางแผนใหม่ันคงประกอบไดดวย คือ (1) การศึกษาตองทําใหเกิดพุทธิศึกษา เพื่อทําใหเกิดปญญาสูงสุด มิใหตกเปนทาสวัตถุ

นิยม ตามหลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแลว ปญญาตองเปนนายของคน มิใชคนตกเปนทาสวัตถุนิยม โดยถือเอาปญญา

ทําใหเกิดความรูแจงอยูเหนือสภาพวัตถุนิยม (2) การศึกษาตองทําใหเกิดจริยศึกษา เพื่อทําใหผูเรียนเกิดจริยธรรม แปลวา 

“เปนส่ิงที่พึงประพฤติ จะตองประพฤติ จะตองเถียง จะตองถกกันอีกมาก”
 
ดังน้ัน องคประกอบของการศึกษาจะตองมีการ

ประพฤติถูกตองทางกาย วาจา และจิต มิใชอยูที่ระบบทองจําในสมุดอีกตอไปแลว มิไดมีโรงเรียนใดมาวางกฎไวใหคะแนนผู

บังคับตัวเองไดผูที่ทําลงไปจริงๆ ตามหลักศีลธรรมและศาสนามิไดรูความหมายจริยศึกษาแทจริง (3) การศึกษาตองทําใหเกิด

พลศึกษา เพื่อทําใหเกิดกําลังที่ถูกตอง ตามทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุแลว แบงกําลังออกเปน 2 ประเภท คือ (1) กําลังทาง

วัตถุ ซ่ึงเดี๋ยวน้ีพวกวัตถุนิยมรูเพียงกําลังทางกายเทาน้ัน ดวยการสรางเสริมพลังกําลังใหแข็งแรง เรียกวา พลศึกษา (2) กําลัง

ทางวิญญาณ เปนกําลังทางความคิด กําลังทางมโนนิยม หมายถึงกําลังที่เกิดจากธรรมะ มีสติปญญา มีวิริยะ มีสมาธิ กอใหเกิด

คุณธรรม การศึกษาตองทําใหเกิดหัตถศึกษา ซ่ึงลักษณะหัตถศึกษาตามทัศนะของพุทธทาสเปนเรื่องของปากทอง เรื่องอํานาจ

วาสนา เปนเรื่องของอาชีพ เพื่อดํารงชีวิตอยูได  

2) ดานตัวผูสอน คือ ตัวครูหรือผูสอน จะตองสรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูเรียน พรอมทั้งใหการอบรมทางดาน

จิตใจ และผูสอนจะตองมีบุคลิกภาพดี มีความรู มีคุณธรรมทําใหผูเรียนมีความเคารพและเชื่อฟง ยอมปฏิบัติตาม (พุทธทาส

ภิกข,ุ 2549 : 176–177) โดยแบงลักษณะของครูออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) ครูผูสอนหนังสือ ซ่ึงครูประเภทน้ี มีหนาที่

เพียงแคสอนใหรูหนังส่ือเทาน้ันเพื่อใหอานออกเขียนได แลวนําไปศึกษาเพิ่มเติม (2) ครูผูสอนเก่ียวกับอาชีพ ซ่ึงครูประเภทน้ีมี

หนาที่เพียงแคสอนใหรูจักประกอบอาชีพ ทําตามความถนัดและความสามารถของตน เพื่อใหพนจากความทุกขยากแหงชีวิต 
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และ(3) ครูผูเปนชี้นําแนวทางจิต ซ่ึงครูประเภทน้ีมีหนาที่สอนใหรูจักความถูกตองความสามารถพัฒนาตนอยูเหนือกิเลส สอน

ใหรูจักความจริงแหงชีวิตเพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทางคือความพนทุกข (สุรัตน เพชรนิล. 2540 : 56) 

3) ดานสถานที่ คือ การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูแกการศึกษา คือ (1) ควรจัดเฉพาะ เพื่อใหบรรยากาศที่

เหมาะสม จะไดผลดีกวาในหองเรียนปกติ (2) ตามปกติ ควรทําเปนหองเรียนรวมกันไดมากหนอย เชน หองประชุมใหญก็ใชได 

เพื่อใหเกิดการสังสรรคที่ดี มีขนาดใหญยอมอํานวยประโยชนทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี และ (3) ในบางโอกาส 

ตองทําในสถานที่ที่มีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธ์ิ เปนตนวา อุโบสถ วิหาร ฯลฯ  

4) ดานผูเรียน คือ การมองสังคมโลกวา กําลังประสบกับปญหาวิกฤตทางศีลธรรม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบียนของวัยรุน

เพิ่มมากขึ้น ถือวาเปนเรื่องที่จะตองแกไขอยางเรงรีบดวนที่สุด ที่เรียกวา โรคของเด็กวัยรุน” โดยการเทียบเคียงมาจากคัมภีร

บาลี เพื่อใหมองเห็นภาวะวา “เปนโรคทางจิต โรคทางกิเลส โรคทางวิญญาณ จึงทําไปไมนาดู ไมนาปรารถนา จนตั้งจิตหรือสติ

ไวในทางที่ผิด มีการกระทําตามใจตนเอง” จะถือไดวา เด็กวัยรุนกําลังเปนโรคทางศีลธรรม หรือโรคทางจริยธรรม เพราะเหตุน้ี 

ตัวผูเรียน จะตองมีการฝกสรางศีลธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียนกอน เพื่อใหผูเรียนปรับตัวใหเกิดความรูสึกอยากจะเรียนรู

ในทางที่ถูกตองดีงาม ตามทํานองคลองธรรมแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณตอไป (พุทธทาสภิกข,ุ 2549 : 180 – 180) 

 

7. การจัดการศึกษาเชิงปรัชญา 

แนวทางการจัดการศึกษาแกสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสะอาด สวาง สงบ

สุข โดยสามารถแยก 3 ประเภท ไดแก 

1) การศึกษาทําใหเกิดความรอบรู กลาวคือ การจัดการศึกษาที่จะทําใหมนุษยเกิดความรอบรูน้ันมาจากคําวา “ปะ” 

แปลวา “รอบ” “ญา” แปลวา รู “สัมมา” แปลวา ถูกตอง “ภูต“ แปลวา เปน “ยถา” แปลวา เชนน้ันอยางที่เปนจริง”         

เม่ือรวมความหมายกันทั้งหมดแลว ก็แปลวา “การศึกษาเรียนรู” ที่มุงเนนการศึกษาที่ปญญา หรือ ยถาภูตสัมมัปปญญา คือ 

การศึกษาที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจริงอยางประจักษแจงดวยการเรียนรูผัสสะ” ซ่ึงเปนความรูที่เกิดจากภายใน ที่เรียกวา 

“ปญญา” (Wisdom) เพื่อหาเหตุผลตามความเปนจริง ซ่ึงที่ทําใหเกิดความรอบรูที่ดีสุด 10 ประการ คือ (1) การศึกษาชวยทํา

ใหเด็กมีปญญาที่เรียกวา “มีความทุกข ไดยาก” (2) การศึกษาที่ทําใหผูเรียนพนจากความทุกข ที่เรียกวา “เปนสุขไดงาย”        

(3) การศึกษาชวยทําใหมีชีวิตเปนอยูแบบต่ําที่เรียกวา “อยูแบบชาวบาน” (4) การศึกษาชวยใหทําตนแตส่ิงสูงที่เรียกวา “การ

กระทําที่สูง” (5) การศึกษาชวยทําใหเปนคนมีเหตุผลมากขึ้นที่เรียกวา “เปนผูมีเหตุผล” (6) การศึกษาชวยทําใหเขากับบุคคล

ไดที่เรียกวา “รูจักบุคคล” (7) การศึกษาชวยทําใหเขากับสังคมที่เรียกวา “รูจักสังคม” (8) การศึกษาชวยทําใหคนตรงตอเวลา

ที่เรียกวา “รูจักเวลา” (9) การศึกษาชวยทําใหคนรูจักตนเองที่เรียกวา “รูจักตนเอง” (10) การศึกษาชวยทําใหคนมีปฏิภาณ

ไหวพริบที่เรียกวา “มีไหวพริบ” (พุทธทาสภิกข,ุ 2549 : 132 - 137) 

2) การจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา กลาวคือ การศึกษาเปนการศึกษาเพื่อสรางวินัยสรางระเบียบ มีการพัฒนาตนดวย

ความม่ันคง กอใหเกิดความรูแจงเห็นจริงตามหลักไตรสิกขา 3 คือ (1) ศีล คือ การนําศีลเขามาพัฒนาระบบการศึกษาใหแก

มนุษย เพื่อปองกันการทําความผิดพลาดทางกาย หรือประพฤติชั่วทางกาย เพราะการฝกปฏิบัติศีลชวยทําใหเกิดการพัฒนา

ทางกายและทางวาจาควบคูกัน ใหเกิดความสุจริต กอใหเกิดการเลิก ลด ละ อบายมุขและการทําความชั่วทั้งปวง โดยทานพุทธ

ทาสไดเสนอแนวทางการศึกษาที่ถูกตองในการรักษาศีล เพื่อไมกอใหเกิดปญหาการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน อยางนอยตองมี

ศีล 5 เปนพื้นฐานชีวิตของมนุษย ไดแก (1) ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกายผูอ่ืน ดวยการทําเองหรือส่ังใหผูอ่ืนทําแทน       

(2) ไมประทุษรายทรัพยสินของผูอ่ืน ไมลักเล็กขโมยนอย หรือเบียดบัง ฉอฉลดวยกลอุบายตางๆ (3) ไมประทุษรายตอของรัก

ของใครของผูอ่ืน หรือผิดลูกเมียผูอ่ืน (4) ไมประทุษรายความเปนธรรม หรือความยุติธรรมของผูอ่ืนดวยการโกหก หรือ

มุสาวาท และ (5) ไมประทุษรายสติสัมปชัญญะของตนเอง ดวยการดื่มส่ิงเสพติด หรือของมึนเมาตางๆ (2) สมาธิ คือ สมาธิ

เปนวิธีการศึกษาแบบการปฏิบัต ิฝกฝนอบรมพัฒนาจิตใจใหเกิดความม่ันคงแนวแน หรือสมาธิ แลวนํามาพัฒนาใชงานเพื่อให

เกิดประโยชนแกตนเองในดานตางๆ เชนการทํางาน การออกกําลังกาย การอานหนังสือ เปนตน ลักษณะสมาธิตามทรรศนะ
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ของพุทธทาสภิกขุ ตองเกิดจากการฝกฝนพัฒนาอบรมจิต เรียกวา สมาธิภาวนา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองใหกาวเขาสูความรูแจง

เห็นจริงในส่ิงทั้งปวง ผลของการฝกฝนอบรมพัฒนาจิตยอมทําใหจิตสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส มีความเขมแข็ง ม่ันคง แนว

แน เกิดพลังสามารถทําหนาที่การงานทุกอยางไดดวยความม่ันคง สําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ (สุรัตน เพชรนิล. 2540 : 

48) (3) ปญญา คือ ปญญาเปนวิธีการศึกษาอบรม ทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง หมายถึง ความรอบรูในกองสังขารที่

ประกอบดวยเหตุปจจัยอาศัยธาตุ 4 เปนตัวปรุงแตง มีความผันแปร หรือเปล่ียนแปลงตามเหตุปจจัย ซ่ึงผลจากการศึกษาทําให

เกิดปญญาเห็นวารางกายก็เปนสังขารจิตใจก็เปนสังขาร ความรูสึกนึกคิดก็เปนสังขาร (พุทธทาสภิกขุ. 2549 : 145) ซ่ึงทั้งหมด

น้ีถาบุคคลไดศึกษามาดีและถูกตองแลว ยอมมองเห็นสภาพไมเที่ยงแทแนนอน อาศัยเหตุปจจัยทําใหเกิด เมื่อรูเทาทันดวย

ปญญา บุคคลยอมขามซ่ึงความทุกขทั้งปวงได 

3) การจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท กลาวคือ การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรู การวนรอบ 3 ทางโดย

อาศัยเหตุและปจจัยปรุงแตง โดยแยกแสดงหลักวิธีการใหเห็นเปนศัพท “ปฏิจจ” แปลวาอาศัย “สมุปบาท” แปลวา เกิดขึ้น

พรอมกัน โดยหลักการของปฏิจจสมุปบาท น้ันตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตรโดยส้ินเชิง เพียงแตส่ิงที่พระพุทธองคทรง

กลาวไวน้ัน เปนเรื่องของจิตที่ละเอียดลึกซ้ึง อันจะจับตองไมได หรือสัมผัสใหเห็นเปนรูปธรรมไมได (นามธรรม) แตจะบังเกิด

ผลไดแกผูรูที่เขาใจและปฏิบัติดวยตนเองเทาน้ัน (ปจจัตตัง) จึงเปนที่เคลือบแคลงแกปุถุชนทั่วไป ที่นิยมจับตองส่ิงอันเปนวัตถุ

นิยม ดังน้ัน ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จึงสงเสริมใหเกิดมีการเรียนรูกฎเกณฑธรรมดา พรอมทั้งเกิดการศึกษาอันเปน

สาเหตุใหคนเกิดความทะเลาะวิวาทกันเพื่อมิใหผูศึกษาเกิดความสับสนในการศึกษาเรียนรูไดวา 
“เพราะอาศัยเวทนาคือรสอรอย หรือรสที่ไดจากความรูสึกน้ัน จึงทําใหเกิดตัณหา 

เพราะอาศัยตัณหา   จึงเกิดการแสวงหา 

เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงเกิดการได 

เพราะอาศัยการได   จึงเกิดการปลงใจรัก 

เพราะเกิดการปลงใจรัก  จึงกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน 

เพราะกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน จึงสยบมัวเมา 

เพราะสยบมัวเมา   ก็เกิดการจับอกจับใจ 

เม่ือมีการจับอกจับใจ   ก็เกิดความตระหน่ี 

เม่ือเกิดความตระหน่ี   ก็เกิดความหึงหวง 

เม่ือเกิดการหึงหวง   ก็เกิดส่ิงชั่วรายทั้งหลาย คือ การใชอาวุธ 

ไมมีคม – มีคม การโกลาหลวุนวาย การยื้อแยงกัน การพูดวา “มึงๆ” การกลาวคําสอเสียดการกลาวคําเท็จ 

ส่ิงไมพึงปรารถนา   เกิดขึ้นมาดวยอาการอยางน้ี” (อุปริ. ม. (ไทย) 14/516/822) 

เพราะเหตุน้ี ความสําคัญของลักษณะอาการวน 3 ประการมีลักษณะ 12 มาแสดงใหผูสนใจไดศึกษาเรียนรูจิตใจตนเอง

แบบงายๆ เพื่อใหรูหลักจิตวิทยาการศึกษาอาศัยเหตุปจจัยอันเก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงกัน หมุนเวียนไปตามวงจรชีวิต เม่ือมีการ

เรียนรูเขาใจแลวก็สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 

8. สภาพปญหากับการปฏิรูปในการศึกษาเชิงปรัชญา 

สภาพปญหากับการปฏิรูปในการศึกษา ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) สภาพปญหาของการศึกษา กลาวคือ การเปล่ียนแปลงทางสังคมโลกยุคแหงการศึกษาแผนใหม เปนความเลวราย

ทางการศึกษาที่เรียกวา “วันแหงวัตถุนิยมเต็มที่” เพราะวา การศึกษาสมัยใหม ไมไดใสใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สงผลให

สังคมเกิดปญหาซับซอนเพิ่มทวีคูณ จากสภาพปญหาของการศึกษาไดตระหนักถึงโทษภัย ไดแก(1) ยิ่งเรียนหรือยิ่งมีการศึกษา

แบบน้ี ก็ยิ่งหลงใหลในรสอรอย (2) ยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงยาเสพติด 2 ประเภท ไดแก (2.1) ยาเสพติดทางวัตถุลวน (Physical) 

จําพวก เฮโรอีน ฝน ยาบา เปนตน (2.2) ยาเสพติดทางวิญญาณ (Spiritual) ปญหามาจากความโงของคน จึงไปทําลายมวล
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มนุษยชาติดวยกัน ดวยความไมรูเทาทัน ดวยความหลงใหลส่ิงเสพติดที่ยั่วยวนอารมณ (3) ยิ่งเรียนยิ่งบากู (กูหมายถึงตนเอง) 

(4) ยิ่งเรียนยิ่งบากาม (5) ยิ่งเรียนยิ่งไมมีสถาบันแหงผูมีพระคุณ (6) ยิ่งเรียนยิ่งลบหลูสถาบันที่ศักดิ์สิทธ์ิ  (7) ยิ่งเรียนยิ่งเจริญ

ดวยอบายมุข (8) ยิ่งเรียนตามแบบ ยิ่งเห็นกงจักรเปนดอกบัว (9) ยิ่งเรียนยิ่งทําลายวัฒนธรรม ทั้งหมดน่ี คือ การผลสะทอนมา

จากการปฏิบัติรูปการศึกษาสมัยใหมไดทําลายวัฒนธรรมไทยหมดส้ินแลว จึงเปนเหตุผลใหทานพุทธทาสภิกขุกลาวเรียกรองให

สังคมเรงชวยกันแกไขปญหาการศึกษาไทย เพื่อใหสังคมมองเห็นการศึกษากับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่สืบทอด

กันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษไทย ใหคงอยูคูกับสังคมไทยสืบตอไป 

2) การปฏิรูปในการศึกษา กลาวคือ แนวความคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาผูเขียนของแยกออกเปน 4 ประเภท

ใหญๆ คือ (1) การปฏิรูปการศึกษาแบบสาธิต คือ ผูนําในการปฏิรูปการศึกษาแกสังคมไทยและสังคมโลก (สุรัตน เพชรนิล. 

2540 : 76-79) ในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา ที่เรียกวา “Plain living high thinking” 

แปลวา การกินอยูอยางต่ํา มุงแตทําอยางสูง ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาวิญญาณ หรือคุณธรรมใหมีในจิตใจ (2) การปฏิรูปการศึกษา

แบบแนวความคิด เพื่อสรางความม่ันคงดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไมทิ้งคุณธรรม 

จริยธรรม ดังตอไปน้ี ไดแก (1) ลักษณะการสอนหรืออบรมความรูวิทยาการ (2) การสอนวิชาธรรมโดยตรง จะตองสอนเน้ือหา

ความรูประมาณ 80 เปอรเซ็นตเหลือสอนเรื่องอ่ืนไมเกิน 20 เปอรเซ็นต เพื่อชวยทําใหผูเรียนเกิดมีการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ

เปนลักษณะนิสัยสันดาน (3) การสอนตองทําใหผูเรียนมีความเขาใจแจมแจงแทงตลอด ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตามผูสอน 

(4) การสอนคุณธรรมหรือธรรมะที่เปนหลักปฏิบัติ จะตองสอนอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จะตองสอนใหถูกตองตามหลัก

ปฏิบัติไปจนตาย (5) การสอนโดยออม แตมีผลตอผูเรียนมาก โดยครูผูสอนที่ฉลาดจะนําธรรมะเขามาสอดแทรกใหแกผูเรียนได

เรียนรู โดยผูเรียนไมมีความรูสึกวาถูกสอน (7) สอนโดยผูเรียนไมมีความรูสึกตัววาถูกกระทํา เชน คนมีปญหาเรื่องจิตใจมีการ

ใหคําปรึกษาและทําลงไปโดยผูเรียนไมมีความรูตัว เปนวิธีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขตนเอง (8) การสอน

นอกสถานที่ อาศัยการศึกษาเรียนรูจากส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ (9) การศึกษาเรียนรูพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อใหผูเรียนรูจัก

พิธีกรรม ประเพณี อยางถูกตอง ในรูปของหลักวิชาการ (10) การศึกษาเพื่อควบคุมตนในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ถูกตอง 

(11) การศึกษาตองมีการบังคับในส่ิงที่ควรบงัคับ เพราะการศึกษาที่มุงแตจะปลอยเสรี ทําใหขาดความสมดุล ทั้งความรูทั่วไป

และคุณธรรมจริยธรรม (12) ปญหาปลีกยอยของการศึกษา โดยเฉพาะการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย เม่ือไม

สามารถจัดตั้งเปนคณะได ก็ควรจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการควบคุมใหเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกตอการบริหารจัด

การศึกษาใหสามารถดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด (3) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหรูบุญคุณ กลาวคือ ระบบ

ปฏิรูปการศึกษาในยุคน้ีมุงแตจะใหคนเกงเพียงอยางเดียว คนฉลาดแตขาดสติปญญา ถือวา วิธีจัดการศึกษาระบบน้ี ยังเต็มไป

ดวยการพัฒนาคนดวยสัญชาตญาณอยางสัตว (Animal instinct) ถาสัตวตัวหน่ึงแปลกใหมเขามา สัตวทั้งหมดก็จะเขาไป

ควบคุมเขาไปขู เขาไปทําใหยอมแพ ฉะน้ันผูมาใหมจึงถูกรังแกถูกทําใหยอมแพ ถาสูไดก็สูทันไปจนวินาศกันไป การรับนองใหม 

พิธีรับนองใหม เห็นไดชัดวากระทําอยางสัญชาตญาณอยางสัตว คือ จะตองขมผูมาใหมไวใหอยูในอํานาจเสียกอน จะเห็นวา 

ปญหาที่ตองทําการแกไขใหถูกตอง มิฉะน้ันจะเปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษาแบบทารุณกรรมเยี่ยงสัตว ควรจะปรับเปน

ระบบใหมเสีย เพื่อสงเสริมความม่ันคงทางสังคมหรือรากฐานของมนุษยธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจักสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน

บิดามารดา สถาบันครูบาอาจารย สถาบันพระเจาพระสงฆ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2528: 52-53) เปนตน (4) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาจิต กลาวคือ มองเห็นปญหาความสับสน

วุนวายของสังคมมนุษยในยุคปจจุบัน ที่ทําใหมนุษยตองปรับปรุงจิตตภาวะไปตามกระแสของสังคม โลกจึงประสบวิกฤตการณ

มากมาย หาความสงบรมเย็นไมได เพราะการแสวงหาวัตถุมาสนองตอบความตองการทางจิตใจของมนุษย ใหมีจิตสํานึกเชิง

คุณธรรม ดวยวิธีการศึกษาเรียนรูสภาวะลักษณะของจิต เปนวิธีการปฏิรูปการศึกษาเรียนรูจักตนเอง ดังน้ี ไดแก (1) คําวาจิต 

หมายถึง ส่ิงที่คิด หรือความคิดที่ออกมาจากภายใน (2) คําวาจิต หรือใจ หรือมโน เปนความหมายอยางเดียวกัน คือ ความเปน

ผูนํา ไมวามนุษยจะคิดทําส่ิงใดในโลกน้ี (3) คําวาจิต หมายถึง ผูกระทํา ทําเองก็ได หรือส่ังใหผูอ่ืนกระทําก็ได (4) คําวาจิต 

หมายถึง ผูสราง หรือผูกอสราง (5) คําวาจิต หมายถึง ผูเปนใหญ (6) คําวาจิต หมายถึง ผูไปผูมา (7) คําวาจิต หมายถึง ผูเจริญ 
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ทั้ง 7 ขอน้ี แสดงใหเห็นไดวา การศึกษาเรียนรูสภาวะจิตเปนเรื่องที่ทุกคนควรจะรู เพราะจิตเปนตัวสรางเสริมความรูสู

คุณธรรม ถาหากบุคคลมีการศึกษาเรียนรูสภาวะลักษณะแหงจิตถูกตองแลว ยอมทําแตส่ิงที่ดีงาม จิตประกอบดวยความเปนผู

คิด แลวก็มาสูความเปนผูนําเปนผูทําตาม เปนผูสราง เปนผูเปนใหญ เปนผูไปผูมา เปนผูเจริญไพบูลยดวยคุณธรรมทั้งหมดที่

กลาวมาน้ี ลวนแตเกิดจากอํานาจสภาวะลักษณะของจิตทั้งส้ิน ถาหากบุคคลศึกษาเรียนรูเขาใจจิต ยอมดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขเกษมสันยิ่งไพบูรณตามแนวความคิดของพุทธทาสภิกขุทุกประการ 

 

9. สรุปวิเคราะห 

จากการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษาเชิงปรัชญาของไทย พบวา แนวคิดปรัชญาการศึกษา พบวา คําวา 

“การศึกษา” ตรงกับคําวา “สิกขา” เปนการศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีล สมาธิ และปญญา เพื่อมุงเนนที่การสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแกสังคม ที่มีคุณธรรมไดองคประกอบของการศึกษา 4 ดาน คือ (1) ดานหลักสูตรการศึกษาจะตองมีพุทธิ

ศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา (2) ดานตัวผูสอน จะตองมีความรูที่เหมาะสมหรือมีอุดมการณความเปนครู มีความ

เสียสละ มีความสนใจแสวงหาความรู ดวยการแสดงลักษณะความเปนครูวา “ครูผูทําหนาที่เพียงแคสอนหนังสือ ครูผูทําหนาที่

เพียงแคสอนอาชีพและครูผูทําหนาที่ชี้นําสังคม (3) ดานสถานที่ จะตองจัดใหเหมาะสมสรางบรรยากาศใหแกผูเรียนมีความ

เขาใจธรรมชาติแวดลอมไดดี (4) ดานตัวผูเรียน จะตองทําใหรูจักโรคทางจิต โรคทางกิเลสและโรคทางวิญญาณ เพื่อชวยให

ผูเรียนเขาถึงศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับตัวตามทํานองคลองธรรมใหได  

ดังน้ัน การจัดการศึกษาเพื่อทําใหคนมีความรอบรูแบบไตรสิกขา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใหมีศีลธรรมและระเบียบวินัย 

(ศีล) เพื่อใหผูเรียนมีความตั้งม่ันที่จะทํางานการศึกษาดวยตนเอง (สมาธิ) และใหผูเรียนมีความรอบรู (ปญญา) ชีวิตในการจัด

การศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท เพื่อใหผูเรียนรูจักกฎเกณฑธรรมดาของชีวิต โดยอาศัยความเก่ียวเน่ืองเหตุปจจัยแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษามี 4 ประเภท คือ (1) การปฏิรูปแบบสาธิต โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาที่สําคัญที่วา Plain living high 

thinking (2) การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด จะตองทําใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ มีเหตุผลมีคุณธรรมสามารถควบคุม

ตนเองได (3) การปฏิบัติเพื่อใหรูจักบุญคุณ เปนการศึกษาเพื่อชวยทําใหคนพนจากสัญชาตญาณความเปนสัตว (Animal 

Instinct) รูจักบุญคุณพอแมและครูอาจารย (4) การปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ตองพัฒนาจิตใจของผูเรียนใหมีความเห็นตรงตาม

ครรลองคลองธรรม เปนการศึกษาเรียนรูจากภายในกอน จึงศึกษาเรียนรูส่ิงที่มีอยูภายนอกในภายหลัง 

นอกจากน้ี แนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ก็คือ เพื่อพัฒนาคนมี 2 ระดับ คือ (1) ศึกษาแบบไตรสิกขา มุงพัฒนาคนใหมี

พฤติกรรมดี (ศีล) ฝกฝนคนใหมีความม่ันคงในชีวิต (สมาธิ) ฝกฝนคนใหรูจักใชปญญาพิจารณาเหตุผลตางๆ (ปญญา) (2) 

การศึกษาแบบภาวนา ก็เพื่อฝกฝนพัฒนาผูเรียนทางกาย ทางวาจา ทางใจ และทางปญญาไปพรอมๆ กัน จุดมุงหมายของ 

การศึกษามี 5 แนวทาง คือ (1) ตองทําใหชีวิตพึงไดรับและทําใหเกิด ก็คือเกิดประโยชน ในปจจุบัน มี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ

ดวยทรัพยสมบัติ ครอบครัวม่ังคง สังคมยอมรับ และประโยชนภายหนามีจิตเปนกุศลเอิบอ่ิม ทําใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดจาก

พนกิเลสเครื่องรอยรัด (2) บรรลุถึงภาวะเพื่อตนเอง ชวยทําใหกายและจิตมีอิสรภาพ (3) ตองทําใหรูจักสรางเสริมปญญา ดวย

การเขาไปหาผูรู รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเปน รูจักสรางความคิดที่แยบคาย มีหลักปฏิบัติที่ถูกตอง (4) ตองทําใหผูเรียนเปน

พหูสูตร อันเกิดจากการเรียนรูมามากเขาถึงส่ิงตางๆ ไดอยางแจมแจง (5) ทําใหผูเรียนรูจักเคารพครูอาจารย รูจักหนาที่ทํา

ตอบแทน คุณทาน องคประกอบของการศึกษามี 2 ประเภท คือ (1) องคประกอบภายนอก เปนปจจัยทําใหเกิดการเรียนรูก็คือ

บุคคล เรียกวา “การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี” และสถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูจากสภาพแวดลอมทั้งสังคมชุมชน 

สามารถแกไขปญหาชีวิตและ รูคุณคาความดีงาม (2) องคประกอบภายใน เกิดจากแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีเหตุผล

สนับสนุนกันตามกระบวนการอริยสัจจ เพื่อรูจักทุกข สาเหตุของทุกข รูจักวิธีดับทุกขและ ทางออกทุกข 

การจัดการศึกษามี 2 แนวทาง คือ (1) การศึกษาแบบทั่วไป โดยยึดหลักปรัชญาที่วา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถ

ฝกได” ซ่ึงหลักการเบื้อตนน้ันตองทําใหผูเรียนรูวา“รูจักหาผูแนะนําส่ังสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนส่ิงแวดลอมทาง

สังคม” และตองทําใหผูเรียนรูจักหลักประกันชีวิตของตนเอง สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได เพราะการพัฒนามนุษยอยูที่
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มโนธรรม (2) การศึกษาแบบไตรสิกขา เปนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพราะการศึกษาชวยให

คนมีระเบียบวินัย (ศีล) ชวยใหคนมีความม่ันคงทําความดี มีเมตตากรุณา (สมาธิ) ชวยใหคนรูจักใชปญญาพิจารณาความจริง

เปนปจจัยเก้ือหนุนจิตใหหลุดพน มีความปลอดโปรงโลงสบาย (ปญญา) แนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็เพื่อประโยชนสังคมใน

ปจจุบัน ตองทําใหคนรูจักวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาถึงวิถีชีวิต สังคม ที่เปนความจริงดวยปญญา ชอบพิสูจนหาเหตุผล

ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือความใฝรู และวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกแกมนุษย ตองทําใหคน

รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกตองที่วา “การพัฒนามนุษยตองมองที่ภูมิปญญาแบบองครวมของสังคม” และตองทํา

ใหคนรูจักหลักการพัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกตองที่วา “ประชาธิปไตยเปนหลักการปกครอง สวนธรรมาธิปไตยเปนแบบ

แผนการปฏิบัติรวมกันอยางเปนธรรม” 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคิดเชิงระบบและตองการเสนอแนวทางการการศึกษาหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดถึง

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ที่มองภาพรวมอยางเปนระบบ มีสวนประกอบยอย ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ แนวคิดน้ีเปนไปตาม

แนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่วา “ส่ิงทั้งหลายที่อยูในเอกภพหรือจักรวาล (The Universe) ไมวาจะเล็กหรือใหญ 

ลวนเปนสวนหน่ึงของหนวยระบบทั้งส้ิน เม่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพบวามีหลักธรรมจํานวนมากมีความสัมพันธกัน

อยางเปนระบบ เชน อริยสัจส่ี ไตรลักษณ ขันธหา เปนตน ซ่ึงสามารถนําหลักธรรมตาง ๆ มาเปนตัวอยางในการพัฒนาการคิด

เชิงระบบของผูศึกษาไดเปนอยางดี ตัวอยางเชนคําสอนเรื่อง พระรัตนตรัย อธิบายระบบความสัมพันธระหวางพระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ และยังอธิบายถึงระบบความสัมพันธระหวาง มนุษย ธรรมชาติ และสังคม กลาวคือ พระพุทธเจาเปนตัวแทนของ

มนุษยที่พัฒนาตนเองจนเขาถึงความจริงสูงสุดเรียกวา พุทธะ ความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจาเขาถึงคือพระธรรมซ่ึงเปนกฎธรรมชาต ิ

พระพุทธเจาออกส่ังสอนใหมนุษยเขาถึงพระธรรม ผูบรรลุตามเรียกวาพระสงฆ พระสงฆมาอยูรวมกันจํานวนมากเรียกวาสังคม

หรือสังฆะ ดังน้ันมนุษย ธรรมชาติ สังคมจึงมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ เปนตน 

 

คําสําคัญ: การคิดเชิงระบบ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนากับการคิดเชิงระบบ 

 

Abstract 

 

This article aims to study systematic thinking in Buddhist doctrines and to propose ways to study 

the principles of Buddhism to promote systematic thinking. The study indicated that Systems Thinking means 

thinking about something. A systematic look at the overall picture. There are sub-components that are 

systematically related. This concept is based on the concept of system theory: "The things in the universe or 

the universe (The Universe), whether small or large, are One of the total system units. When studying the 

principles of Buddhism, there are many principles that are systematically related. This can be used as a 

model for the development of the systematic approach of the students as well. For example, the Buddha's 

teachings about the relationship between the Buddha and the Buddha. Exodus and Monks And also 

describe the relationship between human nature and society. 

 

Keywords: systematic thinking, Buddhism principles, Buddhism and systematic thinking 
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1. บทนํา  

 “การคิดเปน” เปนเปาหมายสําคัญอยางหน่ึงของการพัฒนาคนในสังคมไทย ดังมีคํากลาวที่ไดยินกันบอยครั้งวา 

เราตองการสรางใหคนไทย “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” ปพุทธศักราช 2542  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ได

กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน ไวในหมวด 4 มาตรา 24 วา “การจัดกระบวนการ

เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี  (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ... เพื่อปองกันและแกไขปญหา  (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน....ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน

....” จะเห็นไดวา ความสําคัญของ “คิดเปน” เปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู การคิดเปนดู

เหมือนจะเปนปญหาสําคัญของสังคมไทยที่ผูนําการศึกษาพัฒนาประเทศไทยมองวา คนไทยคิดไมเปน โดยเพงโทษไปที่การ

สอนของครูที่มุงสอนใหนักเรียนจําเน้ือหามากกวาพัฒนาทักษะการคิด ผลผลิตของการศึกษาไทยจึงถูกมองวา คนไทยขาด

ระบบคิด ไมใชปญญามักเชื่อส่ิงงมงายไรเหตุผล ไมมีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร คือคิดดวยเหตุและผล เม่ือทําการทดสอบ

สมมติฐานที่มีการกลาววาคนไทยคิดไมเปนเขาไปในระบบคนหาขอมูล Google พบวามีขอมูลจํานวนมากที่พูดถึงคนไทยคิดไม

เปน เชน “เด็กไทยคิดเองไมเปน เปนเพราะสังคมไมยอมใหเด็กเถียงผูใหญ จริงหรือ??” “ทําไมเด็กไทยคิดไมเปน?” “เผย

เด็กไทยจําเกงคิดไมเปน” “เด็กไทยไมใชคิดไมได แตเด็กไทยไมไดรับอนุญาตใหคิด” “เผยเด็กไทยขาดทักษะการใชชีวิต แถม

คิดเองไมเปน” “”วิถีแบบไทยๆ” กับคําตอบวาทําไมความคิดใหม ๆ ถึงเกิดขึ้นไดยากบนแผนดินน้ี” “การศึกษาไทย : ปญหา

การขาดทักษะการคิด” น่ีคือตัวอยางที่สะทอนปญหาการคิดเปนของสังคมไทย นอกจากการกลาวโทษระบบการศึกษาไทยวา

เปนสาเหตุใหคนไทยคิดไมเปนแลว ยังมีการกลาวโทษศาสนาดวย วาเปนตนเหตุใหคนไทยคิดไมเปน โดยมีคํากลาวสําคัญวา 

“งมงาย”  ดังตัวอยาง  “ประเทศไทยประเทศแหงความงมงาย” “วาดวยความงมงายไรที่ส้ินสุดของคนไทย” “ทําไมคนไทย

สวนใหญถึงงมงาย ????” “10 อันดับ : ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิลวงโลก ที่ไมนาเชื่อวาคนไทยจะงมงาย” น่ีคือตัวอยางหัวขอในการคนหา

ขอมูลในGoogle ซ่ึงพบขอมูลจํานวนมากที่กลาวหาวาคนไทยเปนคนงมงายไรเหตุผลและมักอิงแอบอยูกับความเชื่อทางศาสนา

จนมีวลีติดปากวา “ไมเชื่ออยาลบหลู” แตอยางไรก็ตามคนไทยก็ยังมีความรูสึกวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญาที่สอน

ใหใชปญญามากกวาความเชื่องมงายไรเหตุผล แตสังคมชาวพุทธกลับดําเนินชีวิตสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจา ดัง

ตัวอยางขอถกเถียงกันในเว็บไซต pantip.com วา “ทําไมคนไทยสวนใหญที่นับถือพุทธศาสนาจึงไมรูจักใชความคิด ทั้ง ๆ ที่

พระพุทธเจาก็สอนใหใชความคิด ไมไดสอนใหเชื่อการฟงมา หรืออานมาแลวแคจําไดน้ันยังไมพอ จะตองรูจักนําส่ิงที่จําไดน้ัน

มาคิดหาเหตุผลเพื่อใหเขาใจ ถายังไมเขาใจก็ยังไมเรียกวามีความคิด ยงัเปนแคการจําไดเทาน้ัน เหมือนนกแกวนกขุนทองที่พูด

ได แตไมรูจักเน้ือหาที่มันพูดแลวอยางน้ีจะเรียกตัวเองวาเปนชาวพุทธไดอยางไร? ในเม่ือยังไมรูจักใชความคิด ไมรูจักการใช

เหตุผล  รูจักแตจะจําเพียงอยางเดียว?” ดังน้ันในการนําเสนอบทความน้ีจึงมีความประสงคจะเสนอวาในพระพุทธศาสนาน้ันมี

การพัฒนาคนใหรูจักคิดอยางไร โดยเฉพาะกระบวนการคิดเชิงระบบซ่ึงพบอยูในขอธรรมจํานวนมากที่ชาวพุทธทองไดอยางขึ้น

ใจ แตทําไมถึงยังคิดไมเปน ในบทความน้ีจะชี้ใหเห็นวาในหัวขอธรรมที่จะยกมาเปนตัวอยางสามารถเห็นการคิดเชิงระบบและ

สามารถนําไปสงเสริมการคิดเชงิระบบไดอยางไร 

 

2. ความหมายของการคิด 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา คิด ไววา “1) ก. ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบ

ใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ (2) ก. ใครครวญ, ไตรตรอง, เชน เรื่องน้ียากยังคิดไมออก (3) ก. คาดคะเน เชน คิดวาเย็นน้ีฝน

อาจจะตก (4) ก. คํานวณ เชน คิดเลขในใจ (5) ก. มุง, จงใจ, ตั้งใจ, เชน อยาคิดรายเขาเลย (6) ก. นึก เชน คิดละอาย” 

(ราชบัณฑิตยสถาน,  2546 : 251) ซ่ึงเม่ือพิจารณาความหมายของคําวาคิดในพจนานุกรมแลวพบวามีหลายความหมายมาก

แตก็ยังไมสะทอนวาคนไทยคิดไมเปน เพราะเม่ือพิจารณาแตละความหมายแลวคนไทยมีความคิดอยางแนนอน  

 เพียเจท (Piaget. 1962: 58 (อางถึงใน อรอุมา รุงเรองวณิชกุล, 2552 : 11) กลาววาการคิด หมายถึงการกระทํา

ส่ิงตาง ๆ ดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือเปนกระบวนการปรับโครงสราง โดยการจัดส่ิงเรา
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หรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปล่ียนโครงสรางโดยการปรับประสบการณเดิม

ใหเขากับขอความจริงที่รับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณน้ีรวมกันหรือสลับกัน เพื่อปรับความคิดของตนใหเขาใจส่ิง   

เรามากที่สุด ผลของการปรับเปล่ียนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูระดับที่สูงกวา 

 จากการนิยามความหมายของการคิดพบวาเปนการอธิบายการทํางานของสมองของมนุษยตอส่ิงเราภายนอก และ

การใครครวญภายใน จากการนิยามน้ียังไมสามารถทําใหเขาใจ คําวาคิดเปนได เพราะดังที่กลาวมาแลววามีการตั้งสมมติฐานวา

คนไทยคิดไมเปน ดังน้ันคําวา คิดเปน นาจะหมายถึงความสามารถในการคิดหลากหลายวิธี  การคิดเปน  เปนการใชทักษะการ

คิดในทุกรูปแบบและเปนการคิดในเชิงบวก    การคิดเปน  ประกอบดวยทักษะการคิดดานตาง ๆ เชน 1) ทักษะการคิดส่ือ

ความหมาย (Communication Thinking) 2) ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 3) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 

(Analytical Thinking) 4) ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และ5) ทักษะการคิดเชิงจริยธรรม (Ethical 

Thinking) เปนตน(แพง ชนิพงศ, น.ป.ป.)  ซ่ึงในที่น่ีจะเนนศึกษาการคิดเชิงระบบ 

 

3. การคิดเชิงระบบ 

 การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึง การคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ที่มองภาพรวมอยางเปนระบบ มี

สวนประกอบยอย ๆ เปนการคิดส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็ตามโดยพิจารณาเห็นความสัมพันธกันอยางเปนระบบในตัวของมันเอง แนวคิด

ลักษณะน้ีเปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่วา “ส่ิงทั้งหลายที่อยูในเอกภพหรือจักรวาล (The 

Universe) ไมวาจะเล็กหรือใหญลวนเปนสวนหน่ึงของหนวยระบบทั้งส้ิน”( การคิดเชิงระบบใหความสําคัญกับความสัมพันธ

อยางตอเน่ือง ชัยวัฒน  ถิรพันธุ (2558 : หนา 31) ไดใหความหมายของการคิดเชิงระบบไววา “การคิดเชิงระบบคือ 

กระบวนการทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ โดยมองเห็นระบบที่เปนอยูวาทํางานอยางไร องคประกอบตาง ๆ ภายในระบบมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอกันอยางไร รวมถึงโครงสรางตาง ๆ ที่ทําใหเกิดระบบมีอะไรบาง ดังน้ันความคิดเชิง

ระบบจึงไมใชการมองแคตัวปรากฏการณเพียงอยางเดียว แตมองไปถึงแบบแผน โครงสราง และพลังตาง ๆ ที่ผลักดันใหเกิด

ปรากฏการณน้ันดวย” 

 ปเตอร เซงเก (Senge,1990 อางถึงใน สุธิชา ชิตกุล, 2550 : หนา 63) ไดกลาวถึงความคิดเชิงระบบไววา การคิด

เชิงระบบ คือการคิดเชื่อมโยง มองภาพรวม เขาใจความเปนองครวม คิดเชิงสรางสรรคมากกวาวิเคราะห แยกแยะรายละเอียด 

มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของระบบ ทั้งเชิงลึก เชิงกวาง ซับซอนมากกวาคิดแบบเหตุผลเชิงเสนตรง คิด

เนนแบบแผนที่มีความเคล่ือนไหวมากกวามองภาพเปนจุด ๆ การคิดในเชิงองครวมหรือภาพรวม (Bigpicture) โดยตระหนักชัด

ถึงองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมีหนาที่ตอเชือ่มกันอยู  

 การคิดเชิงระบบมีประโยชนที่สําคัญดังน้ี 1) วิธีคิดเชิงระบบเปนการคิดที่พนจากการคิดเชิงวิเคราะห ตอเม่ือใชวิธี

คิดเชิงระบบเขามาประกอบดวย จะเปนการชวยใหเรา เขาใจตอเรื่องน้ันสมบูรณขึ้น 2) มองเห็นโลกรอบตัวเราอยางเปนองค

รวม สามารถเชือ่มโยงและเหนภาพรวมทั้งหมด 3) ชวยใหเรามีความเขาใจตอ “ชีวิต” วามีการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ไมหยุดน่ิงอยูกับที่ และ4) ชวยใหเขาใจวาเหตุการณหน่ึง มีอิทธิพลที่จะสงผลสะเทือนตออีกเหตุการณหน่ึงได 

ถึงแมวาเหตุการณที่สองจะเกิดหลังจากเหตุการณแรกไดเกิดขึ้นมานานแลว และอยูหางไกล จากเหตุการณแรกก็ตาม (สุธิชา 

ชิตกุล, 2550 : หนา 65 ) 

 

4. การคิดในพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนา กลาวถึง ความสามารถในการคิด โดยใชคําวา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี 

เปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของเองเปนอิสระ ในระบบการศึกษาอบรมน้ันเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิด

อยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห  คําวาโยนิโสมนสิการ เปนคําสําคัญที่อธิบายไดวาพระพุทธศาสนาใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
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กับการสอนใหคนคิดเปน คําวาโยนิโสมนสิการ ประกอบดวยคําวา โยนิโส กับมนสิการ โยนิโส มาจากคําวา โยนิ แปลวา เหตุ 

ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง สวนคําวามนสิการ แปลวา การทําใจ การคิด คํานึง นึก ใสใจ พิจารณา เม่ือรวมคํา

สองคําเขาดวยกันจึงไดคําวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย   ซ่ึงมีการอธิบายขยายความของการทําในใจ

โดยแยบคายไดเปน 4 ประเภทดังน้ี 

 1. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธีหรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให     

เขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะ และสามัญลักษณะของส่ิงทั้งหลาย 

 2. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเน่ืองเปนลําดับ จัดลําดับไดหรือมีลําดับ มีขั้นตอน 

แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล เปนตน ไมยุงเหยิงสับสนกระโดดไปกระโดดมาตอ    

เปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งน้ีรวมทั้งความสามารถที่จะซักความนึกคิดเขาสูแนวทางที่ถูกตอง 

 3. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การคิดสืบ       

คนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวสาเหตุใหเขาใจถึงตนเคา หรือแหลงที่มาซ่ึงสงผลตอเน่ือง

มาตามลําดับ 

 4. อุปปาทมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงคเล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย 

หมายถึงการคิด การพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลกรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรู จักคิดในทางที่ใหหายหวาดกลัว ให

หายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติหรือทําใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง (พระธรรมปฏก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2542. หนา 670)  

 พระธรรมปฎก (ปอ. ปยุตฺโต) ไดสรุปวิธีคิดในพระพุทธศาสนาออกเปนวิธีคิด 10 วิธีเรียกวาความคิดแบบโยนิโส

มนสิการเปนความคิดที่อยูในกระบวนการพัฒนาปญญาของมนุษยตามพุทธศาสนา เปนความคิดที่อยูในระดับที่เหนือความเชื่อ

หรือศรัทธาเน่ืองจากผูคิดไดใชความคิดของตนเองอยางอิสระ คิดอยางมีระบบ คิดอยางวิเคราะห เปนวิธีการสําคัญสําหรับ

สรางปญญาที่บริสุทธ์ิ ซ่ึงวิธีคิด 10 วิธีมี ดังน้ี (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2541, หนา 676-718) 

  1  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริงหรือพิจารณา

ปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา โดยมีฐานคิดวาส่ิงตาง ๆ เปน

ปจจัยซ่ึงกันและกัน ตัวเหตุจะมีหลายองคประกอบ เม่ือพูดถึงส่ิงใดจะตองอธิบายใหเปนปจจัยซ่ึงกันและกันโดยมีหลักการวา 

“เม่ือส่ิงน้ีมีส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้นส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น  ส่ิงน้ีไมมี ส่ิงน้ีจึงไมมี เพราะส่ิงน้ีดับ ส่ิงน้ีจึงดับ” การคิดแบบสืบสาวเหตุ

ปจจัยจะทําใหรูวาอะไรทําใหเกิดอะไร การเขาใจวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยทําใหคนมองสรรพส่ิงเปนระบบที่มีความเก่ียวถึง

กันไดตลอดทั้งสาย ทําใหความคิดเปนระบบและโลกทัศนกวางขึ้น 

  2  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบหรือกระจายเน้ือหา  มีวิธีคิดคือแยกแยะใหเห็นวา สรรพส่ิงทั้งหลายยอม

ประกอบดวยองคประกอบยอย ๆ ที่มาอาศัยกันอยูและขึ้นตอเหตุปจจัยที่เก่ียวของ วิธีน้ีเปนการคิดแยกส่ิงตาง ๆ ออกเปนสวน 

ๆ เพื่อหาความสอดคลองสัมพันธกันเปนองครวม การคิดแบบน้ีจะชวยใหสามารถแกปญหาไดดียิ่งขึ้นเพราะไมมองแตภาพรวม

แตมองลึกลงไปถึงรายละเอียด 

  3  วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือมองอยางรูเทาทันความเปนไปของส่ิงทั้งหลาย

ซ่ึงตองเปนอยางน้ัน ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงขึ้น เม่ือเกิดขึ้นแลวก็

จะตองดับไป ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน การคิดแบบน้ีทําใหบุคคลมีทาทีตอส่ิงทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยางสอดคลองกับความเปน

จริงของธรรมชาติ ยอมรับความเปนไปของชีวิตไดอยางไมมีความทุกข 

  4  วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา  เปนวิธีคิดเพื่อแกไขปญหารวมทั้งความดับทุกข หลักการสําคัญ

ของวิธีคิดแบบน้ีคือ การเริ่มตนจากปญหาหรือความทุกขที่ประสบโดยกําหนดรูทําความเขาใจกับปญหาหรือความทุกขน้ัน

อยางชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไข กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการแกปญหาและกําหนดวิธีการ

แกปญหา วิธีคิดแบบอริยสัจเปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล หรือสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไขที่

ตนเหตุ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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  5  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือคิดตามหลักการและจุดมุงหมาย  คือการพิจารราใหเขาใจความสัมพันธ

ระหวางหลักการและความมุงหมาย ในการกระทําตามหลักการหรือกฎเกณฑใด ๆ ก็ตามจะตองเขาใจความมุงหมายของ

หลักการน้ันวากําหนดขึ้นเพื่ออะไร จะนําไปสูผลหรือที่หมายใดบาง ทั้งจุดหมายสุดทายปลายทางและเปาหมายอ่ืน ๆ ความ

เขาใจถูกตองในเรื่องหลักการและความมุงหมายน้ี นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 

  6  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เปนการคิดแบบมองสองดานคือมองลักษณะของสรรพส่ิงตาง ๆ ทั้งดานที่

เปนคุณและดานที่เปนโทษ โดยมองเห็นขอดี ขอเสียและทางออก วิธีน้ีใชรวมกับวิธีอ่ืนดวยเปนการแยกแยะส่ิงที่มีอยูตามปกติ

มองใหเห็นขอดี ขอเสีย ส่ิงที่ดี ส่ิงที่ไมดี ส่ิงที่เปนคุณ ส่ิงที่เปนโทษและเลือกทําเลือกปฏิบัติแตส่ิงดี ส่ิงที่เปนคุณและหลีกเล่ียง

ส่ิงไมดี ส่ิงที่เปนโทษจากส่ิงที่มีอยูเห็นอยู 

  7  วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม  เปนวิธีคิดจําแนกแยกออกระหวางส่ิงที่เปนประโยชนอยางแทจริงและ

จําเปนตองมี ตองใชตองทํางานตามบทบาทหนาที่ซ่ึงถือวามีคุณคาแท แตกตางจากคุณคาเทียมที่เปนไปเพื่อสนองความอยาก 

ความโกหรือหรือคานิยมทางสังคม  การคิดแบบน้ีจะทําใหไมติดในรูปรางภายนอกของวัตถุ เม่ือจะอุปโภคบริโภคส่ิงใดก็จะ

คิดถึงประโยชนกอนหรือเรียกไดวา เสพปจจัยดวยคุณคาที่แทจริง ทําใหไมตกเปนทาสของวัตถุ 

  8  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม เปนวิธีคิดในแนวสกัดก้ันหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา  เปนวิธีคิดที่

ชวยตั้งตนชักนําความคิดใหไปในทางดีงามและเกิดประโยชน โดยนําเอาประสบการณ ความรูมาดัดแปลงปรับปรุงใหดีขึ้นเพื่อ

เปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี เปนการคิดหาประโยชนจากเรื่องตาง ๆ จากทั้งแงดีและแงเสียโดยพยายามถือเอาประโยชนให

ไดเชน เรื่องของความตาย ถาคิดถึงความตายแลวเปนเหตุใหทําความดีได ก็ถือวาเปนการปลุกเราใหมีความพยายามในการทํา

ความด ี

  9  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน คือวิธีคิดโดยการมีสติอยูกับปจจุบัน โดยการเอาผลจากอดีตมาแกไขหรือ

ปรับปรุงโดยไมไปคํานึงแตเรื่องในอดีต และมีสติคิดแกไขหรือปรับปรุงในเวลาปจจุบัน โดยรูวา การกระทําในปจจุบันจะทําให

เกิดผลในอนาคตอยางไร แตไมใชเพอเหมอลอยถึงอนาคตตลอดเวลา 

  10 วิธีคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีคิดแบบมองรอบดาน แยกแยะแจกแจงประเด็นตาง ๆ ตามลําดับขั้นตอน คิด

เปนประเด็นใหญยอย ลักษณะสําคัญของการคิดแบบน้ีคือ การมองและแสดงความจริงโดยจําแนกแยกแยะใหเห็นแตละแงแต

ละดานครบทุกแงทุกมุม มิไดจับเอาแงใดแงหน่ึงมาวินิจฉัยตีขลุมลงไปทั้งหมด การคิดแบบแยกแยะประเด็นมีประโยชนในการด

เนินชีวิตประจําวันตัวอยางเชน ถาเรารูจักแยกแยะหนาที่ของตนเองก็จะทําใหประสบความสําเร็จในชีวิตไดเปนอยางดี เชนใน

ฐานะที่เปนนักศึกษาก็ควรจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน โดยรูจักแบงเวลาเปนตน 

  วิธีคิดทั้ง 10 วิธีดังที่ไดกลาวมาน้ี ถือวาเปนกระบวนการพัฒนาปญญาที่สูงสุดหากนําไปฝกฝนปฏิบัติก็จะทําให

เปนบุคคลที่เขาใจสภาพของชีวิต สภาพสังคมและสภาพของโลกสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนเอง จัดระเบียบสังคมและ

ส่ิงแวดลอมทําใหสามารถใชชีวิตรวมกับสรรพส่ิงไดอยางถูกตองและสรางสรรค 

  พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการเสริมสรางปญญาอยางเปนระบบโดยมีการคิดอยางแยบคายเปน

องคประกอบสําคัญของการเสริมสรางปญญา โดยเนนการมีความรูที่ถูกตองจะตองปฏิบัติตามหลักเสริมสรางปญญาที่เรียกวา   

วุฒิธรรม 4 คือ 1)  เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา คบหาทานผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิธรรม ภูมิปญญานานับถือ        

2)  ฟงดูคําสอน หมายถึง เอาใจใส สดับตรับฟง คําบรรยาย คําแนะนําส่ังสอน แสวงหาความรูทัง้จากตัวบุคคลโดยตรงและจาก

หนังสือ หรือส่ือมวลชน ตั้งใจเลาเรียน ศึกษาคนควา หม่ันปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูที่แทจริง 3)  คิดใหแยบคาย 

หมายถึง รูเห็นไดอานไดฟงส่ิงใด ก็รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง ดวยเหตุและผลแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็น

เหตุผลวา น่ันคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยางน้ัน จะเกิดอะไรตอไป ขอดีขอเสีย คุณโทษเปนอยางไร 4)  ปฏิบัติให

ถูกหลัก หมายถึง นําส่ิงที่ไดเลาเรียน รับฟงไตรตรองเห็นชัดแลวไปปฏิบัติใหถูกตองและเปนประโยชน   
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 จากการศึกษาวิธีคิด 10 วิธีในพระพุทธศาสนาพบวา วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ

หรือกระจายเน้ือหา วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือคิดตามหลักการและ

จุดมุงหมาย  อาจจัดไดวาเปนวิธีการคิดเชิงระบบ เพราะเปนการคิดที่สะทอนถึงความสัมพันธกันอยางเปนระบบ 

 

5. การคิดเชิงระบบในพระพุทธศาสนา 

 จากการที่พระพุทธศาสนาเนนกระบวนการพัฒนาปญญาของมนุษยอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอนและเปนองค

รวม เม่ือทําการศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจะพบวาคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้ันมีความสัมพันธกันอยาง

เปนระบบ ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต) (2545 : 39) กลาววา “พระพุทธศาสนาเปนระบบที่มีองคประกอบหลาย

อยาง ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน” ในที่น้ีจะยกตัวอยางคําสอนทางพระพุทธศาสนามาอธิบายใหเห็นวาพระพุทธศาสนามี

การสอนเชิงระบบอยางไร 

 5.1 คําสอนเรื่อง พระรัตนตรัย หรือไตรรัตน เปนคําสอนเรื่องที่พึ่งอันสูงสุดของชาวพุทธ อธิบายระบบ

ความสัมพันธระหวางพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ โดยอธิบายระบบความสัมพันธไดงาย ๆวา พระพุทธเจาเปนผูคนพบ

พระธรรม จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และนําพระธรรมที่คนพบมาส่ังสอนมนุษยจนบรรลุธรรมเรียกวาพระสงฆสาวก 

นอกจากน้ี ยังอธิบายเก่ียวกับพระรัตนตรัยไดวาเปนระบบความสัมพันธระหวางมนุษย ธรรมชาติ และสังคม โดยอธิบายใหเห็น

วา พระพุทธเจาคือตัวแทนของมนุษยที่พัฒนาตนเองสูงสุดจนเขาถึงความจริงของธรรมชาติที่เรียกวาพระธรรม พระธรรมเปน

กฏธรรมชาติที่มนุษยจะตองรูและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความจริงของกฏธรรมชาติ มนุษยจํานวนมากที่เขาถึงความจริงของ

ธรรมติชาติจากการแนะนําส่ังสอนของพระพุทธเจาเรียกวาพระสงฆ พระสงฆที่มาอยูรวมกันเพื่อเขาถึงความจริงของธรรมชาติ

เรียกวา สังฆะ หรือสังคม ดังน้ันคําสอนเรื่องไตรรัตนในพระพุทธศาสนาเปนการแสดงใหเห็นถึงระบบความสัมพันธของมนุษย 

ธรรมชาติ และสังคมอยางเปนองครวม 

 5.2 คําสอนเรื่อง ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา คําสอนน้ีเปนการจัดระบบของการดําเนินชีวิตเพื่อใหเขาพระ

รัตนตรัยหรือไตรรัตน กลาวคือ ศีลเปนระบบระเบียบการครองชีวิตเพื่อใหอยูรวมกันในสังคมใหเกิดความสงบสุขภายนอก 

สมาธิเปนระบบการควบคุมพัฒนาจิตใจใหเกิดความสงบสุขภายใน ปญญาเปนระบบการพัฒนาใหเขาถึงความจริงสูงสุดใน

ธรรมชาติที่เรียกวาบรรลุสัจธรรม ศีล สมาธิ และปญญามีพลังสงเสริมความกาวหนาของกันและกัน น่ันคือ ศีลสงเสริมใหเกิด

สมาธิ สมาธิสงเสริมใหเกิดปญญา ปญญาสงเสริมใหรักษาศีลและทําสมาธิอยางถูกตอง ดังน้ันทั้งศีล สมาธิ และปญญาจะตองมี

ความเก้ือกูลสัมพันธอยางเปนระบบและสมดุล 

 5.3 คําสอนเรื่อง ขันธ 5 เปนการอธิบายระบบความสัมพันธของชีวิตมนุษยที่ประกอบดวยรางกายและจิตใจ หรือ

รูปธรรมกับนามธรรม ระบบความสัมพันธน้ีมีระบบยอยที่สามารถแยกแยะไดอีกจํานวนมาก เชน รางกายเปนระบบ

ความสัมพันธของธาตุ 4 ที่เรียกมหาภูตรูป ซ่ึงเปนระบบใหญ ประกอบดวย ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม และธาตุไฟ ซ่ึงประกอบกัน

ขึ้นเปนรางกาย ความสัมพันธของธาตุทั้งส่ีมีผลตอสุขภาพกายเปนอยางมาก นอกจากน้ี ยังมีระบบยอยที่เรียกวา อุปาทายรูป 

อีก 24 องคประกอบ สวนระบบของจิตที่เรียกวานามธรรมน้ัน มีองคประกอบในระบบ 4 องคประกอบคือ เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ในแตละองคประกอบยังมีระบบยอยของแตละระบบอีกจํานวนมาก เชน เวทนาคือความรูสึกประกอบดวย 

ทุกขเวทนา สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา เปนตน ดังน้ันหากเราศึกษาเรื่องขันธเพื่อทําความเขาใจระบบความสัมพันธที่ทําให

เกิดชีวิต ก็จะพบวาชีวิตจะดํารงอยูไดอยางมีความสุขจะตองดูแลระบบความสัมพันธของขันธ 5 ใหถูกตอง 

 5.4 คําสอนเรื่อง ไตรลักษณ เรียกอีกอยางหน่ึงวาสามัญลักษณ คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันของทุกสรรพส่ิงในโลก

และจักรวาลที่จะตองตกอยูภายใตกฎหรือระบบสามประการ คือ อนิจจัง  ทุกขัง และอนัตตา ซ่ึงแปลใหเขาใจงายวา เกิดขึ้น 

ตั้งอยู ดับไป ไตรลักษณเปนการอธิบายถึงระบบความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางตอเน่ืองของสรรพส่ิงที่เกิดขึ้นคือ อนิจจัง 

แปลวาไมที่ยงแทแนนอน มีความเปล่ียนอยูตลอดเวลา  เม่ือมีความเปล่ียนแปลงยอมทําใหทนอยูในสภาพเดิมไมได เรียกวาทุก
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ขัง เม่ือทนอยูในสภาพเดิมไมไดก็ไมยอมไมมีตัวตนที่แทจริงเพราะพรอมทีจ่ะเปล่ียนแปลงไปเปนส่ิงใหมไดเสมอ น่ีเปนตัวอยาง

ที่สะทอนใหระบบความสัมพันธกันของ อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงเปนระบบที่ซอนตัวทํางานอยูตลอดเวลาในทุกสรรพส่ิง 

 5.5 คําสอนเรื่อง ภาวนา 4 คําสอนน้ีอธิบายถึงระบบการพัฒนามนุษยวาจะตองพัฒนาใหครบทั้งส่ีดานโดยมีความ

สมดุลสัมพันธอยางตอเน่ือง กลาวคือในระบบการพัฒนามนุษยตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้ันจะตอง มีระบบการ

พัฒนากาย เรียก กายภาวนา ระบบการพัฒนาความสัมพันธในสังคมเรียกวา ศีลภาวนา ระบบการพัฒนาอารมณและจิตใจ

เรียกวา จิตภาวนา และระบบการพัฒนาปญญาใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติดําเนินชีวิตถูกตองตามกฏธรรมชาติ เรียกวา

ปญญาภาวนา ในการพัฒนาคนน้ันตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนองค

รวม ดังน้ันการพิจารณาหลักธรรมเรื่อง ภาวนา 4 จะทําใหเขาใจระบบการพัฒนาคนอยางสมดุล 

 5.6 คําสอนเรื่อง สัทธรรม 3 อันประกอบดวย ปริยัติ  ปฏิบัติ และปฏิเวธ คําสอนน้ีสะทอนถึงระบบการศึกษา

เรียนรูของมนุษยวา ในการศึกษาเรียนรูของมนุษยน้ันจะตองมีระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธกันคือ จะตองมีการศึกษาภาคทฤษฎี

หรือองคความรู เน้ือหาของมูลตาง ๆ อยางเปนระบบ เรียกวาปรยิัติธรรม เม่ือมีความรูดานเน้ือหาทฤษฎีอยางถูกตองเพียงพอ

แลว จะตองนําความรูน้ันไปปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมเรียกวา ปฏิบัติธรรม เม่ือมีการปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมจริงจัง

เพียงพอแลวก็ยอมไดรับผลจากการปฏิบัติน้ันเรียกวา ปฏิเวธธรรม ดังน้ัน คําสอนเรื่องสัทธรรม 3 จึงเปนระบบความสัมพันธ

ของการเรียนรูของมนุษย แตอยางไรก็ตามองคประกอบของระบบทั้งสามไมจําเปนตองเริ่มตนจากปริติเสมอไป อาจเริ่มตนจาก

ปฏิบัติ ปฏิเวธ และปริยัติ ก็ได หรือปฏิเวธ ปฏิบัติ และปริยัติ ก็ได เพราะทั้งสามองคประกอบน้ีมีความสัมพันธกันอยางเปน

ระบบ 

 5.7 คําสอนเรื่อง อริยสัจ 4 เปนคําสอนที่ครอบคลุมคําสอนและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ดังมีพุทธ

พจนตรัสวา อริสัจส่ีเปรียบดังรอยเทาชางที่บรรจุรอยเทาของสัตวทั้งหมดไวในรอยเทาเดียว คํากลาวน้ีสะทอนวา หลักคําสอน

เรื่องอริยสัจส่ีเปนระบบที่ครอบคําสอนทั้งหมดทางพระพุทธศาสนา ดังน้ันคําสอนอ่ืน ๆ จึงเปนไปเพื่อใหเขาถึงอริยสัจและเม่ือ

เขาถึงอริยสัจส่ีแลวจะแจมแจงเห็นธรรมทั้งหมดเห็นระบบทั้งระบบที่เรียกวารูแจงเห็นจริง คําสอนเรื่องอริยสัจส่ีเปนการอธิบาย

ระบบของการดับทุกข เริ่มตนจากการรูจักความทุกขอยางถูกตองแทจริง เรียกทุกขสัจจะ ซ่ึงประกอบดวยคําสอนอยางเปน

ระบบอีกจํานวนมาก เชน การแยกยอยเปนระบบของความทุกข 11 ประการ หรือแยกยอยเปนทุกขกายทุกขใจ ทุกขของ

ปุถุชน อริยชน เปนตน เม่ือรูจักทุกขแลวตองรูเหตุใหเกิดทุกขซ่ึงมีระบบยอยอีกจํานวนมากมาย เชน ตัณหา 3 ตัณหา 108 

และกิเลส 1,500 ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดทุกข เม่ือรูเหตุใหเกิดทุกขแลวก็มีความเชื่อม่ันวา การพนทุกขหรือดับทุกขน้ันเปนไปได

เพราะเชื่อวาทุกส่ิงทุกอยางเกิดจากเหตุ เม่ือกําจัดสาเหตุเสียได ความทุกขก็ยอมดับไปดวย การดับทุกขไดเรียกวานิโรธ การที่

จะดับทุกขไดน้ันจะมีวิธีการหรือวิถีทางขอปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงทุกขใหไดโดยปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 ที่อธิบายมาน้ีจะ

เห็นวาหัวขอธรรมในอริยสัจส่ี มีระบบยอยจํานวนมากในระบบใหญและในแตละระบบก็มีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางเปน

เหตุเปนผลและเปนปจจัยแกกันและกัน 

 

6. บทสรุปการสงเสริมการคิดเชิงระบบ    

 จากการที่ไดศึกษาการคิดเชิงระบบและการคิดในพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา

น้ันไดรับการครุนคิดศึกษารวมรวมและจัดระบบมาเปนอยางดีเพื่อใหงายตอการจดจํา ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ เพราะ

ทุกขอธรรมมีความเก่ียวของสัมพันธอยางเปนระบบและมีความสมดุลสอดคลองกัน  ดังที่ไดยกตัวอยางหมวดธรรมมาอธิบายให

เห็นวาแตละขอมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ ดังน้ันหากมีการฝกทักษะการคิดเชิงระบบโดยการฝกใหผูเรียนหรือผูศึกษา

พระธรรมคําสอนในทุกระดับไดฝกวิเคราะหการติดเชิงระบบจากหลักธรรมคําสอน ในแตละขอธรรม ระบบความสัมพันธกับขอ

ธรรมอ่ืน ๆ โดยฝกทักษะการคิดเชิงระบบดวยการเขียน Mind map หรือการฝกอธิบายใหเห็นระบบความสัมพันธของขอ

ธรรมตาง ๆ แลว ก็จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบของคนไทยไดเปนอยางดีดังที่ไดทดลองอธิบายพอเปนตัวอยางแลว

ขางตน 
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บทคัดยอ 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ พบวา ความรูทุกประเภท คือ เปนความจริง

และมีขอเท็จจริงปรากฏ 2 ทาง คือ ทางประสาทสัมผัสหรืออายตนะและทางอารมณหรือวัตถุที่ถูกรู นยายะ เห็นวา ความรู

ยอมเปนส่ิงที่เปดเผยทั้งผูรูและส่ิงที่ถูกรู 2 ชนิด คือ “ปรมา” ความรูที่มีเหตุผล และ “อปรมา” ความรูไมมีเหตุผล นยายะ 

มองวา ความรูเปนสภาวะกลาง ๆ ไมจริงและไมเท็จ คือ รูถูกกับรูผิดที่มีหนาที่เปดเผย 3 อยาง คือ เปดเผยตัวผูรู เปดเผยส่ิงที่รู 

และเปดเผยตัวความรู ซ่ึงเปนบอเกิดความรูที่ถูกตอง 4 ประการ คือ ประจักษประมาณ อนุมาน  อุปมาน ศัพทะ ความรูทั้ง 4 น้ี

ยังแบงออกเปน สามัญลักษณะ ชญาณลักษณะ โยคชะ ซ่ึงเปนบอเกิด แนวคิดและทฤษฎีทางประจักษประมาณของปรัชญา 

นยายะ และมีการรับรองวา ความรูที่แทจริง คือ ความรูที่ไดจากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกที่เก่ียวกับ

ส่ิงที่เรารับรู ที่ปรากฏแกประสาทสัมผัสโดยตรง เปนความรูที่เปดเผยทั้ง “ผูรู” และ “ส่ิงที่ถูกรู” เปนแหลงที่ใหความรูอันถูกตอง

จากความจริง ซ่ึงเปนความรูที่เขาส่ือใหเกิดความเขาใจในความรูอยางใดอยางหน่ึง 

 

คําสําคัญ: แนวคิด  ทฤษฎีประจักษประมาณ  ปรัชญานยายะ 

 

Abstract 

 

The study of the concepts and theories in the philosophy of Nyāya is found that all kinds of 

knowledge are true and there are two manifestations: sensory or affective and emotional or object.  

Nyāya found the knowledge is open to both knowers and what is known : "Parama" the Knowledge is 

rational and "Aparama", the knowledge is unreasonable. The way of Nyāya, the knowledge is in the 

middle, it is not true and not false, the disclosure of three things is to disclose the identity; eveal what 

you know and disclose knowledge. This is the source of knowledge of the four corrects guessing assumption 

of inferior knowledge; Empiricism, Inference, induction and Testimony. These four knowledges are also 

divided into ordinary, characteristic yayana and Yogacha, which is the nucleus, the concepts and theoretical 

perspectives of philosophy. And it is guaranteed, the true knowledge is the knowledge gained from the 

contact between the internal senses and external senses about what we perceive which is visible to the 

senses directly. It is the knowledge that reveals both the "knower" and the "what is known" as the source 

of true knowledge. This is the knowledge that he communicates knowledge in one of them. 
 

Keywords: concept, theory empiricism, the philosophy of Nyāya 
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1. บทนํา  
 

คําวา “ประจักษประมาณ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) หมายถึง ความรูที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจาก

อายตนะที่มากระทบกับอารมณภายนอกอยางใดอยางหน่ึงที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2532,  หนา 146) 2 ทาง คือ 

ประจักษภายนอกและประจักษภายใน (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 64-65) ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู 

จมูก ล้ิน กาย) ที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดจากการรับรู ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมปรัชญานาสติกะ 

และกลุกปรัชญาอาสติกะ (ดร. สุนทร  ณ รังษี, 2521 : 4) ดังเชน กลุมปรัชญานยายะซ่ึงเปนปรัชญาแบบสัจนิยมแบบบตรรก 

(สน่ัน ไชยานุกูล, 2524 : 308 – 309) 3 ประเภท (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209-227) คือ (1) การรับรูที่เก่ียวกับ

ส่ิงสากลที่อยูในสัตวประเภทเดียวกัน (สามานยลักษณะ) (2) การรับรูประจักษขั้นวิสามัญ (ชฺญานลักษณะ) (3) การรับรูขั้น

ประจักษวิสามัญ (โยคชะ) (ดร. สุนทร  ณ รังษี, 2521 : 145) การรับรู 3 ประเภทน้ี จะตองอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการ 

คือ อายตนะภายใน, ภายนอก, มนัส, อาตมัน, และพิชาน ที่เกิดขึ้นจากประสบการณที่ทําใหเกิดการรับรูขั้นประจักษอยางใด

อยางหน่ึงโดยตรงที่ (นงเยาว ชาญณรงค, 2550 : 124) 2 ชนิด (Satischandra Chatterjee, 1978 : 20) คือ ความรูแทกับ

ความรูไมแท (ดร. สุนทร ณ รังษี, 2534 : 174) ตามความเปนจริง 2 ทาง คือ โลกิกประจักษ (Ordinary Perception) 

และอโลกิกประจักษ (Extra - Ordinary Perception) (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209) 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ  

2.2 เพื่อวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ  
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

วิธีดําเนินการวิจัยแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะเปนวิธีการศึกษาเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary) ทุติยภูมิ (Secondary) และหนังสือ 

ตํารา บทความ งานเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของที่ และรวบรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญ

ตางๆ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อหาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป  
 

4. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย พบวา ประจักษประมาณของนยายะ หมาถึง ความรูทุกประเภทของนยายะที่ถูกรูปรากฏกับส่ิงที่ถูกรูเปน

ความจริงและมีขอเท็จจริงปรากฏเปนสัจนิยมแบบตรรก (Logical Realism) ความจริงแท ทั้งฝายรูปธรรมและฝายนามธรรม 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551: 159) ที่ตองอาศัยปจจัยภายนอกเปนตัวกําหนด คือ ประสาทสัมผัสหรื

อายตนะและอารมณหรือวัตถุที่ถูกรูตามความเปนจริงที่ นยายะ ถือวา เปนรูปกับนาม เชน “รูป” เกิดมาจากธาตุ 4 คือ ดิน 

นา ไฟ และลม สวน “นาม” ประกอบดวยอาตมันเปนแกนหลัก เชน ความรู ความรัก ความชัง ความสุข ความทุกข ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เปนตน นยายะ เห็นวา “ผูรู” และ “ส่ิงที่ถูกรู” แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ “ปรมา” และ “อปรมา”   

เพราะวา นยายะ เห็นวา ความรูเปนสภาวะกลางๆ ที่ตองอาศัยประสาทสัมผัสและอารมณหรือส่ิงที่ถูกรู 2 ชนิด คือ      

“รูถูกกับรูผิด” ที่ทําหนาที่เปดเผยพรอมกัน คือ เปดเผยตัวผูรู เปดเผยส่ิงที่รู และเปดเผยตัวความรู ซ่ึงเปนความรูที่ถูกตอง 4 

ประการ คือ ประจักษประมาณ, อนุมาน, อุปมาน และศัพทะ ความรูทั้ง 4 น้ียังแบงออกเปน 3 ประเภท คือ สามัญลักษณะ 

ชญาณลักษณะ และโยคชะ ในแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณของนยายะซ่ึงเปนบอเกิดความรูที่แทจริง คือ ความรูที่ได

จากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกโดยตรง ดังที่ นยายะ ถือวา ความรูเปนส่ิงที่เปดเผย น้ันก็คือ “ผูรู

และส่ิงที่ถูกรู” ซ่ึงเปนแหลงที่ใหความรูอันถูกตองกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากการที่บุคคลน้ันๆ โดยตรงน้ันเอง 
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5. นิยามและความหมายของคําวา “ประจักษประมาณ” 
 

คําวา “ประจักษประมาณ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Perception” หมายถึง “ความรูขั้นประจักษ” (นงเยาว ชาญ

ณรงค, 2550 : 124) ซ่ึงเปนความรูที่เกิดจากวัตถุภายนอกมากระทบอวัยวะภายในที่ทําใหเกิดประสบการณ (Satischandra 

Chatterjee, 1978 : 49-52) ที่เรียกวา “ทรัพยะ” (Substance) มี 9 ชนิด คือ ปฤถิวี, อาปะ, เตชะ, วายุ, อากาศะ, กาล, ทิก 

(เทศะ), อาตมัน, และ มนัส ทรัพยะเหลาน้ี รวมเปนคุณสมบัติที่ทําหนาที่ 3 อยาง คือ (1) หนาที่เปดเผยวัตถุที่รู (2) หนาที่

เปดเผยตัวผูรู (3) หนาที่เปดเผยตัวความรู (สน่ัน ไชยานุกูล, 2519 : 310–311) คุณสมบัติทั้ง 3 ประการน้ี จะทําหนาที่นําไปสู

ความจริงที่เรียกวา “ทฤษฎีความรู” (ฟน ดอกบัว, 2545 : หนา 131–132) ซ่ึงเปนความรูประจักษประมาณภายในระหวาง 

“อาตมัน” และ “มนัส” จากวัตถุภายนอกบวกกับประสาทสัมผัสและมนัสที่เรียกวา “ประจักษประมาณภายนอก” ประกอบ

ไปดวยสสารทั้ง 5 ก็คือ รูป เสียง กล่ิน รส และการรับรู (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 156) ที่เกิดจากอารมณ 6 ของ 

“อาตมัน” ซ่ึงเปนภาวะหน่ึงที่แตกตางไปจาก “รางกายกับจิต” ผสมไปดวยธาตุ 4 ที่จิตหรือวิญญาณเปนอณูที่ละเอียดออน 

เพราะวา วิญญาณเปนผูรับใชอาตมันที่เปนเครื่องมือรับรูของจิต เพราะวา “อาตมันเปนวิภู” ที่มีอยูทั่วไป และไมสามารถ

ทําลายได อาตมันเปนตัวการวาพอใจหรือไมพอใจในอารมณ ซ่ึงอารมณเปนที่ปรารถนาและหลีกเล่ียงไมไดน้ันเอง (สน่ัน ไชยา

นุกูล, 2519 : 66 – 67) 
 

6. ประเภทของประจักษประมาณในปรัชญานยายะ 
 

ปรัชญานยายะจุดเริ่มตนจากมนุษยเกิดจากการอาศัยความรู 2 ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี คือ 

6.1)  ความรูเชิงประจักษประมาณ กลาวคือ ความรูเชิงประจักษประมาณของนยายะ 2 ประเภท (Satischandra 

Chatterjee, 1978 : 20) คือ (1) ความรูแท คือ ความรูที่ถูกตองตามความเปนจริงจากวัตถุที่รับรู 4 ประเภท ไดแก ประจักษ

ประมาณ การอนุมาณ  อุปมานประมาณ และศัพทประมาณ (ดร. สุนทร ณ รังษี, 2534 : 174) (2) ความรูไมแท คือ ความจํา 

ความสงสัย ความเขาใจผิด และเหตุผลที่อาศัยสมมติฐาน ความรูทั้ง 2 ประเภทน้ี ซ่ึงเปนความรูและความเขาใจที่ถูกตอง 16 

ประการ คือ (1) ประมาณะ คือ ขอพิสูจน (2) ประเมยะ คือ ส่ิงที่ตองพิสูจน 2 ประการ คือ ส่ิงที่เปนประธาน และส่ิงที่

ปลีกยอย (3) สันศยะ คือ ความสงสัย ฯลฯ (16) นิครหะสตนะ คือ การหักลางดวยเหตุผล ดังน้ัน นยายะมีการพิสูจนความจริง

สูงสุด (อาตมะ) รวมกับความรูอีก 11 ประการ คือ สรีระ อินทรีย อรรถ พุทธิ มนะ พฤติกรรม โทษ การเกิดอีก ผลแหงความดี

ความชั่ว ความทุกข และความหลุดพน รวมอาตมะเขาไปดวยจึงเปน 12 ดังกลาวเขาดวยกันจึงเปนความรูเชิงประจักษ

ประมาณน้ันเอง 

6.2) วิธีการพิสูจนความรู กลาวคือ วิธีการพิสูจนความรูที่นยายะเรียกวา “ประเมยะ” หมายถึง ส่ิงที่เราสามารถรูได 

คือ ความจริงที่เรียกวา “สัจธรรม” มี 12 ประการ คือ (1) อาตมะ คือ ตัวตนที่มีจํานวนไมมีที่ส้ินสุด 2 ชนิด ไดแก ปรมาตม 

หมายถึง ตัวตนสูงสุด และชีวาตม หมายถึง ตัวตนสามัญซ่ึงมีจํานวนไมมีที่ส้ินสุด (2) สรีระ คือ กาย ตองประกอบดวยสวน

ตางๆ กายยอมไดรับผลของกรรมมีชีวาตมรวมอยูดวย (3) อินทรีย คือ อายตนะที่ควบคุมรางกายใหเปนไป เชน ฆานปสาท 

ฯลฯ โสตปสาท (สมัคร บุราวาศ , 2516 : 302 - 304) เรียกวา “การรับผัสสะ” เชน การไดสูดกล่ิน ฯลฯ การไดยินเสียง (สน่ัน 

ไชยานุกูล, 2519 : 299) (4) อรรถ คือ ตัวกรรมของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เรียกวา “อารมณ” (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี  2545 : 

135–136) (5) พุทธิ คือ การไดรับอารมณ (6) มโน คือ จิต หมายถึง มโนที่เปนอินทรีย เปนจิตที่รูเฉพาะอารมณภายใน           

(7) ประวริตติ คือ พฤติกรรมของกายและจิตสามารถแสดงออกทางกายกรรม ดวยการเคล่ือนไหวของกายกรรมวจีกรรมและ

มโนกรรม (8) โทษะ คือ กามราคะอยางแรงกลา เปนความผิดพลาด เชน การยึดม่ัน ความโกรธ เปนตน (9) เปรตยภาวะ คือ 

ภาวะที่ชีวาตมเขาสูภาวะที่จะสืบตอไปชาติหนา (10) ผล คือ การไดรับผลที่เปนความสุขและทุกขอันเน่ืองมาจากการกระทํา

ทางกาย วาจา และใจ (11) ทุกข คือ สภาวะที่บีบคั้นหรือสภาวะที่เปนความทนไดยากของมนุษย (12) อปวารคะ คือ บรมสุข

อยางบริบูรณ (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี  2545 : 309) 
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7. อารมณหรือส่ิงที่ถูกรูเชิงประจักษประมาณ 

อารมณหรือส่ิงที่ถูกรับรูเชิงประจักษประมาณของนยายะ 2 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี คือ  

7.1) ความรูกับการรับรู กลาวคือ การรับรูของนยายะน้ัน ถือวา “ผูรูและส่ิงที่ถูกรู” ซ่ึงเปนความรู 2 ประเภท คือ 

“ความรูที่ถูกตองและความรูที่ไมถูกตอง” ซ่ึงเปนทฤษฎีของความรู (ญาณวิทยา) ที่ผานจากการวิเคราะห ขอถกเถียง และการ

พิสูจนใหรูทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร ที่เปนจุดเริ่มตนมาจากมนุษยที่อาศัยความรูในสัจธรรม (สน่ัน ไชยานุกูล, 2519 : 

285) 4 ประเภท คือ (1) ความรูโดยประจักษ คือ ความรูที่ไดมาจากความสมเหตุสมผลของความรูที่สามารถยืนยันตัวความรูได 

(Satischandra Chatterjee, 1978 : 124) (2) ความรูโดยการอนุมาน (Inferance) (Satischandra Chatterjee, 1978 : 

233 – 234) คือ ความรูที่เ กิดขึ้นภายหลัง เชน เห็นทองฟาดํามืดครึ้มปรากฏขึ้นเม่ือไร เม่ือน้ันฝนจะตกทุกที เพราะ

ความสัมพันธของทองฟามีความใกลชิดกันกับการตกของฝน ซ่ึงเปนความรูโดยออมและเกิดขึ้นโดยผานเครื่องหมายของศัพท

กลาง (เหตุ) กับศัพทใหญอยูเสมอ (3) ความรูโดยการอุปมาน (Comparison) (Satischandra Chatterjee, 1978 : 299-230) 

คือ ความรูที่เกิดจากการเปรียบเทียบ เชน นายแดง ไมเคยเห็นเสือ แตเขาไดทราบจากคนอ่ืนวา เสือมีรูปรางหนาตาคลายแมว 

แตมันมีรูปรางโตกวา เม่ือนายแดง ไดเห็นสัตวชนิดหน่ึงมีรูปรางเหมือนแมว และโตกวา เขาจึงทราบโดยการคิดเปรียบเทียบวา

สัตวที่เขาเห็นน้ัน คือ เสือ จากการเปรียบเทียบระหวางคําพูดและส่ิงที่คําพูดน้ันบงชี้ที่มีลักษณะคลายคลึงกันส่ิง 2 ส่ิงน้ัน

น้ันเอง (4) ศัพทประมาน (Verbal Testimology) คําวา “ศัพท” หมายถึง ประโยคคําพูดที่เทพหรือมนุษยผูพูดพอเชื่อถือได 

(Satischandra Chatterjee, 1978 : 317- 318) ประกอบดวยคําหลายคํา ที่นํามาเรียบเรียงกันเปนภาษาที่ใชอยู 2 ประเภท 

คือ (1) เลากิกะ (ศัพทของชาวโลก) และ(2) ไวทิกศัพท (ศัพทของเทพ) เชน พระพรหม เปนผูเปดเผยความจริงออกมาเปน

ประโยคคําพูดที่มีขอความประกอบดวยถอยคําแตละคําที่ประกอบขึ้นเปนประโยค และสามารถแสดงความหมายไดชัดเจน ที่

เกิดขึ้นจากพระเจาที่ทรงประทานที่มีความหมายทุกประโยคน้ันเอง (รศ.ดร.. สุนทร ณ รังษี  2545 : 120) 

7.2)  การรับรูกับส่ิงที่ถูกรู กลาวคือ การรับรูกับส่ิงที่ถูกรู นยายะ เห็นวา ส่ิงที่ถูกรูน้ัน ตองจริงอยูเสมอ จะถูกหรือ

ผิด ก็ตองพิสูจนไดวา ความเปนจริงของอารมณหรือไม แตถารูไมตรงกับความจริง จัดวา เปนความรูที่ผิด ถารูตรงกับอารมณ ก็

จัดวา เปนความรูที่ถูก (เอ็ม. หิริยันนะ แตง วิจิตร เกิดวิสิษฐ แปล, 2520 : 168) เพราะเราไดสัมผัสกับความจริงและรับความรู

โดยตรง 2 อยาง คือ (1) อาตมัน ถือวา เปนสัพพัญูและเปนอมตะ กลาวคือ อาตมันปรากฏ ณ ที่มันปฏิบัติการ หมายถึง 

รางกายของมนุษย ยอมมีความเปล่ียนแปลง มนุษยยอมรูอาตมันของตัวเองไดโดยตรง แตเราสามารถรูอาตมันของคนอ่ืนได

โดยออม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูน้ัน แตไมมีใครสามารถรูอาตมันไดโดยแทจริงน้ันเอง (2) มนัส ถือวา มนัสทํา

หนาที่รวมกับอาตมัน เพราะวา อาตมันกับมนัสตองปฏิบัติหนาที่รวมกัน หมายถึง มนัสเปนอะตอมอมตะ ไมกอใหเกิดผลิตผล

ใดๆ แตละอาตมันตางก็เปนมนัสของตนเอง ที่ทําหนาที่ในการประสานงานอันเปนเงื่อนไขที่จําเปนของความรู 2 อยาง คือ ชวย

อาตมันใหไดรับความรู และทําหนาที่เปนตัวตานทานโดยทําใหขอบเขตของความรูใหแคบลง เพราะเหตุน้ี นยายะ เห็นวา 

ความรูเปนส่ิงที่เปดเผยทั้งผูรูและส่ิงที่ถูกรูปรากฏตัวออกมาหรือปรากฏตัวขึ้น 2 ชนิด คือ “ปรมา” (ความรูที่มีเหตุผล) และ 

“อปรมา” (ความรูไมมีเหตุผล) (ทองหลอ วงษธรรมา, 2535 : 105) 
 

8. แนวคิดและทฤษฎีประจกัษประมาณในปรัชญานยายะ 

แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะน้ันมี 4 ประเภท (Satischandra Chatterjee, 1978 : 152 – 

153) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี คือ 

8.1) ประจักษประมาณ (Perception) กลาวคือ นยายะแบงความรูออกเปน 2 ชนิด (Satischandra Chatterjee, 

1978 : 209) คือ (1) โลกิกประจักษ คือ ความรูที่อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน ตาเห็นรูป ถือวา เปนวิสัยของตา หูไดยินเสียง

ก็เปนวิสัยของคนหูปกติ (สดใส โพธิวงศ, 2534 : 77) นอกจากน้ี โลกิกประจักษยังแบงอีกเปน 2 ประเภท คือ (1) ประจักษ

ภายใน เรียกวา “มานสะ” และ (2) ประจักษภายนอก เรียกวา “พาหยะ” โลกิกประจักษทั้ง 2 ประเภทเม่ือมากระทบกันแลว

ยอมทําใหเกิดความรูขึ้นมา เชน จมูกมาสัมผัสกับกล่ินแลว ยอมรูไดวา เปนกล่ินของส่ิงใด เพราะอาศัยการประจักษภายนอก 
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และ (2) อโลกิกประจักษ คือ ความรูชนิดที่ไมอาศัยประสาทสัมผัส เชน ถาเรามองเห็นมะนาวและรูสึกถึงรสเปรี้ยวของมะนาว

น้ัน ความรูชนิดน้ีอาศัยประสบการณในอดีต ก็คือ ไดนึกถึงเวลาที่เราเคยไดกินในอดีต การรูสึกในความเปรี้ยวของมะนาว

น้ันเอง นอกจากน้ี อโลกิกประจักษยังแบงออกเปน 3 ประการ (Satischandra Chatterjee, 1978 : 209 – 227) คือ (1) สา

มานยลักษณะ คือ ความรูที่เก่ียวกับลักษณะรวมของส่ิงสากลที่อยูในสัตวประเภทเดียวกัน (2) ชฺญานลักษณะ เปนความรู

ประจักษขั้นวิสามัญ (3) โยคชะ ความรูประจักษวิสามัญ  

นอกจากน้ี ประจักษประมาณยังแบงไดอีก 2 ประเภท คือ (1) นิรวิกัลปประจักษ  หมายถึง ประจักษที่ไมผสมกับความ

นึกคิดและความจําความรูน้ียังมีความคลุมเครืออยู ถือวา เปนความรูที่เกิดขึ้น เปนลําดับกอนหลัง เพราะเปนความรูที่ไมมี

ความเก่ียวของกับชื่อ ยังหาความหมายที่ชัดเจนไมได และมันเปนการรับรูเพียงความมีอยูของวัตถุอยางใดอยางหน่ึง เทาน้ัน 

แตไมรูชัดวาวัตถุน้ันคืออะไร (2) สวิกัลปกะประจักษ  หมายถึง ประจักษที่ผสมกับความนึกคิดและความจําความรูน้ีเกิดจาก

ความประจักษ ที่ชัดเจน ไมมีความคลุมเครือ เกิดความแนใจ ในทันที เม่ือไดประสบการณวัตถุภายนอก เพราะมีความหมาย

ชัดเจนและดําเนินไปจนถึงการรูชื่อของส่ิงที่ถูกปรากฏ จึงเกิดความประจักษถัดมา คือ การเขาถึงขั้นนึกคิดและจําไดวา ส่ิงน้ัน

ชื่ออะไร มีลักษณะเปนอยางไร และรูวามันคืออะไร จนถึงขั้นส้ินความสงสัย น้ันเอง 

8.2) การอนุมาน (Inference) กลาวคือ อนุมาน แปลวา ความรูภายหลัง ซ่ึงที่เปนความรูโดยออม และเกิดขึ้นโดย

ผานเครื่องหมายศัพทกลาง (ลิงคะหรือเหตุ) ที่เก่ียวของกับศัพทใหญ (สาธยะ) เสมอ ซ่ึงเปน “ความรูที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการ

ปรากฏอยูของศัพทใหญในศัพทเล็ก อยางแยกไมออก” (Sharma, Chandrathar, 1983 : 197-198) ที่มีองคประกอบอยู 2 

สวน คือ (1) ศัพท (Terms) คือ ศัพทมีอยู 3 ศัพท คือ ศัพทใหญ (สาธยะ (Major)) ศัพทเล็ก (ปกษะ (Minor)) และศัพทกลาง 

(ลิงคะหรือเหตุ (Middle)) ศัพททั้ง 3 มีความพันกันซ่ึงกันและกัน (สุนทร ณ รังสี, 2521 : 115) จากตัวอยางเชน 

     นายสรวิชญเปนสัตวที่มีเหตุผล            (ประติชญา) 

     เพราะวา นายสรวิชญ  เปนคน                 (เหตุ) 

     คนทุกคนเปนสัตวที่มีเหตุผล เชน นายดํา นายเขียว ฯลฯ  (อุทาหรณ) 

     นายสรวิชญเปนคนซ่ึงเก่ียวของกับเหตุผล           (อุปนัย) 

 ∴ นายสรวิชญ เปนสัตวมีเหตุผล                       (นิคม) 

จากตัวอยางน้ี จะเห็นวา สัตวที่มีเหตุผล (ศัพทใหญ) มีความเก่ียวของกับคน (ศัพทกลาง) อยางแยกกันไมออก เพราะ

เหตุผลน้ันมีในสัตวอ่ืนไมไดนอกจากคน คนเทาน้ันที่มีเหตุผลและใชเหตุผล ศัพททั้งสองน้ี จึงมีความเก่ียวพันกันอยางหลีกเล่ียว

ไมได สวนคน (ศัพทกลาง) กับนายสรวิชญ (ศัพทเล็ก) ก็มีความเก่ียวพันกันอยางแยกไมออกเชนเดียวกัน เพราะถาพูดวา “นาย

สรวิชญ” ไมมีใครปฎิเสธวา นายสรวิชญไมใชคน นายสรวิชญตองเปนคนเทาน้ัน และถาพูดวา “คน” ในประโยคน้ี ก็หมายถึง 

นายสรวิชญน้ันเอง ดังน้ัน นายสรวิชญกับคนจึงเก่ียวพันกันอยางแยกไมออกเหมือนเหรียญบาทมีสองหนา เพราะเหตุน้ี นยายะ 

จึงพูดวาความเก่ียวพันระหวางศัพทกลาง (เหตุ) กับศัพทใหญ (สาธยะ) และศัพทกลางง (เหตุ) กับศัพทเล็ก (ปกษะ) คือหัวใจ

ของการอนุมาน การเก่ียวพันอันน้ี เรียกวา “วยาปติ” ดังกลาวมาแลว (2) ประโยค (Proposition) คือ การใชประโยคเพื่อหา

เหตุผลที่มีความของนยายะไดระบุไวอยางชัดเจนวา การแสดงเหตุผลใหคนอ่ืนเขาใจจะตองใชประโยชนอยางไร และจะแสดง

เหตุผลใหตัวเองเกิดความเชื่อม่ันภายในตัวเอง ทั้งสองประโยคน้ันแตกตางกัน 2 ประการ คือ (1) สวารถะ คือ การอนุมานใน

ขอ ก. เปนการอนุมานเพื่อตนเอง ไมมีความจําเปนที่จะสรางประโยคขึ้นมาเพื่อการหาเหตุผล เพราะเปนกระบวนการการหา

เหตุผลที่เกิดขนภายในจิตใจของตัวเอง ผูคิดหาเหตุผลอาจคิดอาจสรางอะไรขึ้นมาก็ไดภายในจิตใจตัวเอง เพื่อใหไดเหตุผลที่

ตัวเองม่ันใจ (2) ปรารถะ คือ การอนุมานในขอ ข. ผูพิสูจนจําเปนตองใชภาษาโดยการสรางประโยคขึ้นมาเพื่อพิสูจนใหคนอ่ืน

เชื่อถือคําพูดของตนเองวามีเหตุผลตรงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูหรือไม การอนุมาน แบบปรารถนาจึงมีองคประกอบเขาเปน

ประโยคเพื่อหาเหตุผลถึง 5 ขั้นตอนแตละขั้นมีชื่อตางกัน (Sharma, Chandrathar, 1983 : 198) เชน 
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1) นายสรวิชญตองตาย     (ประติชญา) 

2) เพราะแกเปนคน      (เหตุ) 

3) ใครก็ตามที่เปนคน ตองตาย เชน นายสรวิชญ (อุทาหรณ) 

4) นายสรวิชญเปนคนซ่ึงเก่ียวของกับการตาย   (อุปนัย) 

5) นายสรวิชญตองตาย     (นิคม) 

จากตัวอยางน้ี ประโยคที่หน่ึง เรียกวา ประติชญา (proposition) เพราะเปนขอความทางตรรกศาสตรที่จะตองนําไป

พิสูจน ประโยคที่สองเรียกวา เหตุ เพราะแสดงถึงเหตุผลของการสรางตรรก ประโยคที่สาม เรียกวา อุทาหรณ เพราะใหความ

จริงสากล คือ คนตองตายกับตัวอยางคือ นายสรวิชญเก่ียวของกัน ประโยคที่ส่ี คือ อุปนัยเปนประโยคที่ใหความเก่ียวเน่ืองของ

ส่ิงสากลคือการตายกับส่ิงเฉพาะ คือ นายสรวิชญซ่ึงเปนกรณีที่ยกมาใหเห็นในปจจุบัน ประโยคที่หา เรียกวา นิคม เพราะเปน

ประโยคที่นําเอาขอความทั้งหมดที่แสดงไวสรุป    

8.3) อุปมานประมาณ (Comparison) (Sharma, Chandrathar, 1983 : 299 – 301) หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากที่เราเคยรูมาแลว ที่ไดมาจากประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึงจากประสบการณเปนความรูที่เกิดขึ้นภายหลังโดย

อาศัยการประจักษเปนพื้นฐาน ความรูขั้นอุปมานน้ี เปนความรูในส่ิงที่ไมประจักษ เชน เม่ือเราเห็นควันลอยขึ้นจากที่ใด เราก็

สามารถอนุมานไดวาที่น่ันตองมีไฟ ทั้งที่เราก็ไมสามารถมองเห็นไฟน้ันไดเลยสาเหตุที่เรารูวามีไฟอยูเพราะการเห็นควัน ทั้งน้ี 

ควันกับไฟมีความสัมพันธใกลชิดกัน เพราะประสบการณบอกเราเองเสมอ ดังน้ัน ความรู ที่เกิดขึ้นทีหลัง เชน การเห็นควันทั้งที่

ยังไมเห็นไฟ ก็สามารถที่จะทําใหเรารูวา มีไฟ การอนุมานน้ี เม่ือเราเห็นเหตุและรูความสัมพันธสากลระหวางเหตุกับสาธยะ เรา

ก็อนุมานถึงส่ิงที่ไมไดเห็นได ความรูขั้นอนุมานก็เกิดขึ้น เม่ือเราเห็นส่ิงๆ หน่ึง ซ่ึงไมเคยเห็นมากอน แตมันมีลักษณะคลายกับ

อีกส่ิงหน่ึงซ่ึงเราเคยเห็นมากอน จึงทําใหเราระลึกถึงความคลายคลึงของส่ิงน้ันได 3 กรณี คือ (1) ส่ิงที่จะอุปมานตองเปนส่ิงที่

ไมเคยรูมากอน (2) เปนเครื่องมือที่จะใชอุปมานคือเรื่องที่ถูกบอกเลาจากคนอ่ืนที่พอจะเชื่อถือได และตองมีความเก่ียวพันกับ

ความคลายคลึงของส่ิงที่รูและส่ิงที่อุปมาน และ (3) ปมิต ิหมายถึง ความรูที่ระบุวามีส่ิงหน่ึงซ่ึงประกอบดวยลักษณะดังคําบอก

เลาจริง (สน่ัน ไชยานุกูล, 2519 : 345) การอุปมาน ก็คือ การเปรียบเทียบ อันเปนแหลงความรูขั้นสมบูรณแท 

8.4) ศัพทประมาณหรือการรับรอง (Verbal Testimony) กลาวคือ คําวา “ศัพทะ” หมายถึง ขอความหรือประโยค

คําพูดตองประกอบดวยคําหลายคํา ที่นํามาเรียบเรียงกันเขาตามระเบียบของภาษาที่กอใหเกิดความหมาย 2 ประเภท คือ (1) 

เลากิกศัพท คือ ศัพทของมนุษยหรือของชาวโลกศัพทชนิดน้ี ถือเปนประมาณไมได ศัพทที่จัดเปนประมาณน้ัน ไดแก ศัพทของ

ผูรูความจริง เชน พระพุทธเจา หรือโยคีผูไดฌาน สวนผูอธิบายความตามที่เคยไดรับการบอกเลา หรือผูรจนาอรรถกถาหรือ

ฎีกา ถือเอาเปนประมาณบางสวนเทาน้ัน (2) ไวทิกศัพท คือ ศัพทของเทพ เชน พระพรหมเปนตน เปนผูเปดเผยความจริงหรือ

เปนผูวิวรณความจริง เชน ขอความในคัมภีรพระเวท เปนตน ศัพทชนิดน้ี ถือวา มีความนาเชื่อถือทั้งหมด เพราะวา มีการ

ยอมรับกันเปนอยางมาก โดยมีลักษณะ 4 ประการ คือ (1) อาลางสา  หมายถึง ศัพทน้ันตองเรียงเขาระเบียบถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ (2) โยคยตา หมายถึง ศัพทน้ันตองมีความหมายสอดคลองกันและเขากันได (3) สันนิธิ หมายถึง ศัพทน้ันมีความ

เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดไมใชกระจายหรือขาดตอน  (4) ตาตปารยะ หมายถึง ความประสงคของผูพูด หรือผูเขี ยน

องคประกอบน้ี ยอมถือวา สําคัญเพราะการเขาใจความมุงหมายของผูพูด ตองตรงและถูกตอง (นงเยาว ชาญณรงค, 2534 : 

82) ดังน้ัน ศัพทประมาณ จึงหมายถึง คําบอกเลาและยืนยัน จากผูรูหรือจากส่ิงที่เชื่อถือได เชน ตํารานักปราชญ ศาสนบัญญัติ 

หรือความนาเชื่อถือของศัพทที่ตองการบงถึงโดยการไดรับการยืนยันจากบุคคลผูรูที่แทจริง ความรูเรื่องศัพทยังไมเพียงพอที่จะ

บอกวาเรารูเรื่องทีเ่ปนประเมยยะ (ตัวความรู) ที่อยูเบื้องหลังของศัพทน้ัน แตถาผูรูจริงบอกเราได ความจริงน้ันจึงจะถือวาถูก

เปดเผย (สนิท ศรนีสําแดง2532 : 264) 
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9. เกณฑตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญานยายะ 
 

เกณฑตัดสินความถูกตองของประจักษประมาณ จะเห็นวา ความเปนจริงหรือขอเท็จจริง ตัวอยางเชน ถานายสรวิชญ

พูดวา “ขณะน้ีฟาครึ้ม”ประโยคน้ี จะเปนจริงก็ตอเม่ือเรามองดูที่ฟา ถาเห็นฟาครึ้ม ก็แสดงวา ขอความที่นายสรวิชญพูดเปน

ความจริง (ประยงค แสนบุราณ, 2547, : 127) ซ่ึงเปนความรูที่เกิดจากการอนุมานหาเหตุผล (ฟน ดอกบัว, 2545 : 139) 

ตัวอยางเชน 
 

ที่ภูเขามีไฟ 

เพราะวา ที่ภูเขามีควัน 

ที่ใดมีควันที่น่ันมีไฟ เชน ที่เตาหุงขาว 

ที่ภูเขามีควันซ่ึงคูกับไฟ 

เพราะฉะน้ัน ที่ภูเขามีไฟ 
 

การหาความรูใหมแบบอนุมานน้ี หลักสําคัญอยูที่ความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิงที่ตองไปดวยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2542 : 193) ก็คือ ความรูโดยประจักษ (ประจักษประมาณ) ความรูโดยการอนุมาน (อนุมานประมาณ) ความรูโดยการ

เปรียบเทียบ (อุปมานประมาณ) ความรูโดยการบอกเลา (ศัพทประมาณ) ความรูโดยดรรชนีนัย (อรรถาปตติ) ความรูโดยการ

ปฏิเสธ (อนุปลัพธิ) ซ่ึงนยายะเห็นวา พระเปนเจา คือ ตัวการณะขั้นปฐมของโลก พูดกลับกันอีก ก็คือ โลกเปนการิยะ (ผล) 

ของพระเปนเจา พระเปนเจาเปนการณะ (เหตุ) ของโลกที่เรียกวา “การณะของโลก” เพราะวา พระเปนเจาเปนผูสรางโลก 

เปนผูรักษาโลก และเปนผูทําลายโลก  

คําวา ผูสรางโลกในที่น้ี หมายแตเพียงวา พระเปนเจาเปนผูจัดส่ิงที่มีอยูแลวใหเขารวมกันอยางมีระเบียบตามลักษณะ

ของเหตุผลและกฎทางศีลธรรม ดังที่เราอาศัยอยูเดิมที่มีองคภาวะ หลายอยางซ่ึงตั้งอยูเปนอยูอยางนิรันดร ไมมีใครสราง  

เชนเดียวกับพระเปนเจาเอง และมีมาพรอมๆ กับพระเปนเจา คือ ธาตุ 4, อากาศ, อวกาศ, กาล, มโนหรือมนัส, และอัตตาหรือ

ชีวาตมัน แนวคิดทั้ง 6 น้ี เม่ือรวมกับพระเปนเจาเขาดวยกันรวมเปน 7 ชนิด แตองคภาวะเหลาน้ี ตางก็กระจัดกระจายกันหา

ไดรวมตัวกันดังที่เราเห็นน้ีไม พระเปนเจาไดจัดใหส่ิงเหลาน้ีรวมตัวกันตามระเบียบแหงกฎศีลธรรม จึงมีโลกแหงศีลธรรมเกิดขึ้น 

(ทองหลอ วงษธรรมา, 2536 : 87-88) 
 

10. สรุปวิเคราะห 

แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญานยายะ พบวา นยายะ เห็นวา ความรูทุกประเภทเปนส่ิงที่ทํา

ใหส่ิงที่ถูกรูปรากฏตัวขึ้นมา ดังที่ นักตรรกวิชาการตะวันตกไดจัดวาปรัชญานยายะเปนสัจนิยมแบบตรรก (Logical Realism) 

ตามความจริงทั้งฝายรูปธรรมและฝายนามธรรม ที่ตองอาศัยปจจัยภายนอกเปนตัวกําหนด คือ (1) ประสาทสัมผัสหรือายตนะ

ที่ทําหนาที่รับรู เชน ตาไมบอดสี หูไมหนวก เปนตน และ (2) อารมณหรือวัตถุที่ถูกรูที่จะสามารถส่ือตรงตามความเปนจริง ไม

ถูกบิดเบือนหรือคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง เชน ทฤษฎีเหตุผลของอาริสโตเติล ที่อาริสโตเติลไดแบงเหตุผลไว 4 อยาง คือ 

(1) วัตถุเหตุ คือ เหตุโดยตรงที่ทําใหส่ิงน้ันๆ เกิดขึ้นเชนดินเหนียวเปนวัตถุเหตุของหมอดิน (2) สัมฤทธิเหตุ คือ เหตุโดยออมแต

ก็เปนเหตุสําคัญที่นาวัตถุเหตุมาทาใหส่ิงน้ันๆ เกิดขึ้นเชน ชางหมอปนหมอขึ้นมา ชางหูกทอผาขึ้นมา (3) รูปแบบเหตุ คือ 

รูปรางลักษณะของส่ิงที่วัตถุเหตุและสัมฤทธิเหตุสรางขึ้นมา เชนรูปรางทรวดทรงของหมอดิน หรือทรวงทรงของผืนผา เปนตน 

และ (4) อันตเหตุ คือ เหตุสุดทาย คือ จุดมุงหมายของส่ิงที่สําเร็จรูปน้ันเกิดขึ้นมา เชนหมอดินสาหรับหุงขาว ผืนผาสําหรับตัด

เปนเส้ือกางเกง เปนตน  

เพราะเหตุน้ี นยายะ ถือวา คนเปนปจเจกชีพประกอบ สวน 2 คือ “รูปกับนาม” นยายะ เห็นวา ความรูยอมเปนส่ิงที่

เปดเผยทั้งผูรูและส่ิงที่ถูกรู 2 ชนิดใหญ ๆ คือ “ปรมา” คือ ความรูที่มีเหตุผลและ “อปรมา” คือ ความรูไมมีเหตุผล ที่มีหนาที่

เปดเผย 3 อยางพรอมกัน คือ เปดเผยตัวผูรู, เปดเผยส่ิงที่รู และเปดเผยตัวความรู ซ่ึงเปนบอเกิดความรูที่ถูกตอง 4 ประการ 
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คือ ประจักษประมาณ อนุมาน  อุปมาน และศัพทะ เพราะเหตุน้ี นยายะ จะเห็นวา ความรูทุกชนิด คือ เกณฑตัดสินความ

ถูกตองทางประจักษประมาณ 2 ประเภท คือ เลาลิกศัพทและไวทิกศัพท (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2540 : 179) ที่เกิดขึ้นจากความรู

ประจักษที่เริ่มดวยการสัมผัสกันระหวาง อาตมัน + มนัส มนัส + อายตนะภายใน อายตนะภายใน + อายตนะภายนอก 

(ศรัณย วงศคําจันทร, มปป. : 39) ความประจักษมี 2 ขั้นตอน คือ นิรวิกัลปะและสวิกัลปะ  

นอกจากน้ี ความรูขั้นประจักษน้ียังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ (1) เลาลิกะ คือ ความรูระดับสามัญ ซ่ึงแบงออกเปน 2 

ชนิด คือ “มานสะกับพาหยะ” และ (2) อเลาลิกะ คือ ความรูระดับวิสามัญเปนความรูระดับสูง ซ่ึงแบงออกเปน 3 ชนิด คือ  

สามานยลักษณะ ชญานลักษณะ และ โยคชะ (สุนทร ณ รังสี, 2521 : 111–115) ที่เปนความจริงที่วา ชีวาตมันของตนเปน

สภาวะที่เปนอมตะเหนือส่ิงใดๆ โดยอาศัยการทําสมาธิ การปฏิบัติโยคะ และการทําบุญบาปใหหมดไปดวย  

จะเห็นวา แนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญานยายะที่เปนบอเกิดและรองรับความรูที่แทจริงทาง

ประจักษประมาณ คือ ความรูที่ไดจากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก ความรูที่เก่ียวกับส่ิงที่เรารับรูที่

ปรากฏแกประสาทสัมผัสโดยตรง ดังที่ นยายะ ถือวา ความรูเปนส่ิงที่เปดเผยทั้งผูรูและส่ิงที่ถูกรู เปนแหลงที่ใหความรูอัน

ถูกตอง จากบุคคลที่รูความจริงและพูดความจริงเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากการที่บุคคลน้ันๆ โดยตรง ซ่ึงตองเปนความรูที่เขาส่ือ

ใหเกิดความเขาใจในความรูน้ันเปนอยางใดอยางหน่ึงน้ันเอง 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค  พบวา “ประจักษประมาณ” ในปรัชญา

จอหน ล็อคน้ัน เกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสและทางจิต โดยผานทางอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายใน

สามารถรับรูไดโดยตรง ที่เรียกวา “ความรูเชิงประจักษ” ดวยวิธีการทางตรรกวิทยาและจากการเปดเผยจากพระเจา ก็คือ 

สารัตถะของโลก ภาวะของพระเจาและการพิสูจนความมีอยูของพระเจาที่มีอยูจริง 3 อยาง คือ สสาร จิต และพระเจา ที่สามารถ

รับรูไดดวยประสาทสัมผัสวาเปนสัจภาวะ ก็คือ รูทันทีเม่ือเขาใจคําพูด ไมตองการความจริงอ่ืนมาสนับสนุน รูดวยอาศัยการพิสูจน

ดวยความจริงที่งายกวาและที่ยอมรับแลว รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาทสัมผัส ความรูที่มีประโยชนแตยัง

พิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมีประสบการณโดยตรง และ ความรูทางศาสนาที่เปนเรือ่งของความเชื่อ ที่มีหลักฐานวามาจาก

พระเปนเจาจากการสัมผัสของ “จิตกับรางกาย” ดังน้ัน ล็อค จึงเห็นวา ประสบการณน้ันเปนบอเกิดแหงความรูอยางแทจริง 

โดยอาศัยหลักเหตแุละผลที่เกิดความรูจริง 3 ประเภท คือ 1) ความคิดที่เกิดจากการอาศัยประสบการณภายนอก เขามากระทบ

กับอายตนะภายใน เชน ตา หู จมูก ล้ิน และกาย เปนตน ความคิดประเภทน้ี ไมแนวาใหความรูจริงหรือไม 2) ความคิดที่จิต

สรางขึ้น โดยอาศัยความนึกคิด โดยการอนุมานบาง  เก็งหรือเดาบาง ความคิดประเภทน้ี ไมสามารถใหความจริงเสมอไปไดเลย 

3) ความคิดติดตัว หรือความคิดที่ติดมาแตแรกเกิด ที่เรียกวา “สหชาตปญญาหรือสหัชฌญาณ” สามารถใหความรูจริงได เปนตน 

 

คําสําคัญ: แนวคิด  ทฤษฎีประจักษประมาณ  จอหน ล็อค 

 

Abstracts 

 

The study of concepts and theories of Empiricism in the philosophy of John Locke found that 

Empiricism in John Locke's philosophy is based on sensory and mental experiences. By way of external 

senses come to be perceived by the internal senses directly the so-called "empirical knowledge" in a 

logical way, and by divine revelation. It is the substance of the world, God's condition and to prove the 

existence of God. There are three types of the truth in the world: the substance, spiritual and God that 

can be perceived by the senses as perfection is the instant knowledge of the speech. No need for other 

truths to support. Knowing, living, proofing with truth is easier and more acceptable. Know your unit only 

with sensory experience. Knowledge is useful but also proves to be unstable. And without direct experience 

and religious knowledge is a matter of faith. There is evidence that it comes from the Lord of the Touch. 

‘Mind and body’. So, Locke sees that experience is a source of true knowledge, it is based on three main 
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causes and effects: (1) thoughts arising from external experiences into the impact on the inside, such as 

eyes, ears, nose, tongue and body, etc. This kind of thinking is not sure whether to educate the truth or 

not. (2) the mental thought created by the way By inference Speculate or guess. This kind of thinking 

cannot always be true (3) first thinking or the idea that comes first, called "collective wisdom or wisdom" 

can provide real knowledge, etc. 

 

Keywords: concept, theory, empiricism, John Locke  

 

1. บทนํา  
 

คําวา “ประจักษประมาณ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Perception” หมายถึง ความรู

ที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจากอายตนะที่มากระทบกับอารมณภายนอกอยางใดอยางหน่ึงที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทอง

บุญ, 2532 : 146) ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย) ที่เกิดจากประสบการณของจอหน ล็อค (John 

Locke, 1632-1704 A.D.) ซ่ึงล็อคเปนนักปรัชญาสมัยใหมชาวอังกฤษที่เชื่อวา ความรูเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส 

(ผศ.,บุญมี แทนแกว, 2545 : 72) 2 ประเภท คือ “จินตภาพเชิงเดี่ยวและจินตภาพเชิงซอน” (John Locke, 1969 : 121-

126) 2 ประเภท คือ “เพทนาการกับมโนภาพ” ที่เก่ียวกับบอเกิด ลักษณะ ความถูกตอง ขอบเขตจํากัด และเงื่อนไขของการ

รับรูที่เกิดขึ้น (John Locke, 1937 : 5-9) โดยการพิสูจนดวยวิธีการทางตรรกวิทยา และการเปดเผยจากพระเจา 3 อยาง ก็คือ 

(1) สารัตถะของโลก (2) ภาวะของพระเจา (เดือน คําดี, 2526 : 54) และ (3) การพิสูจนความมีอยูของพระเจา (Fuller / MC 

Murrin, 1976 : 136) ที่มีอยูจริง 3 อยาง คือ สสาร จิต และพระเจา ที่สามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสวาเปนสัจภาวะ 5 

ประการ (กีรติ บุญเจือ, 2520 : 64) คือ (1) รูทันทีเม่ือเขาใจคําพูด ไมตองการความจริงอ่ืนมาสนับสนุน (2) ดวยอาศัยการ

พิสูจนดวยความจริงที่งายกวาและที่ยอมรับแลว (3) รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาทสัมผัส (4) ความรูที่มี

ประโยชนแตยังพิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมีประสบการณโดยตรง (5) ความรูทางศาสนาที่เปนเรื่องของความเชื่อ ที่มี

หลักฐานวามาจากพระเปนเจา (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2543 : 54) จากการสัมผัส “จิตกับรางกาย” (John Locke, 1937 : 136) 

จากประสบการณโดยตรงที่มากระทบกับส่ิงภายนอก (John Locke, 1969 : 121-126) น้ันเอง 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค  

2.2 เพื่อวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของที่เก่ียวของ 

และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตางๆ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ที่มีความแตกตางกัน เพื่อ

หาขอสรุป และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป  
 

4. ผลการวิจัย 
 

 ประจักษประมาณในปรัชญาปรัชญาจอหน ล็อค น้ัน เกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส 2 ประเภท คือ 

“ประสบการณทางประสาทสัมผัสและประสบการณทางจิต” ที่มีรากฐานมาจากประสบการณ 2 ทาง คือ “ทางผัสสะและการ

คิดไตรตรอง (Reflection)” ที่ผานทางอายตนะภายนอกและอายตนะที่จิตรับรูโดยตรงที่เรียกวา “จิตภาพ” (Idea) ซ่ึงเปนการ
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ปฎิบัติการทางจิตโดยตรงจากประสบการณของมนุษย ที่กอใหเกิดความคิดที่แตกตางกันไปจากความคิดที่เราไดรับจากวัตถุ

ภายนอกที่มาจากประสบการณทาง “ความรูเชิงเดี่ยวและความรูเชิงซอน” ที่เรียกวา “ความรูเชิงประจักษ” นับวา  เปน

ความรูที่แทจริง  

ลอค จึงถือวา ประสบการณเทาน้ันเปนบอเกิดแหงความรู โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน และ กาย) โดย

รางกายมีผัสสะกับโลกภายนอกที่เปนคุณสมบัติปฐมภูมิที่ไดถูกนําเขามาสูจิตโดยการสังเกตจากประสบการณทางประสาท

สัมผัสทางใดทางหน่ึงเปนครั้งแรก ซ่ึงเปนขั้นแรกของการสะสมของ “มโนภาพ” ที่เราเห็นจากประสบการณโดยตรง หรือเปน

ส่ิงที่เราพิสูจนกันมาแลวจนเชื่อถือได เชน ครั้งแรกที่เด็กลืมตาดูโลก เม่ือประสาทสัมผัสทั้ง 5 เริ่มทํางาน จนเต็มหวงของจิต ถา

เด็กคนใดขาดผัสสะดานใดหรือมีไมสมบูรณ ดังเชนเดียวกับคนตาบอดแตกําเนิดจะไมมีวันมีมโนภาพเก่ียวกับรูปรางหรือสีได

เลย หรือเด็กคนหน่ึงตั้งแตเกิดมาจนโตรูจักแตสีเพียง 2 สี คือ ขาวกับดํา แนนอนวาเขาไมอาจมีมโนภาพสีเลือดหมู หรือเขียว

ไดและเชนกันถาตั้งแตเกิดเขาไมเคยรับประทานอะไรที่เปรี้ยวเลย เขาจะไมมีวันรูวาเปรี้ยวเปนอยางไร ไมวาใครจะอธิบายได

ละเอียดดีอยางไร เพราะเขาไมมีประสบการณชนิดน้ีเลย เขาจึงไมเคยมีมโนภาพ ซ่ึงเปนขอมูลโดยตรงที่เขาอาจรูไดในจิต 

ดังน้ัน มนุษยจะมีมโนภาพที่เกิดจากการรับรูวัตถุภายนอกในจิตมากหรือนอยขึ้นอยูกับวาเขาคุนเคยกับวัตถุที่มากระทบ

อายตนะทั้งหามากหรือนอยเพียงใด ครบหรือขาดสวนใดไปบางเปนตน  

เพราะวา ประสบการณจึงนาจะไดรับเกียรติวาเปนบอเกิดแหงความรูอยางแทจริง โดยอาศัยหลักเหตุและผล แตบางที

เหตุผลก็ไมตรงกับความเปนจริงเสมอไป ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได ล็อค จึงเห็นวา ความรูทางประสาทสัมผัสที่เรารับรูน้ันเปน

เครื่องเสริมใหเกิดความรูจริง 3 ประเภท คือ  

1) ความคิดที่เกิดจากการอาศัยประสบการณภายนอก เขามากระทบกับอายตนะภายใน (ประตู) เชน ตา หู จมูก ล้ิน

และกาย เปนตน ความคิดประเภทน้ี ไมแนวาใหความรูจริงหรือไม  

2) ความคิดที่จิตสรางขึ้น โดยอาศัยความนึกคิด โดยการอนุมานบาง  เก็งหรือเดาบาง ความคิดประเภทน้ี ไมสามารถ

ใหความจริงเสมอไปไดเลย  

3) ความคิดติดตัว หรือความคิดที่ติดมาแตแรกเกิด ที่เรียกวา “สหชาตปญญาหรือสหัชฌญาณ” สามารถใหความรู

จริงไดน้ันเอง 
 

5. ลักษณะของประจักษประมาณตามแนวคดิของจอหน ล็อค 
 

คําวา “ประจักษประมาณ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) มาจากภาษาอังกฤษวา “Perception” หมายถึง 

“ความรูที่ไมผิดจากความเปนจริงที่เกิดจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายในที่มากระทบกับอารมณภายนอก อยางใดอยาง

หน่ึง” ที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2532 : 146) 2 อยาง คือ ประจักษภายนอก (External Perception) และ

ประจักษภายใน (Internal Perception) (รศ. ดร. ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 64-65) จากประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ล้ิน 

กาย) ที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความรูขึ้นจากประสบการณ  

ล็อค เห็นวา ความรูที่เกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสที่เกิดจากวัตถุที่เปนตนกําเนิดของความรูที่ไดรับมาในจิต 

เชน “ดอกมะลิสีขาวมีกล่ินหอม” ซ่ึงความคิดเชนน้ี เปนความคิดเชิงซอน ไมใชส่ิงที่จิตรับมาโดยตรงจากวัตถุภายนอก            

เพราะเหตุน้ี ความคิดเชิงเดี่ยวที่จิตนํามารวมกันน้ัน ก็คือ การเชื่อมโยงของความคิดที่นําเอาความรูมาอยูดวยกัน เชน จิตรวม

เอาความคิดเก่ียวกับความขาว ความแข็ง และความหวาน มาสรางเปนความคิดเชิงซอนขึ้นเปนกอนนํ้าตาล จิตนําเอาความคิด

ตางๆ มาอยูดวยกันที่สามารถวิเคราะหหาความจริงวา อะไรเปนความรูจริง อะไรเปนความรูไมจริง (บุญมี แทนแกว, 2543 : 

1) 
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6. ประเภทของประจักษประมาณของจอหน ล็อค 
 

ประเภทของประจักษประมาณของปรัชญาจอหน ล็อค มี 2 ประเภท คือ  

1) คุณสมบัติปฐมภูมิเปนคุณสมบัติที่มีอยูจริงๆ ในวัตถุ ที่เกิดจากปฐมภูมิจะเหมือนกับคุณสมบัติน้ันๆ ในวัตถุ กอน

หิมะที่เราดูวากลมมันก็กลมจริงๆ กําลังเคล่ือนไหว ก็เคล่ือนไหวจริง ดังน้ัน คุณสมบัติปฐมภูมิที่เปนของวัตถุ ไดแก ความแข็ง 

การกินที่ รูปทรง การเคล่ือนไหว หรือการอยูน่ิง และจํานวน  

2) คุณสมบัติทุติยภูมิเปนคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในจิตของเรา แตไมมีอยูในตัววัตถุ เรามีความคิดเก่ียวกับเย็น เม่ือเรา

สัมผัสสะหิมะ และความคิดเก่ียวกับขาว เม่ือเราเห็นหิมะ แตไมมีความขาวความเย็นในกอนหิมะ ดังน้ัน คุณสมบัติทุติยภูมิ 

ไดแก สี เสียง รส กล่ิน ไมไดเปนของวัตถุหรือสวนประกอบของวัตถุ เปนเพียงอํานาจที่ทําใหเกิดความคดิ 

นอกจากน้ี ประเภทของประจักษประมาณของปรัชญาจอหน ล็อค มี 5 ประเภท คือ  

1) ความรูเชิงอัชฌัตติกญาณ (intuitive knowledge) ความรูที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาฉับพลันทันที โดยไมตองการความ

จริงอ่ืนมาอธิบายเม่ือเขาใจในคําพูด ไมตองการความจริงอ่ืนมาสนับสนุน เชน ขาวไมดํา กลมไมเหล่ียม 2 มากกวา 1 ใชเปน 

postulates สําหรับพิสูจนขอความอ่ืนได  

2) ความรูเชิงสาธิต (demonstrative knowledge) ซ่ึงเปนความรูที่รูไดดวยอาศัยการพิสูจนดวยความจริงที่งายกวา

และที่ยอมรับแลว เชน การพิสูจนเรขาคณิต  

3) ความรูเชิงผัสสะ (Sensitive knowledge) รูของเฉพาะหนวยดวยประสบการณทางประสาท เชน เห็นดอกไม

ดอกน้ี คลําพบโตะตัวน้ี ไดยินเสียงหมาเหา เปนตน  

4) ความรูที่นาจะเปนไปได (Probable knowledge) ความรูที่มีประโยชนแตยังพิสูจนใหแนนอนไมได และยังไมมี

ประสบการณโดยตรง ยอมรับไวเปนสมมติฐาน เชน การดึงดูดของโลกเดินทางตรง เปนตน  

5) การเปดเผย (Revelation) ความรูทางศาสนาโดยเฉพาะเปนเรื่องความเชื่อ (Faith) อันมีพยานหลักฐานวามาจาก

พระเปนเจา เผยแสดงใหทราบ (กีรติ บุญเจือ, 2512 : 134) 
 

7. อารมณหรือส่ิงที่ถูกรูเชิงประจักษประมาณในทัศนะของจอหน ล็อค 
  

อารมณหรือส่ิงที่ถูกรับรูเชิงประจักษประมาณของล็อค ผูวิจัยเห็นวามี 2 ประการ คือ  

1) การรับรูทางความรู ล็อค เชื่อวา ประสบการณเทาน้ันที่เกิดความรูเชิงประจักษ (Empirical Knowledge) 2  คือ 

(1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ (2) ประสบการณทางจิต คือ การคิดทบทวน ล็อคถือวา 

ความรูทุกชนิดเกิดจากประสบการณ หลังจากที่ไดประสบการณ (A posteriori) ตามความเปนจริงที่ทําใหเกิดความรูที่มี

ลักษณะเปนแบบนิรนัย (Deductive) และเปนอุปนัย ( Inductive) ที่ เรียกวา ประจักษนิยม (Empiricism) ถือวา เปน

ประสบการณ (รศ., ชัยวัฒน  อัตพัฒน, 2528 : 122-123) เพราะวา ประสบการณเปนฐานที่มาแหงความรูที่เราใชเปน

มาตรฐานในการตัดสินความรู” (George  Novack, 1968 : 11) และตรวจสอบความรูสึกชอบ ชัง หรือเฉยๆ และสามารถ

พินิจพิจารณาคุณสมบัติของส่ิงน้ันไดอยางชัดแจง ในการรับรู เราจะสามารถจัดประเภท สรางทฤษฎี และกฎวิทยาศาสตร

โดยตรง 

2) ส่ิงที่ถูกรูกับการรับรู ล็อค ถือวา ความรูเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัสเปนส่ิงที่เรารับรูโดยตรง ที่เรียกวา 

“จินตภาพ” ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรู เพราะเหตุน้ี ล็อค จึงแบงความรูออกเปนสามระดับ คือ ระดับความรูเชิงอัชฌัต

ติกญาณ (intuitive knowledge) ระดับความรูเชิงสาธิต (demonstrative knowledge) และระดับความรูเชิงผัสสะ 

(sensitive knowledge) ล็อค เห็นวา ความรูที่ตองอาศัยการอนุมานจากความคิดอันเปนผลมาจากประสบการณทางผัสสะ 

(George  Berkeley, 1969 : 66) ที่อาศัยอวัยวะ เชน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สัมผัส สามารถแสดงใหเห็นความรูของมนุษย 

โดยเฉพาะความรูเรื่อง “สสารและจิตหรือวิญญาณ” และพระผูเปนเจา ล็อคเห็นวา สสารรูไดดวยประสบการณทางประสาท

สัมผัส และจิตรูไดดวยการคิดสวนพระผูเปนเจารูไดดวยการสาธิตจากส่ิงที่มีอยู  ดังที่ ล็อค เชื่อวา สสารมี แตตัวมันเองรูไมได 
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และไมสามารถที่จะรูได เพราะเปนรากฐานของการกินที่ ปริมาตร รูปราง การหยุดน่ิง และการเคล่ือนที่รวมเรียกวา คุณภาพ

ปฐมภูมิ (Primary quality) ของสสาร ซ่ึงคุณภาพปฐมภูมิเหลาน้ี สามารถรูไดทางประสาทสัมผัส จิตเปนรากฐานของประสาท

สัมผัส การคิดความรูสึกและเจตจํานง เรายอมรับวามีพระผูเปนเจาดวยการอนุมานจากส่ิงที่มีอยูในใจ พระผูเปนเจาในฐานะ

เปนผูสรางโลกจึงมีอยูความคิดเก่ียวกับความเปนส่ิงที่ไมมีส้ินสุด (อนันตะ) ก็ไดจากการปฏิเสธ ส่ิงที่ส้ินสุด (อันตะ) โดยไมผาน

ประสบการณ (Lock. J., 1969 : 5)  
 

8. แนวคิดและทฤษฎีประจกัษประมาณในปรัชญา จอหน ล็อค 
 

จอหน ล็อค เชื่อวา ประสบการณเทาน้ันที่เปนบอเกิดแหงความรู 2 ประเภท  

1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส ล็อค มีความคิดทางอภิปรัชญาคลายคลึงกับเดสการต ก็คือ ทานกลาววาโลก

ประกอบดวยสารัตถะ (Substance) 2 อยาง คือ (1) รางกาย (Bodies) ถือวา เปนสารัตถะอันสําคัญยิ่งอันหน่ึง มีคุณสมบัติคือ 

การแผกวาง การกินที่ ทึบ และมีพลังแหงการเคล่ือนไหว คุณสมบัติเหลาน้ีสามารถรับรูไดโดยผัสสะที่ผานมาทางอายตนะทั้ง 6 

คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ดังน้ัน ล็อคจึงถือวา รางกายเปนสารัตถะอันเปนสวนประกอบสําคัญของโลก และ (2) 

วิญญาณ (Souls) คือ เปนสารัตถะที่สําคัญอีกอันหน่ึง เปนส่ิงที่พระเจาสรางขึ้นมาคุณสมบัติของมันก็คือ การคิดหรืออํานาจ

แหงการรับรู (Perception) และเจตจํานงหรืออํานาจแหงการตั้งอยูกับกายในความเคล่ือนไหว มนุษยสามารถรูคุณสมบัติทั้ง 2 

อยางน้ีดวยการไตรตรอง (Reflection) จะไมสามารถรูไดโดยวิธีการอ่ืนๆ จากประสบการณที่ไดประมวลกันเปนความรูจาก

ทฤษฎีที่เรียกวา ประจักษนิยม (Empiricism)  

2) ประสบการณทางจิต ล็อค เห็นวา “ความคิด” เกิดขึ้นในจิตของบุคคลก็ตอเม่ือคนน้ันๆ ไดมีประสบการณมา

กอน 2 ทาง ก็คือ (1) ทางผัสสะ กลาวคือ ความรูที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก

โดยตรง และ (2) ทางมโนภาพ กลาวคือ ความรูที่เกิดขึ้นภายในจิต โดยเขาเอาความคิดตางๆ ที่เกิดจากประสบการณของ

อายตนะทั้ง 2 น้ันมาครุนคิดที่เกิดมโนภาพทีหลัง เรียกวา “ความรูโดยออม” (John Locke, 1969 : 61-62) เชน มโนภาพ

ของสัตวในเทพนิยายที่มีหัวเปนคน ตัวเปนมา ก็เกิดจากมโนภาพที่จิตไดผสมผสานมโนภาพเดียวของมา และ มโนภาพเดียว

ของคนเขาดวยกัน แมวาในความเปนจริงมนุษยไมสามารถเห็นสัตวประหลาดเชนน้ันได แตเปนคําตอบวา ทําไมมนุษยเราจึง

สามารถมีมโนภาพของส่ิงที่เราไมเคยมีผัสสะมากอนได และในทัศนะของล็อคมโนภาพใดในจิต จะมีความหมายหรือไมน้ัน 

จะตองยอนกลับไปหาที่มาที่สอดคลองหรือมีที่มา จากประสบการณและส่ิงที่มีอยูจริง (existence) (John Locke, 1969 : 

320) ดังที่ ล็อค ไดกลาววา  
 

“จิตเหมือนกระดาษเปลาปราศจากคุณสมบัติใดๆ ปราศจากความรู มันไดรับความรูมาจากไหนเลาที่เก็บของอัน

แตกตางกันหลายอยางหลายลักษณะเหลาน้ีมาจากไหน วัตถุดิบของความรูและเหตุผลเหลาน้ีมาจากไหน ก็ตอบไดเลย

วา “ประสบการณเทาน้ัน” ประสบการณเปนฐานที่ตั้งเปนที่มาของความรูของคนเราและเปนตัวสุดทายที่เราใชเปน

มาตรฐานในการตัดสินความรู” (John Locke, 1969 : 25) 
 

9. เกณฑตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญา จอหน ล็อค 

 

ส่ิงที่เรียกวา “ความรู” คือ ส่ิงที่เราเกิดความเชื่อไดอยางม่ันคงและมีความเปนจริง (Bertrand Russell, 1992 : 

170) ที่เกิดจาก “จิตและสสาร” เปนที่มาแหงความรูจากประสบการณ 2 ฝาย คือ “เพทนาการหรือการรับรูภายนอก” กับ 

“มโนภาพหรือการรับรูภายใน” ที่ถือวา เปนพื้นฐานที่รองรับคุณภาพปฐมภูมิอยู  ดวยเหตุน้ี ล็อค จึงยอมรับวา สสารและจิต

เปนเน้ือสารเชนเดียวกัน 2 ชนิด คือ  

1) รางกาย เปนสารที่มีคุณสมบัติ เปนวัตถุ มีการแผกวาง กินที่ ทึบและมีพลังในการที่จะเคล่ือนไหว และมนุษย

สามารถรับรูรางกายน้ีไดโดยประสาทสัมผัส เพราะเปนรูปราง ล็อกถือวา โลกประกอบดวยสารัตถะ 2 อยาง เปนสัตและมี

ความจริงแท คือ “รางกาย” ถือวา เปนสารัตถะอันสําคัญยิ่งอยางหน่ึง มีคุณสมบัติคือ การแผกวาง การกินที่ทึบ และมีพลัง
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แหงการเคล่ือนไหว คุณสมบัติเหลาน้ีสามารถรับรูไดโดยผัสสะที่ผานมาทางอาตยนะ เพราะเหตุน้ี รางกาย จึงถือวา เปน

สารัตถะอันเปนสวนประกอบสําคัญของโลก  

2) วิญญาณหรือจิต เปนส่ิงแทจริงคูกับรางกาย คือ การคิดหรือรับรูได วิญญาณสูงสุดคือพระผูเปนเจา ล็อคเห็นวา 

วิญญาณ คือ สารัตถะที่สําคัญอีกอันหน่ึงและเปนส่ิงที่พระเจาสรางขึ้นมา คุณสมบัติของมัน ก็คือ ความคิดหรืออํานาจแหงการ

รับรู และเจตจํานงหรืออํานาจแหงการตั้งอยูกับความในการเคล่ือนไหวที่มนุษยสามารถรับรูส่ิงตางๆ ไดโดยตรง ไมตองผาน

หรืออาศัยขอมูลที่เปนผัสสะทางอวัยวะรับผัสสะใด รับรูอยางไร ความจริงก็เปนอยางน้ัน สี เสียง กล่ิน รส และวัตถุ เปน

คุณสมบัติที่มีอยูจริง หรือส่ิงที่รูสึกไดอาจมีอยูอยางอิสระ แตมโนภาพที่จําไดและภาพจินตนาการ ความนึกฝน เปนตน ไมมีอยู

อยางอิสระ คือ การรับรูไมตองอาศัยขอมูลทางผัสสะหรือการสรางมโนภาพของวัตถุ เหมือมัวรเห็นวา “เรารูส่ิงทั้งสองน้ี ก็คือ 

ความรูสึกและสีเขียว แตกตางกัน ในขณะผัสสะทุกๆ ครั้ง ก็คือ ความรูสึกที่เรียกวา “วิญญาณ”สวนสีเขียวที่เรียกวา “วัตถุของ

วิญญาณ หรือวัตถุใหเกิดความรู” (G. E. Moore, 1969 : 17) 

ดังน้ัน เกณฑการตัดสินความถูกตองทางประจักษประมาณในปรัชญา ล็อค จึงถือวา ความรู คือ ความเขาใจส่ิงที่เปน

จริงและจะตองมีลักษณะเปนสากลแบบประจักษนิยม ซ่ึงเปนที่ยอมรับของนักประจักษนิยมและนักวิทยาศาสตรเปนสวนใหญ 

(รศ., ชัยวัฒน  อัตพัฒน, 2538 : 7) ที่เชื่อวา ความรูเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตตามสภาวะของธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือ  

1) ภาวะแหงเสรีภาพ ซ่ึงทําใหมนุษยสามารถกระทําในส่ิงที่ตนปรารถนาภายใตขอบเขตจํากัดแหงกฎธรรมชาติ  

2) ภาวะแหงความเทาเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยู (สุจิตรา ออนคอม, 2545 : 133-146)  

กลาวสรุปไดวา สภาวะทางธรรมชาติทั้ง 2 ลักษณะน้ี ล็อค เห็นวา คนที่เกิดมายอมมีเสรีภาพที่สมบูรณ และมี

ความสุขอยางไมจํากัดตอสิทธิทั้งหลายตามกฎเกณฑแหงธรรมชาติเสมอภาคและมีความเทาเทียมกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนสมาชิกคน

หน่ึงของโลก (J.W. GOUGH, 1948 : 133-135) ดังที่ ล็อค เชื่อวา พระเจาทรงสรางโลกและมนุษย พระองคทรงมอบส่ิงตางๆ 

ในธรรมชาติที่พระเจาทรงประทานให (J.W. GOUGH, 1948 : 35) น้ันเอง  
 

10. สรุปวิเคราะห 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในปรัชญาจอหน ล็อค พบวา ประจักษประมาณเกิดจาก

ประสบการณ (George  Novack , 1968 : 129) และเปนภาคปฏิบัติเปนที่เปนวิธีการอุปนัย (Induction) ในการสังเกตส่ิงที่

เกิดขึ้นจริงๆ จากความสงสัยเปนมูลที่ไมขัดกันความจริง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540 : 109) เปน

จุดเริ่มตน และเปนประตูชัย (บุญมี แทนแกว และคนอ่ืน, 2533 : 72-73) ที่เ กิดจากประสบการณ 2 ประเภท คือ             

(1) ประสบการณทางประสาทสัมผัส และ (2) ประสบการณทางจิต ทั้ง 2 ประเภทน้ี มีรากฐานมาจากประสบการณ 2 ทาง คือ 

ทางผัสสะและการคิดไตรตรอง (Reflection) โดยผานทางอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายใน คือ การรับรูทาง

ผัสสะของเรา เปนส่ิงที่จิตรับรู ที่เรียกวา “จิตภาพ” (Idea) ที่จิตสามารถรับรูไดโดยตรงจากประสบการณของมนุษยที่เก่ียวกับ

การรับรู การคิด การสงสัย การเชื่อ การคิดหาสาเหตุ การรู การมีเจตจํานง และการทํางานอ่ืนๆ ของจิต ที่กอใหเกิดความคิดที่

แตกตางกันไปจากความคิดที่เราไดรับจากวัตถุภายนอกที่จิตพิจารณาการทํางานของตัวเอง 2 ลักษณะคือ ความคิดเชิงเดี่ยว

และความคิดเชิงซอน (Ralph  Barton Perry, 1935 : 559) ที่เรียกวา ความรูเชิงประจักษ วาเปนความรูที่แทจริง พบไดใน

ประสบการณที่ไดประจักษและมีผัสสะเทาน้ัน  

ดังที่ กลุมประสบการณนิยม เชื่อวา ความรูของมนุษยมิไดมีมากอน ลอค ถือวา ประสบการณเทาน้ันเปนบอเกิดแหง

ความรูโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และ กาย โดยรางกายมีผัสสะกับโลกภายนอก คุณสมบัติปฐมภูมิในรูป

ของขอมูลทางประสาทสัมผัส ทีไ่ดถูกนําเขามาสูจิตโดยการสังเกต และการมีประสบการณของเราจากวัตถุภายนอก (สุจิตรา 

ออนคอม, 2545 : 73) ล็อค ถือวา ความรูของมนุษยมีขอบเขตจํากัดอยูกับความคิด หมายถึง ส่ิงที่เรามีประสบการณ กลาวคือ 

ส่ิงที่จิตรับรูในขณะที่จิตทํางานจากประสบการณ  โดยการรับรูทางประสาทสัมผัสภายใน ซ่ึงเปนการปฎิบัติการทางจิต สําหรับ

ความคิดของล็อค ก็คือ ภาพเหมือนหรือตัวแทนของความจริงที่มีอยูในโลกภายนอก เพราะความคิดเปนส่ิงเดียวที่จิตสามารถ
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รับรูไดโดยตรงจากประสบการณของมนุษย ก็คือ ประสาทสัมผัสและการไตรตรองที่เก่ียวกับการรับรู การคิด การสงสัย การ

เชื่อ การคิดหาสาเหตุ การรู การมีเจตจํานง และการทํางานอ่ืนๆ ของจิต ที่กอใหเกิดความคิดที่แตกตางกันไปจากความคิดที่

เราไดรับจากวัตถุภายนอกที่จิตพิจารณาการทํางานของตัวเอง โดยความคิดที่มาจากประสบการณ 2 ลักษณะคือ ความคิด

เชิงเดี่ยวและความคิดเชิงซอน ความรูประเภทน้ีเรียกวา ความรูเชิงประจักษ นับไดวาเปนความรูที่แทจริง  

เพราะวา ความรูจะพบไดในประสบการณที่ไดประจักษและมีผัสสะเทาน้ัน กลุมประสบการณนิยมเชื่อวาความรูของ

มนุษยมิไดมีมากอน โดย ล็อค เปนผูคัดคานความคิดแบบเหตุผลนิยมทุกประการ แลวไดเสนอความคิดของตนเองวา จิตเดิม

เปนสภาพวางเปลา เหมือนกระดาษชนวนที่วางเปลาไมมีรอยเขียนมาแตเดิม จิตไดรับความคิดตางๆ มาจากประสบการณ หา

ไดมีความคิดติดตัวมาแตกําเนิดเหมือนดังที่เดสการตแหงสํานักเหตุผลนิยมกลาวไวแตอยางใดไม และประสบการณมี ลอคจึง

ถือวา ประสบการณเทาน้ันเปนบอเกิดแหงความรูโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และ กาย โดยรางกายมีผัสสะ

กับโลกภายนอกอันคุณสมบัติปฐมภูมิในรูปของขอมูลทางประสาทสัมผัส ที่ไดถูกนําเขามาสูจิตโดยการสังเกต และกามมี

ประสบการณของเรา จากวัตถุภายนอกน้ันเอง 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีชื่อวา อิทธิพลของภาษาตออํานาจ โดยมีวัตถุประสงคศึกษาและวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตออํานาจ

ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกตและพระธรรมกีรติ จากการศึกษาพบวา ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ภาษามีอิทธิพลตอการเกิด

อํานาจของผูใชภาษา เพราะภาษาเปนส่ิงที่ส่ือความเปนจริง ภาษามีอิทธิพลตอความคิดและความรูของมนุษย อยางไรก็ดี       

พระธรรมกีรติเห็นวาภาษาเปนส่ิงที่ส่ือความเปนจริง แตความสัมพันธระหวางภาษากับความเปนจริงอยูในรูปแบบสมมุติ ดังน้ัน

ภาษาไมสามารถเทียบเทาความเปนจริงได , ความคิดเปนเพียงสวนหน่ึงของมนุษยไมใชทั้งหมด มนุษยตรวจสอบส่ิงตาง ๆ ได

ดวยประสบการณกับความคิดไมใชความคิดเพียงอยางเดียว และประการสุดทาย ความรูของมนุษยใชภาษาในการถายทอด  

แตผูถายทอดไมสามารถบังคับใหผูรับสารเขาใจหรือรูได ผูรับสารเปนผูเลือกส่ิงที่ตนเองปรารถนาจะรูตามเปาหมายที่ตนเองมี 

ดังน้ัน จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ภาษาไมสามารถสรางอํานาจใหกับผูใดได ส่ิงที่กอใหเกิดอํานาจในสังคมมีสาเหตุมาจากอคติ 

การขาดเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง และการละเลยความสําคัญของประสบการณ  

 

คําสําคัญ: ภาษา  มิเชล ฟูโกต  อํานาจ  ความเปนจริง  พระธรรมกีรติ 

 

Abstract 

 

The Article, Re: The influence of language on power. It aims to study and analyze the influence 

of language on power according to the concept of Michel Foucault and Dharmakĩrti. According to studies, it 

has been found that According to Michel Foucault, language influences the power because language is 

the medium of communication between and language influences human thought and knowledge. 

However, Dharmakĩrti states that language as the medium of truth. But the relationship between 

language and reality is in hypothetical form, so language cannot be equivalent to reality. Thoughts is 

only part of man, not all. Human examination of things with experience, not only thoughts. Finally, 

Knowledge is conveyed through human language, human beings have the right to choose to receive it. 

Normally Humanity chooses knowledge that supports life goals. Thus, the study found that Language 

cannot empower anyone. The cause of power in society is caused by prejudice, Lack of a correct life 

goal and ignoring the importance of experience 

 

Keywords: language, Michel Foucault, power, reality, Dharmakĩrti 
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1. บทนํา  

 

นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism)  เชื่อวา ภาษาเกิดจากกระบวนการทางสังคม หรือกลาวอีกนัย

วา การเกิดขึ้นหรือการพัฒนาของภาษาเกิดขึ้นจากการมนุษยในสังคมรวมกันสรางขึ้นมา ถามนุษยคนไหนมีความสามารถใน

การใชภาษามาก มนุษยผูน้ันก็สามารถมีบทบาทและอํานาจทางสังคมโดยการเขียนส่ิงที่ตนเองคิดและนําเสนอกับคนอ่ืนๆใน

สังคม อํานาจทางสังคมคือ ความสามารถจะครอบครอง จูงใจ เปนผูนําทางความคิด ของคนในสังคม ภาษาที่มีผลทางความคิด

ทางสังคม ไดแก ภาษาที่ใชทางกฏหมาย, นวนิยาย, สุนทรพจน และคัมภีรทางศาสนา ยกตัวอยาง ภาษาในคัมภีรทางศาสนา 

ซ่ึงมีกลาวแสดงถึง เพศชายที่มีคุณคาทางสังคมเหนือกวาเพศหญิง ทั้งน้ีเน่ืองจากในคัมภีรทางศาสนาบางศาสนา เพศชาย

สามารถมีสวนรวมทางพิธีกรรมที่เฉพาะ และมีสิทธิในการเปนผูนําพิธีกรรมแตกตางจากเพศหญิง ซ่ึงมีสิทธิรวมเฉพาะพิธีกรรม

ทั่วไป และไมสามารถเขาถึงบางกิจกรรมและบางพื้นที่ ภาษาในคัมภีรทางศาสนาจึงถูกตอบโตจากนักปรัชญาหลังโครงสราง

นิยม (Poststructuralism) ถึงการแบงขั้วอํานาจและเปนเครื่องมือของเพศชายในการยกตนเองใหสูงกวาเพศหญิง นักปรัชญา

หลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เสนอวาส่ิงที่ถูกตองคือ มนุษยควรตระหนักเรื่องภาษาในฐานะเครื่องมือ และไมเชื่อ

ในขอมูลเหลาน้ัน และควรพิจารณาในมุมมองตรงกันขามเพื่อใหรูขอมูลในหลายๆมิติ จะเห็นไดวามุมมองนักปรัชญาหลัง

โครงสรางนิยม (Poststructuralism) มีวัตถุประสงคเพื่อใหมนุษยไตรตรองส่ิงตางๆอยางวิเคราะห สรางความสมดุลสังคม แต

ผูวิจัยพบวานักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) ใหความสําคัญของภาษาเกินความเปนจริง อันเน่ืองมาจาก

ความเขาใจความสัมพันธของภาษากับความเปนจริง , มนุษย และสังคม แบบยึดติดโดยผูกกับความแนวคิดเรื่องตัวตนของ

มนุษย ทําใหแนวคิดเรื่องภาษาของนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เกิดผลกระทบขางเคียงตอความเปน

มนุษย และทําใหวัตถุประสงคของการใชภาษาเพื่องานจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรถูกลดทอนคุณคาลง  

 นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เสนอวาภาษากับความเปนจริงถูกเชื่อวาเปนส่ิงเดียวกัน เม่ือส่ิง

ใดมีอยู ส่ิงน้ันก็ควรสามารถระบุและถูกอางถึงโดยภาษาได  มิเชล ฟูโกต ไดกลาวเสริมวา วาทกรรมเปนสิ่งที่สรางอํานาจของ

มนุษย สรรพส่ิงทั้งหลายแทจริงแลวคือความคิดที่ถูกภาษาจัดระเบียบ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 37) จากคํากลาวของ    

มิเชล ฟูโกต จะเห็นไดวาเขาใหความสําคัญของภาษากับโลกของความเปนจริงอยางมาก และภาษามีผลกับความคิดและมีผล

กับสรรพส่ิงทั้งหลายบนโลกใบน้ี อยางไรก็ดีมีขอโตแยงวา สรรพส่ิงทั้งหลายที่มีอยูจริง และสรรพส่ิงที่ภาษาเขาถึงคือวัตถุที่อยู

ในรูปแบบของการสมมุติเทาน้ัน ไมใชส่ิงที่มีอยูจริงบนโลกใบน้ีและภาษามีไมสามารถเขาถึงโลกที่มีอยูจริงน้ันได  

การมีอิทธิพลทางสังคมเกิดจากผลของการมีอิทธิพลในหนวยยอย น่ันก็คือ มนุษยในสังคม และภาษาเปนส่ิงที่มี

อิทธิพลกับความคิดมนุษย โดยมิเชล ฟูโกตกลาวไวดังน้ีคือ อัตตา (ตัวตน) มีลักษณะสําคัญคือ ความคิดที่เปนอิสระ และ

ความสามารถในการวิพากษวิจารณและความสามารถในการเจริญสติ  (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 191) จะเห็นไดวา มิเชล 

ฟูโกตใหความสําคัญกับความคิดในฐานะเปนองคประกอบหลักของความเปนมนุษย จึงเกิดขอโตแยงวา หากมนุษยผูน้ันไมได

คิด น่ังสมาธิปลอยวางทุกอยาง มนุษยผูน้ันจะมีตัวตนอยูหรือไม ดังน้ันจะเห็นไดวาแมวา การใหความสําคัญกับการคิดเชิง       

วิพากษณมีสวนชวยใหการรับรูขอมูลขาวสารเปนไปดวยการไตรตรอง และรอบคอบ กอนที่จะเชื่อวาทกรรมชุดใดๆ แตการให

ความสําคัญกับความสามารถในการคิดวิพากษวิจารณวาเปนคุณสมบัติของอัตตา ทําใหขาดความสนใจ ความเปนมนุษยในดาน

อ่ืนๆ เชน สุนทรียภาพ หรือประสบการณทางสมาธิ เปนตน ซ่ึงเปนกิจกรรมซ่ึงสงเสริมความเปนมนุษยเชนกัน ทั้งน้ีเพราะ

ความเปนมนุษยมีองคประกอบของ กายและจิต และทั้งสองสวนมีองคประกอบรวมกันอยางใกลชิด  

มนุษยสัมพันธกับความรูในฐานะผูเลือก (Pro-active) มากกวาผูรับและตอบสนอง (Re-active)  ดังน้ันผูสงสาร 

สรางชุดความรูใดๆ มนุษยมีสิทธิเลือกที่จะเชื่อหรือไมก็ได  มิเชล ฟูโกต กลาววา ภาษาคืออํานาจ โดย ผูที่มีความสามารถ

ทางการใชภาษาสามารถกําหนดกรอบความรูที่จะมีในแตละชุดสังคม และมีผลตอการจูงใจและชี้นําทางสังคม จะเห็นไดวามิ

เชล ฟูโกต เห็นวามนุษยอยูในฐานะผูรับสาร โดยไมสามารถเลือกหรือตรวจสอบได แตในทางตรงกันขาม หากพิจารณาใหดี ใน

สังคมมีขอมูลอยูหลายชุด ไมใชเพียงกรอบความรูใดกรอบความรูหน่ึงเพียงชุดเดียว มนุษยแตละคนสามารถเลือกชุดความรูที่
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เหมาะสมกับเปาหมายตัวเองได ดังน้ันเม่ือมนุษยแตละคนเปนคนเลือก ปจจัยภายนอกเชนส่ือหรือวาทกรรมเปนเพียงส่ิงที่มา

เพื่อตอบสนองทัศนคติของบุคคลผูน้ัน หาใชมนุษยผูน้ันถูกกระทําจากวาทกรรม หรือชุดความรูในสังคมแตอยางใด 

บทความชิ้นน้ีตั้งใจวิพากษอิทธิพลของภาษาตออํานาจตามของมิเชล ฟูโกต ตามแนวคิดของพระธรรมกีรติ 

(Dharmakĩrti) โดยวิพากษวา ธรรมชาติของภาษาไมไดกอใหเกิดอํานาจ แตแทที่จริงแลวทัศนคติ หรือกิเลส 3 ประการ อัน

ไดแก ราคะ โมหะ โทสะ ของมนุษยตางหาก ที่ทําใหมนุษยติดในอํานาจ ลาภ ยศ บทความชิ้นน้ีศึกษาใน 3 ประเด็นดวยกันคือ 

ภาษากับความเปนจริง, ความคิดกับตัวตน และ ชุดความรูกับมนุษย 

 

2. คําแนะนําในการเขียนตนฉบับบทความ  

 

ปรัชญาภาษาตามแนวคิดของโครงสรางนิยมและหลังโครงสรางนิยมคือ ภาษามีความสัมพันธกับความเปนจริงใน

รูปแบบสัญลักษณ หรือ สัญวิทยา (Semiotics) (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 26) ในขณะที่ปรัชญาภาษาตามแนวคิดของพระ

ธรรมกีรติภาษากับความเปนจริงคือคนละส่ิงกัน ภาษาเปนเพียงส่ิงที่สมมุติเพื่อส่ือสารความเปนจริงเทากัน  สัญญศาสตร 

(Semiotics) คือ วิเคราะหสัญญะ (Sign) ตางๆ โดยแยกออกเปนตัวสัญญะ (Signifier) และความคิดที่สัญญะใหความหมาย 

(Signified) (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 25) การคิดที่ใหความหมายตามแนวคิดของสัญญศาสตรอยูในรูปแบบของ

ปรากฏการณโดยมีนัยยะทางจิตวิทยาของบุคคลในสังคมน้ันๆ ตามภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แนวคิดสัญญวิทยา โดย แฟรดิน็อง เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure) 

 ที่มา: ภาพที่ 1 คนเม่ือ 7 กรกฏาคม 2560 จาก http://coolerinsights.com/2012/05/the-role-of-semiotics-

in-marketing/ 

 

พระธรรมกีรติ มีมุมมองที่ตางกันกับทฤษฏีสัญญศาสตร โดยพระธรรมกีรติกลาววา ความเปนจริง (Reality) กับ

ภาษาคือคนละส่ิงน้ี สวลักษณะ คือวัตถุที่มีอยูจริง หรือ ความเปนจริง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะอยูในแตละส่ิงและมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เม่ือเปนส่ิงที่อยูจริงและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหสวลักษณะมีจํานวนนับไมถวนจนไม

สามารถเปนวัตถุที่ใชในการส่ือสารรวมกันได การสามารถเขาถึงสภาวะวัตถุแบบสวลักษณะทําไดโดยวิธีการประจักษรูไดเฉพาะ

ตน แตถาเพื่อการส่ือสารที่จะไวดูรวมกันสามารถดูไดจากผลลัพท เพราะการมีผลลัพทแสดงวามีสาเหตุคือสวลักษณะน่ันเอง  

ในขณะที่ สามัญญลักษณะ คือวัตถุของภาษา ซ่ึงเปนสัญลักษณที่ใชในการส่ือสาร เม่ือตองใชในการส่ือสารผานจึงหมายถึงมีคน

ที่เก่ียวของกับสัญลักษณน้ีมากกวาหน่ึงคนขึ้นไป ซ่ึงที่ถูกกําหนดขึ้นเปนสัญญลักษณเปนส่ิงที่กําหนดผานความคิด โดยมีการ

ตรวจสอบและตกลงรวมกัน การสรางขอตกลงเปนการสะทอนถึงวามนุษยมีสัญญาหรือภาพโครงสรางความคิดเก่ียวของกับ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1377 

สัญลักษณน้ีเหมือนกัน   ดังน้ันวัตถุของภาษาเปนส่ิงที่ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา และแสดงถึงความเปนวัตถุแตกตางกันกับสว

ลักษณะ ดังน้ัน ไฟที่มีอยูจริง กับ คําวา “ไฟ” เปนส่ิงคนละอยางกัน ในทัศนคติของพระธรรมกีรติ ในการใชภาษาเพื่อ

ตรวจสอบความมีอยูจริงของวัตถุจึงอาศัยการตรวจสอบสาเหตุและผลลัพทเน่ืองดวยการรับรูของส่ิงๆน้ัน  (Mark Siderits, 

1946: 96)   

 จะเห็นไดวา แมวาแนวคิดเรื่องภาษาของนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) และพระธรรมกีรติจะ

มีมองมองวาภาษาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นในรูปแบบของปรากฏการณเหมือนกัน กลาวคือ ภาษามีการเปล่ียนแปลงไปตามการใชงาน

ของมนุษย ไมไดเกิดขึ้นเพียงลําพังแตเกิดในรูปแบบสัมพัทธ แตเม่ือไดศึกษาใหลึกขึ้นถึงธรรมชาติของภาษาโดยดาน

ความสัมพันธกับความเปนจริง ทําใหทราบวาภาษาเปนส่ิงสมมุติและไมสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยได  

 

3. มนุษยกับความคิด 

 

 ภาษาสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยดวยการสรางมโนทัศนหรือความคิด อยางไรก็ดี ส่ิงที่นาสนใจศึกษาคือ ธรรมชาติ

ของมนุษย และระดับอิทธิพลของความคิดที่มีผลกับมนุษย ในขณะที่ความคดิถือวาเปนการแสดงความมีอยูของมนุษย เปนการ

แสดงเจตจํานงคและเสรีภาพของมนุษยวามีตัวตนปรากฏบนโลกใบน้ี โดยนักปรัชญาที่ใหความสําคัญกับความคิดน่ันก็คือ 

เรแนอร เดสการต ซ่ึงเรเนอร เดสการต ไดกลาวไววา ฉันคิดฉันจึงมีอยู (cogito ergo sum) ซ่ึงมิเชล ฟูโกต ไดเห็นดวยกับการ

ใหความสําคัญของความคิดกับตัวตน โดยมิเชล ฟูโกตกลาวไวดังน้ีคือ อัตตา (ตัวตน) มีลักษณะสําคัญคือ ความคิดที่เปนอิสระ 

และความสามารถในการวิพากษวิจารณและความสามารถในการเจริญสติ (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 191) ซ่ึงรูปแบบการ

ใหความสําคัญของภาษากับความคิด สามารถอธิบายไดโดยกระบวนการทางจิตวิทยา ยกตัวอยางเชน วาทกรรมวา ผูหญิงเปน

เพศที่ออนแอ เปนวาทกรรรมที่สรางขึ้นโดยเพศชายเพื่อกดเพศหญิงใหไมไดทํางานในสวนที่สําคัญ โดยสรางการอธิบายถึง

ความดอยความสามารถของผูหญิง เปนตน  

ดังน้ันเพื่อลดบทบาทของภาษากับการมีอัตตาหรือการยึดติดในมนุษย มิเชล ฟูโกต เสนอไมใหความสําคัญกับ

ความคิดที่สุดขั้วดานใดดานหน่ึง และไมใหยึดติดกับความหมายที่ตายตัวของคูตรงขาม แตพยายามที่จะเสนอขอถกเถียงวา 

ความคิดตางๆ ไมมีมีความหมายสําเร็จรูป หรือมีความหมายอยูกอน หากลวนแตมีความหมายที่ถูกสรางขึ้นมาทั้งส้ิน (อานันท 

กาญจนพันธุ, 2555: 13) 

 ในขณะเดียวกัน พระธรรมกีรติมีมุมมองดานมนุษยแตกตางกันโดยพระธรรมกีรติกลาววา มนุษยมีองคประกอบของ

กายกับจิต และทั้งสองสวนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพื่อการเขาถึงความรู 2 รูปแบบดวยกันคือ ประจักษ (Perception) 

และ อนุมาน (Inference) (Dunne, John D, 2004 : 793) และเม่ือกายและจิตทํางานรวมกัน มนุษยผูน้ันจะเขาถึงสภาวะ

ของตนเอง พระธรรมกีรติเรียกวา การเปดเผยตนเอง sva-prakasa (self-revelation) (Rajendra Prasad, 2002 : 16) เปน

การตระหนักรูในสภาวะ (Sarupa) ของวัตถุในฐานะ ส่ิงที่มันเปน (As it is) มากกวา  มันเปนอะไร (What it is) ทําใหการ

ตระหนักรูเนนการรับรูในแตละชวงขณะ เพราะถาไมใชการรับรูในขณะน้ัน ความรูที่เกิดขึ้นจะไดรับอิทธิพลจากความคิดหรือ

ความทรงจํา (Rajendra Prasad, 2002 : 11) เครื่องมือของความรูแบบประจักษ (Perception) คือการอาศัยการรับรูโดย

ประสาททั้ง 6 (ประสาทสุดทายคือ จิตซ่ึงแตกตางจากตะวันตก) และ ประสบการณที่เกิดจากความรูแบบประจักษ รวมถึง

สัญญา ก็จะเปนวัตถุของความรูแบบอนุมาน โดยอนุมาน (Inference) คือกระบวนการคิด เปนกระบวนการเขาถึงความเปน

จริง (Reality) โดยทางออม ผานกระบวนการตรรกศาสตร การอนุมานเปนสวนหน่ึงของรูปแบบที่ปรากฏในการใชภาษา  

 พระธรรมกีรติไดอธิบายประเภทของประจักษ (Perception) มี 4 ประเภท (S.R. Bhatt and Anu Mehrotra, 

2002 : 44-48) ไดแก (1) การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Indriya Pratyaksa) โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 Cognitive Sense) 

น้ีจะทําหนาที่เปนส่ือกลาง ระหวางจิตของผูรู (the Subjective Consciousness) กับสภาวะความเปนจริงของวัตถุน้ันๆ (The 
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Objective Reality lying outside) โดยไมผาน การส่ือสาร (Non-Verbal)  (2) การรับรูโดยจิต (Manasa Pratyaksa) จะ

เกิดตามการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Indriya Pratyaksa) อยางกระชั้นชิด เปนการรับรูโดยใจ (3) สวสังเวทนา 

(Svasamvedana) คือหมายถึง การจิตสํานึก (All Consciousness), การรับรู (Citta) และ Mental States (Caitta) (4) โยคี

ประจักษ คือ ความรูของโยคีผูไดฌาน Yogi Jnana เทียบเทากับ ปญญาญาณ (Intuition)  

 การอนุมานประมาณของพระธรรมกีรติมีองคประกอบพื้นฐาน 3 อยางดวยกัน คือ (1) ประธาน (Subject) หรือ

เรียกวา คุณลักษณะที่ถูกครอบครอง (Quality-Possessor)  (2) ขอสรุป ขอยืนยัน (Predicate) หรือเรียกวา คุณลักษณะ 

(Quality)และ (3) เหตุผล หลักฐาน (Evidence) โดยมีรูปบบความสัมพันธดังน้ีคือ S is P because E (Dunne, John D, 

2004 : 906-922) 

 ความคิดของมนุษยตามแนวคิดของพระธรรมกีรติอยูในรูปแบบของการอนุมาน โดยพระธรรมกีรติเรียกการอนุมาน

ประเภทน้ีวา การอนุมานเพื่อตนเอง (Inference for Oneself)  ซ่ึงมีอยูดวยกัน 3รูปแบบคือ (Bimal Krishna Matilal, 1998 

: 108) (1) การอนุมานถึงธรรมชาติของวัตถุน้ัน (Svabhava Hetu) หรือเอกลักษณของแตละส่ิงในฐานะธรรมชาติของส่ิงๆน้ัน 

(Rajendra Prasad, 2002 : 86-87) (2) การอนุมานโดยอางผลลัพธเปนเหตุผล (Kārya Hetu และ (3)การอนุมานโดนอิงใน

ฐานะไมสามารถรับรูได (Anuphlabdhi Hetu) การอางเหตุผลในฐานไมถูกรับรู (Anuphlabdhi Hetu) (Bimal Krishna 

Matilal, 1998 : 114) 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณและความคิดตามแนวคิดของพระธรรมกีรติ ทําใหพบวา แมวา

ภาษาจะมีผลกับความคิดของมนุษย แตความคิดเปนเพียงสวนหน่ึงของมนุษย การที่มนุษยจะเขาใจตนเอง,มีตัวตนและเขาใจ

ส่ิงอ่ืนๆที่มีอยูจริง ตองอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 6 รวมดวย  

 

4. ชุดความรูกับมนุษย  

 

 อิทธิพลของภาษาตออํานาจสามารถเกิดขึ้นไดผานทางการกําหนดชุดความรูในสังคม มิเชล ฟูโกตกลาววา รูปแบบ

การจัดระเบียบเปนผลมาจาก “กรอบความรู (Episteme)” ที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 49) 

กรอบความรู เกิดขึ้นโดยผูมีความสามารถในการใชภาษา โดยผูที่มีความสามารถในการใชภาษาจะสามารถสรางแนวคิดที่

เชื่อมโยง ซ่ึงมีผลตอผูรับสาร ในขณะเดียวกัน พระธรรมกีรติกลาววา ภาษาสามารถส่ือสารส่ิงตางๆ โดยขึ้นอยูกับเจตนาของผู

สงสาร อยางไรก็ดีผูรับสารสามารถตรวจสอบและเลือกที่จะรับได น่ันก็คือ ชุดความรูไมใชผูเลือกผูรับสาร ผูรับสารเปนผูความรู 

ดังน้ันภาษาจึงไมสามารถมีอํานาจผานการสรางความรูใดๆกับมนุษยได ถามนุษยผูน้ันไมยอมรับ 

 เน่ืองจากมิเชล ฟูโกตเชื่อวา การติดชุดความรูที่เกิดขึ้นโดยความสามารถใชภาษาของผูมีอํานาจ ดังน้ัน เพื่อปองกัน

การสรางความสัมพันธเชิงอํานาจผานภาษาในชุดหน่ึงๆ มิเชล ฟูโกตจึงเสนอวา ภาษาหรือวาทกรรมไมควรติดภายใตกรอบ

ความรูแบบใดแบบหน่ึง (อานันท กาญจนพันธุ, 2555: 60)   ซ่ึงจากแนวคิดน้ีสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่วา มิเชล ฟูโกตเชื่อวา 

มนุษยเปนผูรับแบบตั้งรับ (Re-active) และพยายามสรางความสมดุลในการรับสาร โดยการตรวจสอบเชิงปฏิเสธ ยกตัวอยาง

เชน เม่ือภาษาในงานศาสนามีไวเพื่อใหยกเพศชายใหมีสิทธิและอํานาจสูงกวาเพศหญิง ดังน้ันเพื่อสรางความสมดุล โดยการ

ปฏิเสธิงานในภาษาศาสนาและ เชื่อวาเพศหญิงมีอํานาจมากกวาผูชาย  

 แมวาในการส่ือสารเกิดขึ้นจากเจตนาของผูสงสารเปนหลัก แตพระธรรมกีรติเชื่อวามนุษยมีความสามารถเลือกชุด

ความรูได (Pro-active) ดวยการตรวจสอบชุดความรูผานประสบการณ โดยเริ่มตนใหตรวจสอบฐานประสบการณของเราวาผิด

หรือถูก หรือเรียกวาความสําคัญผิด (Error) และการสืบความคิดเรื่องผิดพลาด หรือเรียกวา การเขาใจผิด (Mistake) 

ความสําคัญผิด (Error) (David J. Kalupahana, 1999 : 41) สัมพันธกับภาพปรากฏ คือ การรูที่เกิดจากการเขาใจผิด เม่ือส่ิง

ที่ปรากฏและรับรูไมตรงกับส่ิงที่มีอยูจริง เชน การเห็นเงานํ้า ในทะเลทราย หรือการเห็นงูเปนเชือก เชือกเปนงู เปนตน และ 
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การเขาใจผิด (Mistake /Mithyã) เกิดจากการสืบความคิดผิดพลาด กลาวคือเม่ือผูรูเขาไปกระทบวัตถุที่ถูกรู จิตเกิดการเขาใจ

ผิดในสภาวะของวัตถุที่ถูกรู ดังน้ันจึงเกิดการเขาใจไมตรงกับส่ิงที่วัตถุที่ถูกรูปรากฎออกมาจริง (José Ignacio Cabesón, 

1956 : 122)  

 จะเห็นไดวากรอบความรูที่ภาษาสรางขึ้น ไมสามารถมีอิทธิพลไดเพราะมนุษยเปนส่ิงมีชีวิตที่มีอิสระภาพ ในการเลือก

รูปแบบและเปาหมายการดําเนินชีวิตของตนเอง และเพื่อสนับสนุนรูปแบบและเปาหมายการดําเนินชีวิตน้ันตองการ มนุษยก็

จะสามารถเลือกชุดความรูได  

 

5. สรุป 

 

 จากการศึกษาอิทธิพลของภาษาตออํานาจ ใน 3 มุมมอง ไดแก ภาษากับความเปนจริง, มนุษยกับความคิด และชุด

ความรูของมนุษย พบวา การที่นักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เชื่อวา ภาษามีความสําคัญกับความเปน

จริง ส่ิงใดที่ภาษาส่ือสารไดส่ิงน้ันคือส่ิงที่เปนจริง หรืออีกนัยนึงคือ เพราะส่ิงน้ันเปนจริงจึงเกิดการเลาและการส่ือสารได และ

เม่ือมนุษยส่ือสาร สารที่ไดรับจะมีผลตอความคิดและการตัดสินใจ การคิดเปนกระบวนที่สําคัญทั้งหมดในการตรวจสอบวาส่ิง

น้ันเปนจริง และประการสุดทายคือ ภาษาสงสารใหมนุษยผานชุดความรูตางๆ โดยเขาไปมีผลตอกระบวนการคิดของมนุษย

อยางทันที  

จากการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของพระธรรมกีรติ ทําใหพบวา ภาษามีความสัมพันธกับความเปนจริงในรูปแบบ

สมมุติ ภาษาไมไดส่ือสารส่ิงที่เปนจริงไดทั้งหมดเปนเพียงการสมมุติสภาวะของส่ิงๆน้ันในแตละชวงขณะเพื่อเปนสัญลักษณใน

การส่ือสารรวมกัน, มนุษยสามารถเลือกและตรวจสอบสารวาถูกตองหรือไมไดโดยการใชประสบการณของตนเอง ทั้ งทาง

รางกายและจิตไมใชเฉพาะความคิดเพียงอยางเดียว และ มนุษยสามารถเลือกชุดความรูที่ตนเองตองการจะรับ ดังน้ันภาษา

ไมใชส่ิงที่มีผลในการกําหนดความรูของมนุษย วัตถุประสงคในการดํารงชีวิตของผูน้ันตางหากที่เปนตัวกําหนดชุดความรูที่

มนุษยผูน้ันตองการ  

จึงจะเห็นไดวา ภาษาเปนเครื่องมือหน่ึงในการส่ือสารระหวางมนุษยเพื่อใชในการดํารงชีวิต มนุษยมีสิทธิเลือกในการ

ใชเครื่องมือน้ี ถามนุษยสามารถใชภาษาในฐานะเครื่องมือไดดี ภาษาก็ไมสามารถมีอิทธิพลกับมนุษยได ไมวาจะเปนทั้งการเขา

ใจความเปนจริงแบบยึดติด, การเขาใจควบคุมความคิด และการเลือกชุดความรูที่เหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงรวมแลวกลาวคือ การ

ที่มนุษยถูกอิทธิพลของภาษาครอบงําไดน้ัน ทั้งน้ีเพราะมนุษยยึดติดในส่ิงสมมุติที่ปรากฏผานภาษา มนุษยจึงถูกอํานาจของ

ภาษาครอบงํา การปองกันไมใหเปนผูที่ถูกครอบงําโดยภาษาไดน้ัน มนุษยผูน้ันตองเปนผูที่สามารถเขาใจอิสรภาพและ

เปาหมายชีวิตของตนเองที่ถูกตอง, มีสติในการรับรูและตรวจสอบขาวสาร มีจิตใจที่ปราศจากอคติ และมีความตระหนักรูถึง

ความไมเที่ยงอันเปนลักษณะหลักของสรรพส่ิงบนโลกใบน้ี   
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบความเชื่อและภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญ่ีปุน โดยแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 ประเด็นที่ตอเน่ืองกัน ไดแก ประเด็นแรก ศาสนาชินโตแบบชาวบานในฐานะที่เปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคม

ญ่ีปุนที่เกิดจากการผสมผสานความเชื่อจากสามที่มา ไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต ลัทธิขงจ้ือ และพุทธศาสนาเขาไวดวยกัน

อยางสอดคลองกลมกลืน พบวา ศาสนาชินโตแบบชาวบานเปนระบบความเชื่อที่ไมสนใจเรื่องโลกหนา เคารพบรรพบุร ุษ 

จงรักภักดีตอเทพเจาและองคจักรพรรดิ รักในธรรมชาติส่ิงแวดลอม มีชีวิตที่เรียบงาย และเขาใจธรรมชาติของมนุษยวาเปน 

คนดี ประเด็นที่สอง บูชิโด : ภาพสะทอนศาสนาชินโตแบบชาวบาน จากการศึกษาพบวา ลัทธิบูชิโดหรือวิถีแหงนักรบ ไดรับ

อิทธิพลของระบบความเชื่อของสังคมญ่ีปุนที่เรียกวาศาสนาชินโตแบบชาวบาน ดังน้ัน ลัทธิบูชิโดจึงเปนไดทั้งตัวแทนและ

ตัวอยางที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณของสังคมญ่ีปุนไดเปนอยางดี  

 

คําสําคัญ: ระบบความเชื่อ  ศาสนาชินโตแบบชาวบาน  ลัทธิบูชิโด 

 

Abstract 

 

The purpose of this article is to study the belief system and reflection of Japanese society. This 

study is divided into 2 parts including 1) Popular Shintoism as the basic belief system of Japanese society, 

resulting from the combination of beliefs harmoniously from the three sources such as, The beliefs of 

Shintoism, Confucianism, Buddhism. There are the belief system that ignore the world, Respect for ancestors, 

Loyalty to gods and emperors, love in nature, simple life and Understand human nature as a good person.  

2) Bushido : Reflections on Popular Shintoism according to the study Bushido or the way of the warriors 

Influenced by Popular Shintoism, so Bushido is a representative and examples that reflect the identity of 

the Japanese society as well.s 

 

Keywords: belief system, Popular Shintoism, Bushido 
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1. บทนํา 

 

ประเทศญ่ีปุนเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก เน่ืองจากเปนสังคมที่เปดกวาง

ในการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาอยางตอเน่ืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนอิทธิพลความเชื่อจากประเทศจีน 

เกาหลีและวิทยาการความรูใหมๆจากชาติตะวันตก ส่ิงที่นาสนใจก็คือคนญ่ีปุนไมไดรับเอามาใชในแบบเดิมทั้งหมด แตมีการ

ปรับเปล่ียนดัดแปลงวัฒนธรรมเหลาน้ันใหสอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบญ่ีปุน จนเกิดเปนการผสมผสานวัฒนธรรมเกากับ

ใหมเขาดวยกันอยางกลมกลืนและสรางสรรค  

คําถามที่นาสนใจก็คือ เพราะเหตุใดสังคมญ่ีปุนจึงสามารถยอมรับความเชื่อที่แตกตางจากความเชื่อดั้งเดิมของตนได 

ยิ่งไปกวาน้ันกลับสามารถผสมผสานความเชื่อเหลาน้ันใหสอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบญ่ีปุนไดอยางสรางสรรคและเกิด

ประโยชนกับสังคมญ่ีปุนเองอีกดวย  ผูเขียนหมายถึงศาสนาชินโตจะเปนศาสนาดั้งเดิมและอาจกลาวไดวาเปนศาสนาประจํา

ชาติของญ่ีปุนแตกลับยอมรับลัทธิความเชื่ออ่ืนที่เขามาภายหลัง ไดแก พระพุทธศาสนา และลัทธิขงจ้ือในคริสตศตวรรษที่ 6 

รวมถึงคริสตศาสนานิกายคาธอลิคที่เขามาในคริสตศตวรรษที่ 17 ตามลําดับ หากศึกษาประวัติศาสตรศาสนาของญ่ีปุนในอดีต

จะพบวาเกิดความขัดแยงระหวางศาสนานอยมาก ดังน้ันการยอมรับความเชื่อที่แตกตางและเปดพื้นที่ใหกับศาสนาความเชื่อ

อ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน การใหผูที่นับถือศาสนาความเชื่อที่ตางกันแตงงานกันไดอยางเสรี และการไมสอนเรื่องศาสนาในโรงเรียน 

เปนตน ผูเขียนเห็นวาน่ีคือลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของสังคมญ่ีปุนซ่ึงคลายคลึงกันในหลายๆประเทศในแถบเอเชีย

รวมถึงประเทศไทย  

บทความน้ีผูเขียนสนใจศึกษาระบบความเชื่อและภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญ่ีปุนรวมสมัย โดยพิจารณาผาน

ความเชื่อจากสามที่มาไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต ลัทธิขงจ้ือ และพุทธศาสนา เน่ืองจากผูเขียนเห็นวาความเชื่อทั้งสาม

คือระบบความเชื่อที่เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมญ่ีปุน หากเราตองการที่จะเขาใจจิตวิญญาณของคนญ่ีปุน เราจําเปนตอง

เขาใจอุดมการณเหลาน้ีเสียกอน มีผูกลาววา ถาเปรียบวัฒนธรรมญ่ีปุนใหเปนเสมือนตนไมตนหน่ึงแลว ลัทธิชินโตจะเปนลําตน 

รากแกวที่แข็งแรง ลัทธิขงจ้ือเปนเสมือนก่ิงกานสาขาและใบไม สวนศาสนาพุทธก็จะเปนดอกและผลที่สวยงามของตนไมน้ัน 

จักรพรรดิเมอิทรงพระราชนิพนธโคลงบทหน่ึงที่วา “ขอใหญ่ีปุนเปนรัฐชาติในอุดมคติ รูจักแยกแยะนําความดีออกมาจากความ

ชั่ว เมล็ดพืชของตนไมตางดินแดนน้ันจะไมเคยเหี่ยวเฉาตายไปในสวนญ่ีปุน” (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2534: 33)  

ผูเขียนเห็นวาโคลงบทน้ีเปรียบเมล็ดพืชของตนไมตางดินแดนคือพุทธศาสนา และลัทธิขงจ้ือที่เจริญงอกงามในสวน

ญ่ีปุนซ่ึงก็คือศาสนาชินโต โดยมีการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย กลาวคือมีศาสนาชินโตเปนรากฐานที่มีความสําคัญ

ที่สุด โดยมีลัทธิขงจ้ือเปนก่ิงกานสาขา และพุทธศาสนาเปนดอกผลที่งดงาม  

 

2. ศาสนาชินโตแบบชาวบาน : ระบบความเช่ือพื้นฐานของสังคมญี่ปุน 

 

ผูเขียนเห็นวาระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญ่ีปุนเกิดจากการผสมผสานความคิดความเชื่อจากสามแหลงที่มาเขา

ไวดวยกันอยางสอดคลองกลมกลืนและเปนระบบ ไดแก ความเชื่อของศาสนาชินโต พุทธศาสนา และลัทธิขงจ้ือ ผูเขียนขอ

เรียกระบบความเชื่อแบบน้ีวา “ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” (Popular Shintoism) โดยจะเปรียบเทียบใหเห็นอุดมการณ

ความเชื่อทั้งสามมีสวนที่คลายคลึงจนสามารถหลอมรวมเปนเน้ือเดยีวกันไดอยางไร ดังน้ี   

2.1 ศาสนาชินโต คําวา “ชินโต” น้ีถูกสรางขึ้นเพื่อใชเรียกความเชื่อดั้งเดิมที่มีพื้นฐานอยูบนการบูชาเทพเจาหรือ  

“คามิ” (Kami) โดยมาจากตัวอักษรจีนสองตัวคือคําวา ชิน (神 ) และ โต (道) ที่แปลวาวิถีทาง รวมแลวหมายถึงวิถีทางของ

เทพเจา (วรวรรณ เฟองขจรศักดิ์, 2552: 21) ปจจุบันชินโตถือใหเปนลัทธิความเชื่อพื้นเมืองประจําประเทศญ่ีปุน ซ่ึงพิธีกรรม

ของชินโตน้ีมาจากวัฒนธรรมทองถิ่นและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆในยุคกอนประวัติศาสตร มีตํานานเชื่อวาคนญ่ีปุนสืบสายเลือด
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มาจากเทพพระอาทิตยเทพผูสรางสูงสุด เปนผูสรางเกาะญ่ีปุน และชาวญ่ีปุนทั้งหลายเปนลูกหลานของพระอาทิตย คือ อามา

เตระสุโอมิคามิหรือสุริยเทพี กับซีกิโยมิหรือจันทรเทพ เปนตน นอกจากน้ันยังมีเทพประจําส่ิงตางๆในธรรมชาติอีกเปนจํานวน

มาก ดังน้ันชินโตจึงสอนใหบุคคลเคารพบูชาธรรมชาติ เชนเดียวกับองคจักรพรรดิที่เชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากเทพเจา 

 แนวคิดสําคัญของชินโตที่ตอมามีผลอยางมากตอคานิยมของคนญ่ีปุน ไดแก 1) แนวคิดเรื่องความตาย ชินโตไมสนใจ

เรื่องโลกหนา เน่ืองจากเชื่อวา วิญญาณเปนอมตะ และดวงวิญญาณจะคอยปกปองวงศตระกูลของตนอยูเสมอ 2) การเคารพ

บูชาบรรพบุรุษ จงรักภักดีตอเทพเจาและจักรพรรดิ เน่ืองจากเชื่อวาองคจักรพรรดิคือผูสืบเชื้อสายมาจากเทพเจา 3) การบูชา

คนที่มีความจริงใจกลาหาญ คนญ่ีปุนมีลักษณะที่เปนชาตินิยมคอนขางสูง ผูใดสละชีวิตใหกับประเทศชาติหรือองคจักรพรรดิ์ ผู

น้ันจะไดรับการยกยองใหเปนวีรบุรุษ 4) ความรักในธรรมชาติ เน่ืองจากศาสนาชินโตเชื่อในเทพเจาซ่ึงเปนเทพที่มีอยูใน

ธรรมชาติ ดังน้ันจะเห็นไดวา ทหารญ่ีปุนจึงรบดวยความกลาหาญ เพราะวาหากตายไปก็จะมีผูเคารพบูชาเยี่ยงวีรบุรุษ คําสอน

เหลาน้ีมีผลทําใหคนญ่ีปุนเปนคนรักชาติ รักบรรพบุรุษของตนอยางยิ่ง เกิดเปนหลักธรรมประจําใจที่เรียกวา “บูชิโด” ซ่ึงเปน

วิถีทางแหงนักรบของชาวญ่ีปุนที่ผูเขียนกลาวไวในหัวขอสุดทาย 

ลักษณะของความเปนชินโตอยูในจิตสํานึก วัฒนธรรม ประเพณี และการดําเนินชีวิตของคนญ่ีปุนใน 4 รูปแบบไดแก 

1) ชินโตแหงราชสํานัก (Shinto of the Imperial House) ชินโตกลุมน้ีมีศูนยกลางอยูที่การประกอบพิธีกรรมถวาย

ดวงวิญญาณของบรรพชนของพระจักรพรรดินับตั้งแตสมัยโบราณเปนตนมา โดยพระจักรพรรดิจะเปนผูทรงประกอบพิธีกรรม 

ในปจจุบันประเพณีน้ียังมีอยู รัฐรับรองและสนับสนุนและวางขอบังคับใหนักบวชซ่ึงเปนคนของราชการปฏิบัติกิจเฉพาะทาง

ราชการ แตไมไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม 

2) ชินโตศาลเจา (Shrine Shinto) ชินโตกลุมน้ีเปนการผสมผสานระหวางความเชื่อแบบชินโตในสมัยโบราณกับ

ความเชื่อแบบชินโตในปจจุบัน ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของทั้งสองแบบถูกนํามาปฏิบัติรวมกันที่ศาลเจาเพื่อบูชาเทพเจา 

ซ่ึงเปนที่สิงสถิตของกามิและเปนที่สําหรับสวดมนตภาวนา  

3) ชินโตนิกาย (Sect Shinto) หมายถึง กลุมกระบวนการทางศาสนาที่อิงอยูกับศาสนาประจําชาติของญ่ีปุน แตแยก

เปนนิกายตางๆกันซ่ึงสวนมากมีกําเนิดในศตวรรษที1่8 จนถึงชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 อันเปนชวงสุดทายของยุคเอโด ที่

มีระบบการปกครองแบบเจาขุนมูลนาย จนกระทั่งถึงชวงตนของยุคเมจิ รัฐบาลของยุคเมจิที่เกิดขึ้นใหมไดสรางชินโตของรัฐ

ขึ้นมา และใหกลุมศาสนาเหลาน้ีอยูภายใตการปกครองของชินโตของรัฐโดยอนุญาตใหทําพิธีกรรมตางๆ ลักษณะของชินโต

กลุมน้ีคือ ความสนใจเก่ียวกับปญหาในชีวิตประจําวันและสวัสดิภาพของมนุษยในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในชุมชนชาวกสิกรรม  

 4) ชินโตพื้นบาน (Folk Shinto) ชินโตกลุมน้ีนําเอาความคิดของพุทธศาสนา ศาสนาเตา และศาสนาขงจ๊ือ มา

ผสมผสานกับความเชือ่แบบชินโต เกิดเปนแนวคิดแบบไสยศาสตรผสมกับหลักปฏิบัติทั่วไปของชาวบาน ชวยเสริมความม่ันคง

ทางจิตใจ ทําใหคนรูสึกปลอดภัยจากอันตราย กลายเปนวิถีชีวิตประจําวันมากกวาศาสนา (มธุรส ศรีนวรัตน, 2548: 6-7) 

แมชินโตทั้งสามประเภทแรกจะยังมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนญ่ีปุนในปจจุบันอยูบาง แตผูเขียนเห็นวาความเขาใจ

ชินโตแบบพื้นบาน (Folk Shinto) น้ันมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนญ่ีปุนมากที่สุด เน่ืองจากเปนระบบความเชื่อพื้นฐานที่อยู

เบื้องหลังจิตวิญญาณหรืออุดมการณที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณสังคมญ่ีปุนรวมสมัยไดชัดเจนที่สุด กลาวคือ ชินโตแบบน้ี

เกิดจากการนําความคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมตางชาติ เชน พุทธศาสนา ศาสนาเตา และศาสนาขงจ๊ือมาผสมผสานกับความ

เชื่อดั้งเดิมของตน จึงถือเปนลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมตางชาติในญ่ีปุนวาไดถูกญ่ีปุนดัดแปลงใหเปนศาสนาตามแบบของ

ญ่ีปุนเอง จนมีความแตกตางไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ซ่ึงมีสวนตอการพัฒนาญ่ีปุนใหแตกตางไปจากประเทศที่เปนแมพิมพทาง

วัฒนธรรมของญ่ีปุนเปนอยางมาก (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2534: 35)  
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ภาพที่ 1 : ซุมประตูของศาลเจาอิสึกุชิมะ สัญลักษณที่สําคัญของชินโต 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 

 

2.2 พุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศญ่ีปุนโดยผานทางจีนและเกาหลีตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 6 ในสมัย

พระจักรพรรดิกิมเมจิแตภายหลังที่พระองคส้ินพระชนม พระจักรพรรดิองคตอๆ มาก็มิไดใสพระทัยในพระพุทธศาสนาปลอย

ใหพระพุทธศาสนาเส่ือมโทรมลง จนถึงสมัยจักรพรรดินีซุยโกสถาปนาเจาชายโชโตกุเปนผูสําเร็จราชการแผนดินเม่ือ พ.ศ. 

1135 เจาชายพระองคน้ีไดวางรากฐานการปกครองประเทศญ่ีปุน และสรางสรรควัฒนธรรมพรอมทรงเชิดชูพระพุทธศาสนา 

หลังจากเจาชายโชโตกุส้ินพระชนมเม่ือ พ.ศ. 1165 พระพุทธศาสนาก็ถูกแบงออกเปนหลายนิกาย พระพุทธศาสนาหยุดชะงัก

ความเจริญกาวหนามาตลอด เน่ืองจากนโยบายการปกครองประเทศบีบบังคับทางออมจนถึงยุคเมอิจิ พระพุทธศาสนาก็ยิ่ง

เส่ือมลงไปอีก ราชสํานักมีนโยบายลมลางพระพุทธศาสนา ลัทธิชินโตไดรับความนิยมนับถือแทนพระพุทธศาสนา  

ขอสังเกตที่นาสนใจคือ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ศาสนาชินโตที่เคยขัดแยงกับพระพุทธศาสนาแตเริ่มแรก ได

คอย ๆ ปรับแนวความคิด หลักปรัชญาใหผสมกลมกลืนกับพระพุทธศาสนา มีการอธิบายพระเจาของชินโตวาเปนพระโพธิสัตว

ในศาสนาพุทธน่ันเอง ประชาชนของญ่ีปุนจึงมีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาชินโตควบคูกันไป สังเกตไดจาก

โบสถของพระพุทธศาสนาจะมีรูปพระเจาของศาสนาชินโตรวมอยูดวยเสมอ เชน มีรูปเทพีอะมะเตระสุโอมิกามิ (ซ่ึงลัทธิชินโต

เคารพนับถือวาเปนผูสรางประเทศญ่ีปุน) ประดิษฐานอยูในโบสถ พุทธศาสนิกชนชาวญ่ีปุนอธิบายวาเทพีองคน้ี เปนการอวตาร

ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (พระกวนอิมโพธิสัตว) ลักษณะพุทธศาสนาในญ่ีปุนจึงมีการปฏิบัติที่แปลกแตกตางกวาประเทศ

ในเอเซียทั่วไป (พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, 2543: 50) 

ปจจุบันชาวญ่ีปุนนับถือพระพุทธศาสนาควบคูไปกับชินโต พระพุทธศาสนาแบงออกเปนหลายนิกาย ไดแก 1) นิกาย

เทนได (เทียนไท)  2) นิกายชินงอน 3) นิกายโจโด (สุขาวดี) 4) นิกายนิชิเรน สวนนิกายที่มีความสําคัญที่สุดคือ 5) นิกายเซน 

(ธยาน หรือ ฌาน) นิกายน้ีถือวา ทุกคนมีธาตุพุทธะอยูในตัว ทําอยางไรจึงจะใหธาตุพุทธะน้ีปรากฏออกมาได โดย

ความสามารถของตัวเอง สอนใหดําเนินชีวิตอยางงาย ใหเขาถึงโพธิญาณอยางฉับพลัน นิกายน้ีคนชั้นสูงและพวกนักรบนับถือ

มาก ถือเปนตนกําเนิดของลัทธิบูชิโด  

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา คําสอนและหลักธรรมของพุทธศาสนานิกายเซนนาจะเปนความเชื่อพื้นฐานตอคนญ่ีปุนที่

สําคัญมากที่สุด เน่ืองจากจะเห็นไดวา ศิลปวัฒนธรรมญ่ีปุนลวนไดรับอิทธิพลมากจากอิทธิพลทางความคิดความเชื่อจากนิกาย

เซน ยกตัวอยางเชน พิธีชงชา การจัดดอกไม การจัดสวน ภาพวาด โคลงกลอน การแสดง และดนตรี เปนตน เน่ืองจาก

ความคิดหลักของเซนในศิลปะเหลาน้ีก็คือ ความเรียบงายธรรมดา แตก็พิถีพิถันแสดงความรักในธรรมชาติ  การเขาถึงและ

พยายามกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูแลวกอใหเกิดความสงบในจิตใจ (อุดมศักดิ์ จันทรกลัด, 2535: 146) 
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แนวคิดสําคัญของพุทธศาสนานิกายเซนที่ตอมามีผลอยางมากตอคานิยมของคนญ่ีปุน ไดแก สุญญตา หรือความวาง 

เซนมองวามนุษยมิใชศูนยกลางแหงจักรวาล สรรพส่ิงลวนตองอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน และเชื่อวาสรรพสัตวมีพุทธภาวะอยูในตัว

อยูแลว การบรรลุซาโตริก็คือการเห็นตามความเปนจริงของโลกและชีวิตโดยที่โลกและชีวิตน้ัน คือ ความวาง ในเม่ือวางจาก

ตัวตนแลว ก็จะวางจากการยึดติด เม่ือวางจากการยึดติดยอมเขาถึงความวางในที่สุด สําหรับเซนแลว การบรรลุซาโตริคือการรู

แจงแหงสัจธรรม กลาวคือ เปนการทําลายอวิชชา ตัณหา และอุปทาน กาวพนทวิลักษณะ มองเห็นสรรพส่ิงเปนหน่ึงเดียว ไมมี

การแบงแยกระหวางผูรูกับส่ิงที่ถูกรับรู เน่ืองจากความวางน้ันเปนหน่ึงเดียวกัน (มัสยา นิรัติศยภูติ, 2554: 8) โดยการปฏิบัติ

เพื่อบรรลุซาโตริของทั้งสํานักโซโตและรินไซ มี 3 ประการ ไดแก 1) ซาเซ็น (Zazen) คือการน่ังสมาธิ  2) ซันเซ็น (Sanzen) 

คือการพิจารณาปริศนาธรรมหรือเรียกวา โคอัน (Koan) และ  3 ) มนโด (Mondo) คือ การถามตอบอยางฉับพลัน โดยไมผาน

การใชความคิดพิจารณาปริศนาธรรมอยางตอเน่ือง  

 

 
 

ภาพที่ 2 : ทานโดเก็น คิเก็น ปรมาจารยแหงนิกายโซโตเซ็น (ค.ศ.1200-1253) 

ที่มา : http://chanacademy.org.au/buyresolved/10masters.html 

 

2.3 ลัทธิขงจื้อ ลัทธิขงจ้ือไดรับการเผยแพรในญ่ีปุนตัง้แตศตวรรษที่ 6 ในระยะเวลาใกลเคียงกับที่พุทธศาสนาเขามา 

ลัทธิขงจ้ือไดรับการอบรับเปนอยางดีจากเขาชายโซโตกุ โดยปรับใชแนวคิดของลัทธิขงจ้ือชวยรวมประเทศญ่ีปุนใหเปนปกแผน

เชนเดียวกับที่ประเทศจีนใชแนวคิดของขงจ้ือเปนหลักในการปกครองบริหารประเทศใหเปนปกแผน อิทธิพลของแนวคิดแบบ

ลัทธิขงจ้ือเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยโทกุงาวะ แบงคนในสังคมออกเปน 4 ชนชั้น คือ ซามูไร ชาวนา ชางฝมือ พอคา (Shi-No-Ko-

Sho) การแบงขึ้นอยูกับหนาที่และประโยชนของคนกลุมน้ันๆ กลาวคือ ซามูไร ถือวามีฐานะสูงสุด เพราะทําหนาที่ปองกัน

ประเทศ รองลงมาคือชาวนาเปนชนชั้นที่สองเพราะทําหนาที่ผลิตขาวเพื่อเล้ียงสังคม ชางฝมือทําหนาที่ผลิตงานศิลปและเครื่อง

มือเครื่องใช ในขณะที่พอคาเปนชนชั้นลาสุดของสังคม เปนเพียงคนกลางนําสินคาจากที่หน่ึงไปขายอีกทีห่น่ึง 

นอกเหนือจากอิทธิพลของศาสนาชินโตและพุทธศาสนานิกายเซ็นที่เปนความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญของสังคมญ่ีปุนแลว 

ผูเขียนเห็นวาลัทธิขงจ้ือเขามามีอิทธิพลตอคานิยมความเชื่อของคนญ่ีปุนอยูไมนอยเชนกัน กลาวคือ ลัทธิขงจ้ือเขามาทีอิทธิพล

ตอจิตวิญญาณของคนญ่ีปุน แตมิใชรูปแบบของศาสนา แตจะเปนรูปแบบของจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในสังคม ลัทธิขงจ้ือน้ันเขา

กันไดดีกับศาสนาชินโต ในแงของคุณธรรมความดี ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว และการปฏิบัติตนในสังคม (อุดมศักดิ์ 

จันทรกลัด, 2535: 146) 

ผูเขียนขอยกตัวอยางแนวคิดของลัทธิขงจ้ือที่เปนความเชื่อพื้นฐานของคนญ่ีปุนที่เขากันไดดีกับศาสนาชินโต ไดแก 

แนวคิดเรื่อง “เหริน” (Ren) หมายถึงมนุษยธรรมหรือคุณธรรมที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน สําหรับขงจ้ือเหรินมีความหมาย

คอนขางกวาง ขงจ้ือกลาวความหมายของมนุษยธรรมอันสมบูรณ ในคัมภีรหลุนอว่ีว เลมที่ 17 บทที่ 6 วาหมายถึง ความนอบ

นอม ความมีใจกวางขวาง ความจริงใจ ความแนวแน และเมตตาธรรม เม่ือทานมีความนอบนอม ทานจะไดรับความเคารพ 

เม่ือทานมีนํ้าใจกวางขวาง ทานจะเอาชนะไดทุกส่ิง เม่ือทานจริงใจ ผูคนจะไวใจในตัวทาน เม่ือทานแนวแน ทานจะประสบ
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ความสําเร็จไดมาก เม่ือทานมีเมตตาธรรม ผูคนจะยินดีรับใชทาน (สุวรรณา สถาอานันท, 2539: 26) จะเห็นไดวามนุษยธรรม

ของขงจ้ือสอดคลองและไปดวยกันไดกับแนวคิดของศาสนาชินโตเรื่องการบูชาคนที่มีความจริงใจกลาหาญ และพุทธศาสนา

เรื่องความมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว  

นอกจากน้ันในศาสตรส่ีแขนงที่ขงจ๊ือวางรากฐานไว ไดแก วัฒนธรรม ความประพฤติ ความจงรักภักดี และ ความ

ซ่ือสัตย โดยวัฒนธรรมเนนถึงการเคารพบรรพบุรุษและพิธีการโบราณ ยึดถือผูอาวุโสเปนหลัก จะเห็นไดวาคนญี่ปุนไดซึมซับคํา

สอนเหลาน้ีจนกลายเปนนิสัยประจําชาติหรือนิสัยประจําตัวของคนญ่ีปุนไปโดยไมรูตัว ยกตัวอยางเชน การมีนิสัยที่ขยันอดทน 

เอาจริงเอาจังในการทํางานอยางหนักเพื่อพัฒนาองคกรของตัวเอง ความประหยัดอดออม ความสุภาพออนนอม เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 3 : ทานขงจ้ือ (551 - 479 ปกอน ค.ศ.) 

ที่มา : https://teen.mthai.com/variety/87274.html 

 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาระบบความเชื่อ“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน”  เปนความเชื่อที่ผสมผสานแนวคิดของ

ศาสนาชินโต พุทธศาสนา และลัทธิขงจ้ือเขาไวดวยกันอยางสอดคลองกลมกลืน ระบบความเชื่อน้ีเองที่เปนรากฐานสําคัญของ

วัฒนธรรมญ่ีปุนตามตารางสรุประบบความเชื่อที่สอดคลองของทัง้สามทัศนะดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 สรุปความเชื่อที่สอดคลองของระบบความเชื่อ“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” 

ระบบความเช่ือ“ศาสนา

ชินโตแบบชาวบาน”   

ศาสนาชินโต พุทธศาสนานิกายเซน ลัทธิขงจื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา 

2. การเคารพบูชาบรรพบุรุษ 

จงรักภักดีตอเทพเจาและองค

จักรพรรดิ 

3. ใหความสําคัญกับความ

จริงใจ กลาหาญ 

4. มีความรักในธรรมชาติ  

5. มองธรรมชาติของมนุษยวา

มีพื้นฐานเปนคนดี 

1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา แต

สนใจในโลกปจจุบัน 

2. ใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติธรรมที่มีความจริงจัง  

3. เชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

4. รักในความเรียบงาย ความ

กลมกลืนของธรรมชาติ  

5. มองธรรมชาติของมนุษยวา

มีพื้นฐานเปนคนดีตั้งแตเกิด มี

พุทธะอยูในตัวเอง 

1. ไมสนใจเรื่องโลกหนา 

2. การเคารพบูชาบรรพบุรุษ 

เทียนหรือสวรรค  

3. ใหความสําคัญกับคุณธรรม 

ความจริงใจ แนวแน 

4. ไมไดกลาวถึงธรรมชาติ แต

สนใจที่ขนบจารีตมากกวา 

5.  มองธรรมชาติของมนุษย

วามีพื้นฐานเปนคนดีตั้งแตเกิด 

สามารถขัดเกลาใหเปนคนดีได 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวา “ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” เปนระบบความเชื่อที่ไมสนใจเรื่องโลกหนา เคารพบูชาบรรพ

บุรุษ จงรักภักดีตอเทพเจาและองคจักรพรรดิ มีความรักในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม มีชีวิตที่เรียบงาย และมองธรรมชาติของ

มนุษยวามีพื้นฐานเปนคนดี ผูเขียนเห็นวาโลกทัศนความเชื่อดังกลาวเปนพื้นฐานที่สําคัญของสังคมญ่ีปุน เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนวาศาสนาชนิโตแบบชาวบานเปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญ่ีปุนไดอยางไร ผูเขียนขออธิบายผานลัทธิบูชิโดเปน

ตัวอยาง ดังน้ี 

 

3. ลัทธิบูชิโด : ภาพสะทอนศาสนาชินโตแบบชาวบาน 

 

บูชิโด (Bushido) หมายถึงวิถีแหงนักรบหรือซามูไร (Samurai) เกิดขึ้นมาในสังคมญ่ีปุนมีพัฒนาการเกิดขึ้นระหวาง

คริสตศตวรรษที่ 9 ถึง 12  โดยมีการสืบทอดจากรุนสูรุนจึงทําใหยังดํารงอยูในสังคมญ่ีปุนในปจจุบัน ผูเขียนเห็นวาบูชิโดจึง

นาจะตัวแทนและตัวอยางที่ใหภาพสะทอนอัตลักษณของสังคมญ่ีปุนได เน่ืองจากลัทธิบูชิโดเกิดจากอิทธิพลของศาสนาชินโต 

ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือที่ผสมผสานจนเกิดเปนระบบความเชื่อวาดวยจริยธรรมของนักรบ เรียกไดวาอิทธิพลของลัทธิบูชิโด

มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของญ่ีปุนเปนอยางมาก  

 

 
ภาพที่ 4 : ซามุไรกลุมซัทซึมะในลัทธิบูชิโดของญ่ีปุน 

ที่มา : http://www.unlockmen.com/bushido/ 

 

 ลัทธิบูชิโดมีจุดกําเนิดจากการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางศรัทธาในลัทธิชินโต ความเชื่อทางพุทธศาสนานิกาย

เซน และลัทธิขงจ้ือ จึงถือไดวาลัทธิบูชิโดเปนตัวอยางของวัฒนธรรมญ่ีปุนที่สามารถสะทอนภาพศาสนาชินโตแบบชาวบานเปน

ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญ่ีปุนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ศาสนาชินโตจึงสรางใหเกิดความจงรักภักดีและความรักชาติใหแกลัทธิบูชิโด เน่ืองจากศาสนาชินโตบูชาบรรพ

บุรุษและนับถือองคจักรพรรดิดุจเทพเจา ดังน้ัน ซามูไรจึงจงรักภักดีตอองคจักรพรรดิและเจานาย ศาสนาชินโตเชื่อวาแผนดิน

ญ่ีปุนเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิและที่สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ ซามูไรจึงมีความรักชาติและสามารถยอมตายที่จะ

ปกปองแผนดินและองคจักรพรรดิไดตลอดเวลา  

หากเราศึกษาประวัติศาสตรญ่ีปุนจะเห็นไดวา ลัทธิบูชิโดอาศัยศาสนาชินโตเปนแกนนําในการปลุกระดมความรักชาติ

ในชวงกอนสงครามโลกทั้งสองครั้ง…ถึงแมวาศาสนาชินโตจะถูกกระทบกระเทือนจากการที่ประเทศญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งที่

สอง แตคําสอนและอิทธิพลของศาสนาชินโตยังมีอิทธิพลความรูสึกนึกคิดของคนญ่ีปุน เราอาจจะพอสรุปไดวา ศาสนาชินโตได

เกิดมาพรอมกับประเทศญ่ีปุน และไดปลูกฝงความรูสึก ความเปนชาตินิยมใหแกคนญ่ีปุนมาจนถึงปจจุบัน (อุดมศักดิ์ จันทร

กลัด, 2535: 145) 
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2) ศาสนาพุทธในภาพรวมเชื่อเรื่องการตายแลวเกิดใหม ผูยึดถือความเชื่อแบบบูชิโดโดยเฉพาะพวกซามูไรจึงไมกลัว

ความตาย ในขณะที่นิกายเซนเนนการทําสมาธิ มีความอดทนสูง และสันโดษ  ดังน้ัน ซามูไรจึงใชแนวคิดแบบเซนในการฝก

จิตใจใหมีจิตใจแนวแนมีสมาธิในการใชดาบ สามารถขับไลความกลัว เกิดความความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการตัดสินใจ  

ดี.ที.สุสุกิ นักวิชาการดานพุทธศาสนานิกายเซนไดใหทัศนะวา ในประเทศญ่ีปุนพระพุทธศาสนานิกายเซนไดมี

ความสัมพันธกับชีวิตของพวกซามูไรตั้งแตเริ่มตนประวัติศาสตรแลว...ประการแรก พระพุทธศาสนานิกายเซนสนับสนุนพวก

ซามูไรใน 2 ทางดวยกัน คือ ทางดานศีลธรรมและดานปรัชญา ที่วาไดสนับสนุนทางดานศีลธรรมน้ันก็เพราะวา เซนเปนศาสนา

ที่สอนไมใหเอาอดีตมาเปนกังวล ที่วาไดสนับสนุนทางปรัชญาน้ันก็เพราะเซนปฏิบัติตอชีวิตและความตายมิไดผิดแผกแตกตาง

กันเลย ประการที่สอง ระเบียบวินัยของเซนเปนแบบงายๆตรงไปตรงมาแบบพึ่งตัวเอง และระงับหรือหักหามตนเอง แนวโนม

แบบถือสันโดษหรือแบบบําเพ็ญทุกทรมานของเซนน้ี นับวาเขากับเจตนารมณของนักรบไดเปนปเปนขลุยทีเดียว นักรบจะตอง

มีจิตใจเพิง่อยูกับอารมณใดอารมณหน่ึงอยางแนวแนเสมอ (จํานง ทองประเสริฐ, 2547: 73-74) 

3) ลัทธิขงจ้ือเนนเรื่องมนุษยธรรมหรือคุณธรรมที่มนุษยควรปฏิบัติตอกันภายใตขนบจารีตอันดีงาม ผาน

ความสัมพันธทั้ง 5 ไดแก เจานายกับลูกนอง พอกับลูก สามีกับภรรยา พี่กับนอง และเพื่อนกับเพื่อน ซ่ึงสอดคลองกับเปน

ความสัมพันธที่ซามูไรยึดถือคือความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง พี่กับนอง และเพื่อนกับเพื่อน อีกทั้งยังมีคุณธรรมตางๆ

ที่สอดคลองกับวิถีซามุไร ยกตัวอยางเชน หลักความยุติธรรม ความจริงใจ  ความซ่ือสัตยสุจริต  และการควบคุมตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาที่ถือเปนหลักการสําคัญอันหน่ึงของซามูไร จะเห็นไดวา ลัทธิบูชิโดสอนใหเหลาซามูไรยึดม่ันในความ

ซ่ือสัตยตอหนาที่และจงรักภักดีตอเจานายของตนเหนือส่ิงอ่ืนใด 

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาลัทธิบูชิโดมีจุดกําเนิดจากการผสมผสานอยางกลมกลืนภายใตระบบความเชื่อที่เรียกวา

“ศาสนาชินโตแบบชาวบาน” ระหวางความเชื่อในลัทธิชินโต หลักปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซน และหลักการของลัทธิขงจ้ือ 

จึงถือไดวาศาสนาชินโตแบบชาวบานเปนระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญ่ีปุนที่สามารถสะทอนภาพอัตลักษณของสังคมได

เปนอยางด ี
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บทคัดยอ 

 

จากการศกึษาแนวคิดชีวิตที่ดีในทรรศนะของโทมัส ฮอบส พบวามนุษยเอาตัวเองเปนศูนยกลาง (Self center) ทุก

การกระทําจะตองคํานึงเสมอวาตนไดประโยชนหรือไม  เม่ือกระทําส่ิงใดแลวไมเกิดผลดี  มนุษยก็จะปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงทันที  

มนุษยมีความรักและหวงแหนชีวิตตน  มนุษยจึงใชสิทธิในการดูแลและรักษาชีวิตตนใหปลอดภัย  ส่ิงน้ีถือเปนไปตามกฎธรรมชาติ

ที่ทุกคนไดรับอยางเทาเทียมกัน  แตมนุษยมีธรรมชาติอีกอยางหน่ึงคือเห็นแกตวั เยื้อแยง แขงขัน รุกรานกัน ส่ิงน้ีนํามาซ่ึงปญหา

ทําใหชีวิตมนุษยส้ันลง  แตมนุษยเปนสัตวสังคมมีการอยูรวมกัน  มีกิจกรรมตาง ๆ ตองเก้ือกูลตอกัน  ความเห็นแกตัวจึงตองใช

วิธีการควบคุมเพราะวาความเห็นแกตัวมาจากตัณหา สาเหตุน้ีจึงทําใหทุกคนในรัฐตองรวมมือกันปฏิบัติตามกฎกติกาอันเปน 

กฎศีลธรรมเพื่อนํามาซ่ึงความปลอดภัยในชีวิต กฎระเบียบของสังคมจึงเปนทั้งขอปฏิบัติและขอหาม  เม่ือทุกคนปฏิบัติตาม

ยอมสงผลคือความสงบสุข  เม่ือมนุษยตางรักในชีวิตและปรารถนาความสุขทุกคนจึงตองทําตามหนาที่ตามกฎธรรมชาติเพื่อ

การมีชีวิตที่ดี สรุป ชีวิตที่ดีตองมีความปลอดภัยม่ันคง และมีความสงบสุข 

 

คําสําคัญ: ชีวิตที่ดี  ชีวิตที่ดีในทรรศนะปรัชญา  โทมัส  ฮอบส   

                               

Abstract 

 

From a good life concept in Thomas Hobbes. Man takes himself as a center. All actions must 

always take into account whether they are beneficial or not. When things do not work, humans will 

immediately refuse or avoid them. Human beings have the right to take care of their lives. This is in line 

with the natural law that everyone receives equally. But man has a natural, selfishness, Scramble, match, 

offend. This brings problems to shorten human life. But humans are social animals They live do activities 

together. They must at the support each other. Their Selfishness must be control. Because selfishness 

comes from passion. This causes everyone in the state to cooperate in compliance with the rules. This is 

a moral law that brings safety to life. Social regulation is both a practice and a prohibition. When everyone 

obeys, the result is peace. Everyone is obliged to obey it. Its the natural law to live a good life. A good 

life must be secured. And have peace. 

 

Keywords: a good life, good life in philosophy, Thomas Hobbes 
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1 .บทนํา  

มนุษยตางแสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนาเม่ือตองการชีวิตที่ดีจะกระทําอยางไร ตามหลักจริยศาสตรชีวิตที่ดียังมีการ

โตแยงกันมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ซ่ึงนักปรัชญาสมัยน้ันถือเปนกลุมแรกที่ใหความสนใจในปญหาวาชีวิตที่ดีน้ันควรเปนอยางไร  

กลุมน้ีมีชื่อวา  โซฟสท (The sophists)  ซ่ึงมีความเชื่อวามนุษยน้ันประกอบดวยกายและจิตแตกลับไมมีความเชื่อเรื่องของ

วิญญาณเละเชื่อวามนุษยน้ันส้ินสุดเม่ือตาย  ขณะที่มีชีวิตอยูส่ิงที่ประเสริฐที่สุดสําหรับตนคือการแสวงหาความสุขใหกับชีวิต 

ไมวาจะเปนความสุขสําราญ  ความรื่นเริงบันเทิงใจ การแสวงหาทรัพยสินเงินทอง  ผลประโยชนในทุกรูปแบบที่ทุกคนตองตัก

ตวง  ความสุขและความสําราญเทาน้ันที่เปนยอดปรารถนาและเปนส่ิงประเสริฐสุดในชีวิต ( วิทย   วิศทเวทย 2532 : 37) แนว

การคิดของกลุมโซฟสท น้ีเห็นวาความดี ความชั่ว  ความถูก  ความผิด  เปนเรื่องของความคิดความรูสึกของแตละบุคคล  

มนุษยจะมองตนเปนมาตรวัดของทุกส่ิง ผิดถูก ดีชั่วก็เปนไปตามที่มนุษยตัดสินเอง จุดหมายอยางเดียวของมนุษยคือความสุขที่

เปนความพอใจทางประสาทสัมผัส 

 โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbs) นักปรัชญาชาวอังกฤษ มองวาโดยธรรมชาติมนุษยตางก็แสวงหาส่ิงที่ตนเอง

ตองการเสมอ  ถาใหมนุษยเลือกกระทําอยางหน่ึงอยางใดเขาจะกระทําส่ิงที่ดีและเปนประโยชนตอตัวเองเทาน้ัน  แมผลของ

การกระทําน้ันดูจะเปนประโยชนตอผูอ่ืน แตน่ันเปนการคาดหวังไวแลววาเขาจะตองไดประโยชนจากการกระทําน้ันดวยไมวา

ทางตรงหรือทางออม ไมวาระยะส้ันหรือระยะยาว  พฤติกรรมน้ีเรียกวาประโยชนเพื่อตน  สรรพส่ิงในโลกลวนดําเนินไปตาม

กลไกที่อาศัยแรงขับเคล่ือน (Movement) ทางกายภาพ ( Psychological hedonism) ซ่ึงมนุษยน้ันก็อยูในขายของกฎสากล

โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับรางกายดังแรงขับเคล่ือนจากการไหลเวียนของโลหิต ซ่ึงยังรวมถึงสวนที่เรียกวา "จิตใจ" (Mind) อีก

ดวย ฮอบส  กลาวถึงการรับรูดวยผัสสะ และอารมณความรูสึกของมนุษยเปนการตอบสนองดวยแรงขับเคล่ือนภายในตอแรง

กระทําจากภายนอก แรงขับเคล่ือนภายในน้ีสงทอดตอไปยังสมอง กอเกิดเปนความคิด (Idea) และทิ้งรองรอยไวเปนภาพ 

(Image) ในความทรงจํา ส่ิงที่ประกอบกันขึ้นเปนจิตใจ ไมวาจะเปนความนึกคิด (Thought) ความปรารถนา (Desire) หรือ

เจตจํานงจึงมิใชอะไรอ่ืนนอกจากแรงขับเคล่ือนในสมองแรงขับเคล่ือนน้ีเองที่ไปกระตุนใหเกิดอากัปกิริยาการกระทํา และ

คําพูดตาง ๆ ซ่ึงการกระทําของมนุษยจะเขาหาส่ิงที่ดีและหลีกเล่ียงส่ิงไมดีเสมอ 

 เม่ือการกระทําของทุกคนตางมีความปรารถนาตามความตองการของตนซ่ึงเปนเหตุของการยื้อแยงแขงขันละเมิดกัน

ซ่ึง ฮอบส กลาววาส่ิงน้ีเปนธรรมชาติของมนุษยที่มีความเห็นแกตัวการมาอยูรวมกันยอมสรางปญหาอันเปนส่ิงที่กอใหเกิด

อันตรายตอชีวิต  โทมัส ฮอบส มีวิธีการแกปญหาในการมีชีวิตที่ดีอยางไรและมีหลักการใดเพื่อสรางความสงบสุขในสังคมตอไป 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคจะศึกษาและวิเคราะหทรรศนะทางปรัชญาเรื่อง  ชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ  โทมัส ฮอบส  

ตามแนวคิดชีวิตที่ดีที่ ฮอบส เสนอไวในหลักการการดําเนินชีวิตวาการที่มนุษยมีธรรมชาติเห็นแกตัวเพราะมนุษยมีตัณหา

วิธีการที่ ฮอบส  จะใชควบคุมเพื่อมิใหเปนอันตรายหรือทําใหชีวิตมนุษยส้ันลง คือทุกคนในสังคมตองรวมมือกันสละความเห็น

แกตัวโดยมาทําสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด ผูไมกระทําตามตองถูกลงโทษ  

 

2.  ลักษณะความหมายชีวิตที่ดีในปรัชญา โทมัส ฮอบส 

 ชีวิตที่ดี  หมายถึงการกระทําตามสิทธิหนาที่ตามที่ตนปรารถนา  กระทําในส่ิงที่ตนเองชอบโดยมิใหตนไดรับความ

ทุกขความเดือดรอน คําวา “ชีวิตที่ดี”กับคําวา “ส่ิงที่ด”ี ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกัน  ส่ิงที่ดีเปนส่ิงที่ถูกตั้งขึ้นเปนคําถามวาควร

เลือกกระทําส่ิงใด ในหลักจริยศาสตรของชีวิตที่ดี   ส่ิงที่ดีเปนหลักที่จะตองเลือกวาจะกระทําอยางไรเพื่อนําไปสูการมีชีวิตที่ดี  

เม่ือตองการมีชีวิตที่ดีน้ันก็ขึ้นอยูที่จะกระทําส่ิงดีแบบใด  มีการเลือกวาส่ิงใดที่ใหชีวิตมีคุณคาและเกิดประโยชนตอตนเองมาก

ที่สุด ฮอบส กลาวถึงส่ิงที่ดีเม่ือเลือกกระทําแลวจะตองสงผลดีใหกับชีวิต ส่ิงที่ดีในสังคมจึงหมายถึงการมีกฎเกณฑระเบียบและ

ขอปฏิบัติในการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคมก็จะตองมีกฎระเบียบและตองมีการปฏิบัติตามระเบียบ ( Orientation) อยาง

เครงครัดเพื่อดํารงไวซ่ึงความม่ันคงของสังคม  บุคคลควรรูในบทบาทหนาที่ และที่สําคัญสามารถควบคุมตนเองได   ส่ิงที่ดีคือ

มาตรฐานที่สรางความปลอดภัยเพราะเปนส่ิงที่ไมขัดตอสิทธิซ่ึงกันและกัน 
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 ส่ิงที่ดีตองเก่ียวของกับสิทธิเปนสําคัญ  สิทธิถือเปนความชอบธรรมที่มีอยูในธรรมชาติเกิดมาพรอมกับการเกิดของ

มนุษยซ่ึงไมอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไขได  โดยเฉพาะสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย ความเสมอภาคที่มนุษยสามารถดําเนิน

ชีวิตมีการเรียนรู  มนุษยจะพัฒนาและปรับตนเองดวยการใชเหตุผล  รูจักเคารพความเสมอภาคตอกัน หลักของการอยูรวมกัน

ในสังคมก็คือทุกคนไมควรลวงละเมิดตอชีวิตและรางกายผูอ่ืน  ส่ิงน้ี  ฮอบส ถือเปนคุณธรรมสําคัญ มนุษยมีความรักในชีวิตจึง

ปกปองมิใหผูอ่ืนมาละเมิดตอชีวิตรางกายและทรัพยสินของตน  ส่ิงน้ี ฮอบส  เห็นวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเปน  ดังน้ันหลัก

หรือกฎทางสังคมจึงแยกสิทธิที่ไมจําเปน (Unessential Right) เปนสิทธิตามสัญญาและยังเปนกฎธรรมชาติอีกดวย (Richard 

S. Peter  New York: Collier Books, 1967.  p . 104.) ดวยเหตุน้ีส่ิงที่มีคาสําหรับชีวิตคือการแสวงหาส่ิงที่ดี  ความเปน

อิสระตามหลักการธรรมชาติมนุษย  เพราะส่ิงดียอมนํามาซ่ึงความสุข (บุญมี แทงแกว  2550 : 30)  

 หลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับชีวิตที่ดีที่คนสวนใหญในสังคมตองยอมรับวาเปนส่ิงที่ถูกตองสมควรที่

จะปฏิบัติตามอันเปนลักษณะที่สําคัญคือการสรางความสงบสุข โดยพิจารณาถึงประโยชนและสิทธิของบุคคล  การที่จะใชเปน

มาตรฐานทางจริยธรรม ฮอบส ไดใชความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบวาส่ิงไหนผิดและส่ิงไหนถูก  ความ “ดี” และ “ไมดี” 

ขึ้นอยูที่ประโยชนของคนจํานวนมาก  แมวา ฮอบส จะใหความสําคัญในสัญญาหรือขอตกลงระหวางบุคคล ซ่ึงสัญญาดังกลาวน้ี

เปนส่ิงที่สามารถแกไขและรักษาประโยชนของคนจํานวนมาก เพราะสัญญาเปนขอตกลงเพื่อการรักษาชีวิตของมนุษยทุกคน 

โดยคํานึงถึงประโยชนดวยหลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) ซ่ึงเปนขั้นของเหตุผล  การ

ตัดสินการกระทํา  คํานึงความถูกตองยุติธรรมยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษยรวมกัน มีคุณธรรมยึดหลักจริยธรรม

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเปนมนุษยของแตละบุคคล  

 

3. ประเภทของชีวิตที่ดี 

บุคคลจะมีความม่ันคงปลอดภัยไดก็ขึ้นอยูที่วารัฐมีความยุติธรรมหรือไม  ขอปฏิบัติที่เรียกวากฎหรือกฎหมายน้ันมา

จากกฎธรรมชาติ  ทุกคนตองปฏิบัติตาม  จะชอบหรือไมชอบทุกคนในรัฐก็ตองเชื่อ  เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมมนุษยก็

จะตองเชื่อฟง  เพราะกฎจะใหความคุมครองคนในสังคมและสรางความปลอดภัยในชีวิต  นักปรัชญากลุมหน่ึงคือกลุม สโตอิก  

ก็เชื่อวากฎของสังคมเปนกฎธรรมชาติที่คอยใหความคุมครองชีวิต  การที่ทุกคนมาอยูรวมกันในรัฐจะตองไมตางกันในขอปฏิบัติ  

สวนทีมี่ความตางกันก็คือเรื่องของผลประโยชน ฮอบส  จึงแบงประเภทบุคคลตามหนาที่คือ ผูปกครองและผูถูกปกครอง  ซ่ึง

การดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมจะเปนไปตามกระบวนการที่อยูภายใตกฎเกณฑ ฮอบส  เชื่อวากฎเกณฑทางสังคมน้ันจะชวย

บังคับใหคนในสังคมเปนคนดี  รูหนาที่ (DUTY) อันเปนหลักคุณธรรมที่จะตองปฏิบัติตอตนเอง  และเขาใจบทบาทหนาที่ของ

ตนในฐานนะพลเมืองที่ดี รูวาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด  มีความรับผิดชอบผูปกครองและผูถูกปกครอง ตางตองมีความเห็นชอบ  

เพราะหนาที่ของบุคคลมีความเก่ียวของและสอดคลองกับบทบาททางสังคมที่แตละบุคคลดํารงอยู   (Jean Jacques 

Rousseau. The Social Contract in Modern Political Thought, ed. By William, 1743. ) หนาที่จึงเปนภารกิจที่

จะตองกระทําเพื่อใหชีวิตดํารงอยูอยางมีคุณคา เพื่อนํามาซ่ึงการปฏิบัติรวมกัน 

หลักการชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ  ฮอบส  เปนศาสตรที่วาดวยความสัมพันธกันของบุคคล  กิจกรรมและการเก้ือกูล

กันของคนในสังคมหรือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองเปนไปตามหลักคุณธรรม  ดังน้ัน  ส่ิงใดที่เปนอุปสรรคตอชีวิตที่ดี

หรือส่ิงที่กอใหเกิดความทุกขความเดือดรอน  มนุษยจะหลีกเล่ียง  เชนการไมกลาวใหราย ไมดูหม่ินกัน  การไมละเมิดกัน  ส่ิงน้ี

ยอมเปนประโยชนในการมาอยูรวมกัน  ฮอบส  กลาวถึงหลักสิทธิหนาที่ของผูปกครองและผูถูกปกครอง  กฎระเบียบนับเปน

เครื่องมือสําคัญที่สรางความสงบสุขในการอยูรวมกัน  การมีกฎระเบียบก็เพื่อการดูแลคนในสังคม การปฏิบัติ ตาม ( 

Orientation) ก็เพื่อดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยในชีวิตและความม่ันคงของรัฐ  รัฐจึงเปนส่ิงที่ใหความปลอดภัยทั้งภายในและ

ภายนอก ทุกคนจึงมีสวนที่ทําใหรัฐเกิดความม่ันคงปลอดภัย (สฤณี  อาการคํานวณก็ชวานันทกุล ,2554 :84 )  วิธีการน้ีถือวา

เปนเปาหมายแหงชีวิตตน” ฮอบส  ใหความสําคัญแกบุคคลทั้งสองประเภทโดยเฉพาะปจเจกบุคคลคือตัวเอง (Self center) 
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การเอาตัวเองเปนศูนยกลางของทุกส่ิง บุคคลพึงกระทําตามสิทธิที่ตนพึงมี และความปรารถนาในการดูแลชีวิตซึงผูปกครอง

และผูถูกปกครองตองทําตามสิทธิที่ตนมีอยู  

 

4.  ลักษณะและคุณคาทางจริยธรรม 

ความสุขสบาย (pleasure) เปนส่ิงที่ดีที่สุด มนุษยคํานวณผลของการกระทําเสมอการคํานวณน้ันมนุษยจะคํานึงวา

ผลที่ตนควรไดจะมีลักษณะเปนอยางไร ลักษณะของความสุขตามทรรศนะของ ฮอบส มีสองดาน คือมนุษยแสวงหาสภาพที่

ปราศจากความเจ็บปวดอันเปนความทุกขอีกดานหน่ึงแสวงหาความรูสึกที่สุขสบาย อันเปนเปนเปาหมายชีวิต  (สุจิตรา ออนคอม, 

2554 : 67) การที่รางกายไมปลอดภัยก็ยิ่งทําใหรางกายประสบกับปญหามนุษยจึงหลีกเล่ียงเพื่อมิใหเกิดการสูญเสียอ่ืนใด วา

โดยทั่วไป ฮอบส ถือวาความสุขทางกายคือส่ิงที่ดีที่สุดเพราะเปนส่ิงที่ทําใหมนุษยแสวงหาส่ิงอ่ืนได ฮอบส จึงถือเปนการ

แสวงหาส่ิงที่มีคุณคาสําหรับชีวิตมนุษยจึงหลีกเล่ียงการละเมิดกัน  การไมละเมิดเปนหลักประพฤติทางจริยธรรมของสังคมและ

เปนการรักษาพันธสัญญารวมกัน  การแสวงหาสภาพความปลอดภัยปราศจากความเจ็บปวดจึงถือเปนหลักการสรางคุณคาของ

ชีวิตโดยรวมกันปฏิบัติตามกฎตาง ๆ  อันเปนจริยธรรมแบบสัญญาสังคมที่กําหนดวา มนุษยควรปฏิบัติตอตนอยางไร  เราก็

ปฎิบัติกับคนอ่ืนเชนเดียวกับปฏิบัติใหตนเชนกัน  เม่ือทุกคนหลีกเล่ียงความเจ็บปวด  ดังน้ันทุกการกระทํายอมนําไปสูความ

สงบสุขในสังคม กฎจึงเปนรากฐานที่ปราศจากความเจ็บปวด 

ศีลธรรมเปนหลักประพฤติเพื่อการไมละเมิดกัน  สรางส่ิงดีในชีวิต  การไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนสืบเน่ืองมาจากมนุษย

ตระหนักรูในความดีที่มนุษยมีเหนือกวาสัตว  คุณธรรมชวยใหตางมีความดีรวมกัน   ฮอบส กลาววาถามนุษยขาดคุณธรรมยอม

สงผลตอความเดือดรอนเปนความทุกขเพราะมนุษยจะไมไวใจซ่ึงกันและกัน (Ayn Rand. The Virtue of Selfishness . New 

York: Signet book,1964 ) คุณธรรมเปนกรอบและเปนคุณสมบัติที่นํามาสูการเชื่อมโยงทางสังคม  คุณธรรมน้ันเปนเครื่องชี้

วัดความสุขของคนในสังคมเปนหลักความดีภายในซ่ึง  ฮอบส  ไดนําหลักอันเปนธรรมชาติมาเปนขอปฏิบัติ  การที่มนุษยมี

ความรักในชีวิต  มนุษยยอมปกปองในส่ิงที่ตนรักเสมอและคุณธรรมน้ีเองที่จะสามารถทําใหทุกคนในสังคมมีความปลอดภัย  

การนําคุณธรรมที่มีในธรรมชาติมารวมกันปฏิบัติตามยอมสงผลตอชีวิตที่ดี คุณธรรมจึงถือเปนบทบาทหนาที่ของทุกคนที่นํามา

ซ่ึงความสุขสบาย 

 

5. ความสําคัญของชีวิตที่ดีตามทรรศนะของ โทมัส  ฮอบส 

เม่ือทุกคนตางมุงแสวงหาความสุขเพื่อตนเอง  การปฎิบัติรวมกัน  ทุกคนตองใหความสําคัญในหนาที่มนุษยต อง

ควบคุมและรูในบทบาทของตนเอง  ฮอบส เชื่อวาการกระทําตามหนาที่จะเปนการไมเพิ่มปญหา  ซ่ึงความจริงเขากลาวถึง

ปญหาเกิดจากตัณหาที่มนุษยมีความตองการเพราะยิ่งตัณหาเพิ่มมากเทาใดมนุษยจะหาความสงบสุขไมได  และยังเปนการเพิ่ม

ความทุกขมากยิ่งขึ้นเทาน้ัน   ฮอบส  เชื่อวาหลักการของหนาที่มีความสอดคลองในการดูแลชีวิต  หนาที่ในการรักษาชีวิต คือ

การสรางส่ิงอันเปนประโยชนและยังชวยกําหนดหลักการพัฒนาตนและสังคม    เปนการแกปญหาในหลายดานไมวาการ

แกงแยงกัน การรุกรานกัน บทบาทหนาที่ของบุคคลยอมสงผลตอการพัฒนาและนํามาซ่ึงความเปนระเบียบและสงผลตอการ

กระทําตามกฎระเบียบที่ตกลงรวมกัน  (Thomas Hobbes. Leviathan or the Matter. Forme and power of a 

Commonwealth  Ecclesiasticall 1967;.104). หนาที่จึงเปนส่ิงที่ชวยใหชีวิตปลอดภัย การดําเนินชีวิตดวยหลักศีลธรรมคือ

การทําตามหนาที่สามารถนําไปสูชีวิตที่ดีใน  Psychopathology  and  Politics  Lasswell  ไดกลาวถึงลักษณะของมนุษย

ซ่ึงเปนสัตวสังคม ตางตองทําหนาที่ทางสังคมเปนการจัดระเบียบที่นําไปสูความม่ันคงในทางสังคม มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพ

เพื่อความถูกตองมีความเปนธรรม  และมีสิทธิในชีวิต  ฮอบส ถือเปนสิทธิขัน้พื้นฐานของมนุษยที่สามารถมีชีวิตอยูไดและไดรับ

การคุมครองใหปลอดภัย 
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5.1 ชีวิตที่ดีของปจเจกบุคคลในสังคม 

เม่ือเชื่อวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน ปจเจกชนน้ัน ควรมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  ดังน้ี คือ 1) สิทธิในตัวเอง 

กลาวคือมนุษยเม่ือเกิดมาแลวยอมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะพิทักษรักษาไวซ่ึงชีวิตของตนเอง 2) สิทธิในทรัพยสิน  ฮอบส ให

ความสําคัญในความหมายของสิทธิในทรัพยสินวา จุดมุงหมายอันประเสริฐสุดของมวลมนุษยชาติ คือการรวมกันเปนจักรภพ

และยอมที่จะใหรัฐบาลเปนผูปกปองคุมครองในทรัพยสินของตนเองและ 3) สิทธิทางการเมืองการปกครอง.มนุษยนําความเทา

เทียมในเรื่องสิทธิมาทําเปนกฎและขอปฏิบัติในสังคมความเทาเทียมกัน  ฮอบส กลาววาแมคนเราจะมีความแตกตางกันในดาน

กําลังกายและความคิดอาน แตเขาไมอาจจะอาศัยเหตุแหงความแตกตางน้ีเปนขออางเพื่อประโยชนของตนเหนือคนอ่ืนได การ

ดูหม่ินดูแคลนเหยียดหยามการละเมิดกัน (จินดา จันทรแกว. 2553.) การขาดหลักศีลธรรมทําใหเกิดอันตรายชีวิตมนุษยก็ส้ัน

ลงเพราะวามนุษยละเมิดตอกัน หลักศีลธรรมเปนหลักแหงการสรางความดีใหตนเอง  ในปจเจกบุคคลจึงปฏิบัติตนตาม

หลักการทางศีลธรรมไมละเมิดตนเองคือไมสรางส่ิงที่เปนโทษตอตนเอง  ดังน้ันการกระทําเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความสุขและเปน

ชีวิตที่ดี 

ฮอบส ใหความสําคัญเรื่องสิทธิในชีวิตของปจเจกชน จุดเริ่มตนของการใหความสําคัญคือสิทธิในชีวิต และสิทธิในการที่จะไดรับ

ความคุมครองจากรัฐ  ในความคิดทางการเมือง (Political Philosophy) ทฤษฎีวาดวยรัฐ  และ  ฮอบส  เห็นดวยกับความคิด

ที่วาการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยทรงไวซ่ึงเทวสิทธิในพระราชอํานาจแตเพียงผู

เดียวมนุษยชาติไมมีสิทธิในอิสรภาพและสภาพตามธรรมชาติ.รัฐมีหนาที่ในการรับใชประชาชนสิทธิทางการเมือง (Political 

right) ทั้งหมดเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหากรัฐบาลไมมีความเปนธรรมและไรประสิทธิภาพใน

การบริหารประเทศ เพราะรัฐบาลมีหนาที่ในการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนประชาชน. 

  ขอปฏิบัติของปจเจกบุคคล  ฮอบส ใหความสําคัญเรื่องการกระทําตามหนาที่ของมนุษยเพราะผูกระทําจะสรางส่ิงที่

เรียกวาระเบียบและความซ่ือตรงตอชีวิตและเพิ่มคุณคาตนเอง  การใหความสําคัญก็เพื่อใหเกิดความสุขแกตนเอง หนาที่เปน

เครื่องมือสําคัญที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตการรับผิดชอบในหนาที่ถือเปนส่ิงที่สรางคุณคาทั้งทางสังคมและตนเอง  บุคคลอาจมี

หนาที่หลายดานทั้งทางดานครอบครัวอาจเปนลูก เปนพอ เปนแม เปนพี่ เปนนอง หรือในทางสังคม อาจเปนตํารวจ เปนทหาร 

เปนครู ฯลฯ เหลาน้ี ฮอบส กลาววา การรักษาหนาที่เปนการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตใหไดรับประโยชนเพื่อชีวิต

ที่ดี ถามนุษยไมรักษาหนาที่ตนส่ิงที่ไดรับก็คือความสูญเสียคุณคารวมทั้งอันตรายในชีวิต ฮอบส กลาววาการไมรักษาหนาที่ตน

เปนปจเจกบุคคล-หนาที-่สิทธิ-ความไมเบียดเบียนตน-ปลอดภัย-ความสุข 

 

5.2  ชีวิตที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม 

ในสวนหนาที่ทางสังคมซ่ึงเปนขอตกลงที่รวมมือกันของทุกคนจะรวมมือกันน้ัน   ฮอบส กลาววาการเคารพในกฎและ

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับทุกคนยอมทําใหทุกคนไดรับความสงบสุข  ซ่ึงถือเปนความรับผิดชอบในตนเองและยังเปน

สันติภาพของตน  เปนหลักของความมีเหตุมีผลที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อตนเองและความม่ันคงของสังคม เปนหลักการเก้ือกูลที่

นํามาสูกฎทางสังคม ฮอบส  เห็นวาการเก้ือกูลกันเปนการสรางประโยชนกับบุคคลภายนอก เทากับเปนการรักษาความ

ปลอดภัยแกตน  การกระทําที่มีลักษณะ เห็นแกหนาที่ตนเอง  ลักษณะน้ี  ฮอบส  กลาววาเปนการรักษาความปลอดภัยที่ชวย

ใหตนและทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุขสงบ (เน่ืองนอย บุณยเนตร. จริยศาสตรตะวันตก.2544). ส่ิงใดที่เปนเหตุใหอายุส้ัน

มนุษยจะหลีกเล่ียง  มนุษยมีความรักในชีวิตตน  และตางกลัวอันตรายจากการถูกทํารายทุกคนจึงปองกันตนเอง  การฝน

ธรรมชาติบางอยางเพื่อตองการเปล่ียนแปลงบางส่ิงเปนการชนะใจตนเอง “การสละสิทธิตามธรรมชาติแมการทํารายผูอ่ืนและ

รวมปฏิบัติตามกฎของสังคม” เปนหลักของการสรางสันติภาพ  อันเปนหนาที่เพื่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีในสังคม 

การที่มนุษยไมทํารายกันและกันน้ันเพราะมนุษยตางตระหนักดวยเหตุผลวาหากตนกระทําเชนน้ันก็ยอมไดรับการ

โตตอบในทํานองเดียวกัน ฮอบส  กลาววาในสภาวะของการอยูรวมกันเปนสังคมจะมีลักษณะธรรมชาติ 2 ประการคือ ภาวะ

แหงเสรีภาพซ่ึงทําใหมนุษยสามารถกระทําในส่ิงที่ตนปรารถนาภายใตขอบเขตจํากัดแหงกฎธรรมชาติ และประการที่สองภาวะ
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แหงความเทาเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยูไมมีใครมีสิทธิอํานาจ หรือขอบเขตของอํานาจมากกวากันแตเทาเทียมกันในดาน

สิทธิ 2  สวนสิทธิในทรัพยสิน (Property)  ฮอบส มีทรรศนะวา ทรัพยสิน  ที่เกิดจากวัตถุส่ิงของตางๆแลวยังหมายรวมถึง

รางกายของมนุษยและแรงงาน ดังที่  ฮอบส ไดมีทรรศนะวามนุษยทุกคนมีทรัพยสินคือสิทธิที่อยูในตัวของเขาเองไมมีใครมี

สิทธิที่จะใชนอกจากตัวเขา  ในสวนสิทธิที่สองส่ิงทั้งหลายที่มีอยูในโลกทั้งหมดเปนของทุกคน ซ่ึงทุกคนมีกรรมสิทธ์ิรวมกันแต

กรรมสิทธ์ิสวนตัวหรือสวนบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเขาไดใชแรงงานเคล่ือนยายหรือเก็บเก่ียวส่ิงน้ัน 

  ฮอบส กลาววาความเห็นแกตัวเปนธรรมชาติที่มนุษยตองสละเพื่อสวนรวม  การไมเห็นแกสวนรวมสังคมยอมมีความ

เดือดรอน เม่ือสวนรวมเกิดความเดือดรอนความสุขสงบยอมเกิดขึ้นไมได  ความเสียสละเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผูที่อยู

รวมกัน คุณธรรม (virtue) เปนหลักทางจริยธรรม (ethics) เปนหลักปฏิบัติเปนความดีงามในจิตใจ  คุณธรรมเปนส่ิงที่ตรงกัน

ขามกับกิเลส  ซ่ึงเปนความไมดีในจิตใจ มนุษยใหความสําคัญกับชีวิตตนมากวาส่ิงอ่ืนและจิตสํานึกโดยธรรมชาติของมนุษยจะ

ใหความสําคัญในสิทธิความเปนมนุษยของผูอ่ืนเชนกันดังน้ันคุณธรรมในสวนที่มนุษยนํามาใชคือคุณธรรมที่เกิดจากการรักษา

สิทธิหนาที่ความเปนมนุษย  เม่ือมนุษยพรอมที่จะรักษาสิทธิในสวนน้ี  จิตใตสํานึกของมนุษยคือการไมลวงเกินในสิทธิของผูอ่ืน  

น่ันหมายถึงการปฏบิัติตามกฎของสังคมเพื่อความสงบสุขรวมกัน 

 การสละความเห็นแกตัว – คุณธรรมจริยธรรม -  การกระทําตามกฎสังคม-สงบสุข 

 

6. เปาหมายชีวิตที่ดี 

 ถามนุษยไมอาจจะควบคุมความเปนไปของธรรมชาติได  ความเปนไปน้ันคือตัณหาซ่ึงเปนส่ิงที่มนุษยตองควบคุม มิ

เชนน้ัน อายุมนุษยจะยิ่งส้ันลง  ดังน้ันมนุษยจํานวนมากจึงตกลงทําสัญญา  ที่จะอยูรวมกันในรูปแบบแหงจักรภพตามทฤษฎี

สัญญาประชาคม  ซ่ึง  ฮอบส ถือวาเปนรากฐานของสังคมการเมืองของมนุษย   ซ่ึงตามอํานาจสูงสุดบุคคลผูใชอํานาจเหลาน้ี

คือผูซ่ึงสรางความยุติธรรมสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นอันเปนหลักการสําคัญทางสังคม ฮอบส ถือเปนอํานาจหนาที่ในการ

ชวยใหเกิดความสงบ  ความยุติธรรมในสังคมยังนํามาซ่ึงความม่ันคง ฮอบส ใหความสําคัญในรัฐและมอบอํานาจใหองคอธิปตย

ในการปกครองดูแล ในการตัดสินความขัดแยงในสังคม ความยุติธรรมจึงเปนหลักการที่ทําใหชีวิตของบุคคลในสังคมเกิดความ

เทาเทียมในสิทธิทางสังคม  ดังน้ัน  ผูนําจะตองประกอบดวยคุณธรรม มีองคประกอบที่สําคัญคือหลักสากล หลักมโนธรรมใน

การตัดสินความถูกผิด เพื่อใหทุกคนในสังคมรวมมือกันและรักษาความม่ันคงของรัฐเพื่อชีวิตที่ดีตอไป  

        องคอธิปตย - ศีลธรรม – มโนธรรม -  ความยุติธรรม -  ความม่ังคง -  ความปอดภัย - ความสงบ 

 

7. บทสรุป  

  ชีวิตที่ดีในทรรศนะของ โทมัส ฮอบส  

บทความน้ีไดนําเสนอกระบวนคิดของโทมัส ฮอบส ที่มองวา มนุษยมีธรรมชาติคือเห็นแกตัวและ“ธรรมชาติของ

มนุษย” (human of nature) เปนอินทรียพลวัต (Dynamic Organism) คือมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจึงทําใหมนุษย

ดิ้นรนแสวงหาส่ิงตางๆ นําไปสูความตองการเก่ียวกับโลกภายนอก อินทรียน้ีสามารถรับรูไดดวยผัสสะ (sensation) รูสึกสุข

ทุกขและสามารถคิดอยางมีเหตุผลดวยวุฒิปญญา “มนุษยมีคุณคา มีเหตุผล มีความรับผิดชอบซ่ึงมนุษยจะพัฒนาตนไปสูชีวิตที่

ดีเพราะมีวิญญาณแหงเหตุผล (Rational Soul)” อันเปนพลังและเปนองคประกอบที่สําคัญของรางกาย (body) โทมัส ฮอบส 

(Thomas Hobbes) เห็นวามนุษยมีพฤติกรรมมาจากธรรมชาติที่เห็นแกตัว (selfishness)  เอาตนเปนศูนยกลาง  “เอาแตใจ

ตัวเองยื้อแยงแขงดีกันกอใหเกิดการดิ้นรนการตอสู แยงชิง ยื้อแยงกันโดยไมมีขอบเขต” (Thomas Hobbes. Leviathan or 

the Matter. 1967: 103) เพราะมนุษยมีตัณหา (passion) ส่ิงที่ ฮอบส ตองการบอกคือมนุษยตองควบคุมตัณหาเพื่อการดํารง

อยูอยางปลอดภัยเพราะตัณหาของมนุษยคือความโหดเหี้ยมที่เปนภัยตอชีวิต ฮอบส จึงมีแนวคิดเรื่องการควบคุมตัณหา “โดย

ใหทุกคนสละความเห็นแกตัว (Leo Strauss, Natural Right and History Chicaco : University of  Chicago Press, 
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1965: p, 166)“มุงกระทําส่ิงอันจะเปนผลดีตอการคุมครองชีวิตมิใหตนตกอยูในภาวะอันตราย (สุเชาว  พลอยชุม,  พุทธ

ปรัชญา 2555: 121) เปนสัญชาตญาณในการทําหนาที่ปองกันชีวิตใหปลอดภัย 

  ฮอบส  ไดพิจารณาธรรมชาติมนุษยจากวิธีการทางการเมืองเพื่อความสมบูรณแบบของการดําเนินชีวิต“มนุษย

แสวงหาส่ิงที่ตนตองการบนฐานของสังคมการเมืองตลอดเวลาเพื่อใหไดมาซ่ึงการดํารงชีพ” (Thomas Hobbes. Leviathan 

or the Matter. Forme and power of a Commonwealth  1967 : p.112)  ตามลักษณะวุฒิปญญาในการสรางสันติภาพ

โดยใชความเอ้ืออารีเปนวิวัฒนาใหปรากฎขึ้น และมนุษยไดใชความเอ้ืออารีในการอยูรวมกันซ่ึงแทจริงก็มาจากความรักตนและ

การสรางความสุขระยะยาว  กฎของสังคมเปนหลักการรักษาตนที่สอดคลองกับการรักษาสิทธิตามหลักเหตุผลอันเปนคุณธรรม

สูงสุดซ่ึงมนุษยสามารถเลือกเอาคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิตโดยมีมโนธรรมควบคุมบังคับความรูสึก “ทุกคนตางมีขอปฏิบัติตาม

รวมกัน กฎของสังคมเปนเหตุผลเปนคุณธรรมทางจริยศาสตร ซ่ึงจะทําใหมนุษยสามารถมีชีวิตที่ดีและกาวถึงความดีสูงสุด 

เหตุผลหรือปญญาจึงเปนธรรมชาติที่สําคัญของมนุษย ที่ตางใชหลักศีลธรรมของกฎหมายที่มีความเก่ียวของโดยตรงกับการ
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและทําการเก็บ

ขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม การบันทึกขอมูล และการนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม มีความเชื่อเรื่องเคราะห ลางราย ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การเสียเคราะหที่อาจสูญเสียชีวิต หากหาสาเหตุได      

ก็ทําการแกไขอุปสรรคเหลาน้ัน แตถาไมพบสาเหตก็ุจะเชื่อวาเปนการกระทําของผีสางเทวดา อยางไรก็ตามมนุษยจําเปนตอง

หาทางปองกันหรือขจัดปดเปาเหตุรายใหพนไป เพื่อความสงบสุขของชีวิต ตามวิถีทางไสยศาสตร โดยเฉพาะพิธีกรรมการแตง

แกเสียเคราะหน้ีซ่ึงเปนอีกหนทางหน่ึงที่เลือกมาเพื่อจะสรางความปลอดภัยใหตนเอง 

รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหแบบเรียบงาย ประกอบดวย พิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหเม่ือมีเหตุเจ็บปวยเกิดกับบุคคล

และสัตวเล้ียง จากการฝนรายบอกลาง จากอุบัติเหตุ จากสัตวเล้ือยคลานเขาบาน เปนส่ิงที่ชาวบานเชื่อและปฏิบัติกันเปน

จํานวนมาก เพราะถือเปนเครื่องปลอบประโลมใจมิใหวิตกหว่ันไหวกับลางราย และพิธีกรรมน้ียังไมการสืบทอดจากรุนสูรุน 

จนถึงปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห  ลางราย 

 

Abstract 

 

This research aims to study about the history and pattern of Isan exorcise ritual by qualitative 

study and to study the profoundly information of Isan exorcise ritual with collect related research document 

and fieldwork by interview, observation, group discussion, recording and analysis. The result of this study 

found that the background of this ritual of Chamnak Village, Nongpling Sub district, Muang District, Mahasarakham 

Province had believed fate, misfortune that occur in their life until dead. If they can find the causes then 

they will solve the obstacle but if they don’t find any causes they will blame spirits and the angels, 
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however human need to protect or eliminate an accident for their peace of life through superstition 

especially Isan exorcise ritual. Therefore this Isan exorcise ritual is one method to make themselves safe. 

The pattern of Isan exorcise ritual of of Chamnak Village, Nongpling Sub district, Muang District, 

Mahasarakham Province have  type of exorcise ritual consist of exorcise ritual when they faced with 

misfortune,  pet sick, from bad dreaming, from an acident from reptiles enter the house these exorcise 

ritual are believed and practiced in many people. This exorcise ritual is the tool to console them from 

anxiety and misfortune and they are not carry down to next generation until nowadays.  

 

Keywords: exorcise ritual, misfortune 

 

บทนํา 

ความเชื่อของมนุษยเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม โดยทั่วไปมีความตองการความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ 

ความเชื่อตางๆ น้ัน มักจะไดรับคําบอกเลาสืบตอกันมาจากคนรุนกอนวามีอํานาจลึกลับหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหมนุษยมีความ

เชื่อวา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เทพเจา เทวดา ภูตผี ปศาจ และผีบรรพบุรุษ มีอํานาจสามารถใหดีใหราย ใหทุกข หรือ ใหสุข แกมนุษย

ดวยความเชื่อเหลาน้ี ทําใหเกิดลัทธิตางๆ ขึ้น ลัทธิการนับถือภูตผีที่ปรากฏของมนุษยชาติ มีมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพอาจกลาว

ไดวามีมากอนลัทธิศาสนาใดๆ ในโลก และการเคารพนับถือผีก็แตกตางกันออกไปตามคตินิยมชองกลุมชนแตละแหง (วิทย พิณ

คันเงิน,2515 : 45) 

ความเชื่ออีกเรื่องหน่ึงของคนอีสานคือ เชื่อเรื่องเคราะห ชาวอีสานเชื่อวา เคราะหมีความสัมพันธกับการดําเนิน

ชีวิต เคราะหทําใหเกิดโชคลาภ ความปลอดภัย การไมเจ็บปวย แตในทางกลับกัน เคราะหก็สามารถทําใหคนเกิดความทุกข 

ความเดือดรอน การเจ็บไขไดปวย จนไปสูความตายได การประสบกับเคราะหอาจถูกกระทําโดยภูตผีปศาจ ผีบรรพบุรุษทําให

มีอันเปนไปตางๆ นานา และในที่สุดก็แสวงหาในทางแกไข ปดเปาใหส่ิงชั่วรายทั้งหลายหายไป ดวยการประกอบพิธีกรรม 

บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม เปนหมูบานที่ยังยึดถือและมีความเชื่อพิ ธี

กรรมการแตงแกเสียเคราะหที่เก่ียวของกับทั้งโชคลางและเชื่อวาจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของตัวบุคคล แสดงใหเห็นถึง

ระบบความเชื่อในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ซ่ึงการแตงแกเสียเคราะหเปนพิธีกรรมที่ทําขึ้นมาน้ีสามารถขจัดปดเปาส่ิง

ชั่วรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตได การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแก

เสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหน้ีเปนเครื่องยึด

เหน่ียวจิตใจมีผลตอวิถีชีวิตของชาวอีสานและยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนสืบตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษารูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดนําเสนอผลงานวิจัยพอเปนสังเขปเพื่อใหเห็นความเชื่อและพิธีกรรมของสังคมที่

ดําเนินในวิถีชีวิตในเรื่องของขวัญและกําลังใจเพื่อใหมีความอยูเย็นเปนสุขดังน้ี 
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เมืองที อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา แนวความคิดและความเชื่อพิธีกรรมและการเสียเคราะห กอรเซาะกําปอจ ของชาว

ไทยเขมรบบานหนองกัว เกิดจากการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ อันเปนแนวคิดความเชื่อพื้นฐานใน

ลักษณะพื้นบาน ที่ชาวเขมรบานหนองกัวส่ังสมมาจากบรรพบุรุษอยางไมเปล่ียนแปลง นับเปนความเชื่อของพิธีกรรมที่

เก่ียวของกับเด็กซ่ึงพอแมจะตองใหความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงสถานภาพจากวัยเด็กเขาสูวัยหนุมสาว 

Meade (2005 : 72-85)  ไดศึกษาความหมายของชีวิตมองผานพิธีกรรมเก่ียวกับความตายความเชื่อพื้นบานของ

ชาวโคลัมเบีย พบวา ชาวโคลัมเบียมีความเชื่อเก่ียวกับชีวิตหลังความตาย  เม่ือตายไปแลวทุกคนจะตองไปรับคําพิพากษาจาก

พระเจาผูดุรายโทษหนักหรือเบาขึ้นอยูกับกรรมดีหรือกรรมชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยทุกคนจะตองไปทําการชําระบาป

เพื่อใหพนเคราะหกรรม เพื่อชดใชกรรมหมดแลว ความเชื่อเหลาน้ีเปนที่มาของการจัดระเบียบทางสังคม กลายเปนจัด

โครงสรางทางสังคม ตลอดจนการจัดลําดับชั้นทางสังคมของชาวโคลัมเบีย โดยสังเกตไดจากคําสวดในพิธีศพของชาวโคลัมเบีย

จีเรื่องราวเก่ียวกับความเชื่อเหลาน้ีผสมผสานอยู 

Newell (2005: 95-120) ไดวิจัยการเปล่ียนศาสนา : พิธีกรรมในชวงเปล่ียนผานของชาวคาทอลิกและการ

เปล่ียนแปลงทางโครงสรางครอบครัว ของชาวแคลิฟอรเนีย อินเดีย  กรณีมิสชั่นนารี ซาน ฟรานซิสโก เด เอซิส เด เอซิส 

1776-1821 พบวา ชาวแคลิฟอรเนีย อินเดีย ถึงแมวาจะเปล่ียนศาสนาเปนคาทอลิกแลวก็ตามพวกเขาก็ยังคงดํารงพิธีกรรม

ดั้งเดิมบางอยางของตน เอาไวโดยอาศัยพิธีกรรมตามหลักศาสนาคริสตแบบทาคอลิก เปนแบบเชื่อมโยงเครือขายทางดานเครือ

ญาติ สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ พิธีกรรมบางอยางเชน การแตงงาน พิธีศพและพิธีสะเดาะเคราะหจะมีการผสมผสาน

พิธีกรรมดั้งเดิมของตนเองเขาไปเสมอ 

Guelden (2006 : 98-120 ) ไดวิจัยการเขาทรงของผีบรรพบุรุษในเขตภาคใตของไทย : การแสดงโนรา 

สัญลักษณของชาวใตในเขตที่ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ โดยทําการวิจัยที่จังหวัดปตตานี สงขลาและพัทลุงระหวางป 

ค.ส. 2000 ถึง 2003  ผลการวิจัยพบวาการทําตัวเองพนเคราะหกรรม นับตั้งคริสตทศวรรษที่ 1970 การเขาทรงรูปแบบใหม

ไดปรากฏขึ้น ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทย และรางทรงไดตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในยุค

ปจจุบัน ในขณะที่ประเทศไดเกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญจากสังคมเกษตรไดไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบโลกาภิวัฒน 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของที่นําเสนอน้ีจะทําใหเห็นทิศทางของการวิจัยที่จะเปนคําตอบวาทําไมมนุษยตองเกิดพิธีกรรมแตง

แกเสียเคราะหอันจะเชื่อไดวาจะทําใหเกิดความผาสุขตอชีวิต 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวอีสาน บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยได

รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ (Interview) การสังเกต การ

สนทนากลุม (Focus Group) การบันทึกขอมูล และ การนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห 

 

เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 4 ชนิด ดังน้ี 

1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรู ผูปฏิบัติและผูใหขอมูลโดยทั่วไปเก่ียวกับ ขอมูล

พื้นฐานของความเปนมาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. แบบสังเกตแบบมีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูปฏิบัติโดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมการ

ประกอบพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

3. แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติและผูใหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสภาพและ

เหตุการณโดยทั่วไป เชน รูปแบบของพิธีกรรม เครื่องประกอบพิธี สถานที่วันเวลาในการประกอบพิธีกรรมการแตงแกเสีย

เคราะห 

4. แบบบันทึกการสนทนากลุมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรูผูปฏิบัติและผู ใหขอมูลทั่วไปในการสนทนากลุม

เก่ียวกับพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห 

 

พื้นทีท่ี่ทําการศึกษา 

การกําหนดพื้นที่ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดบานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 

 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ 

1. กลุมผูรู (Key informant) ปราชญชาวบาน จํานวน 5 คน 

2. กลุมผูปฏิบัติ (Casual informant) ไดแก หมอธรรม 

3. กลุมผูใหขอมูลทั่วไป (General informant) ไดแก ผูที่เขารวมพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห 

 

การจัดกระทําขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ขอมูลจากการศึกษาภาคสนามโดยจําแนกขอมูลแยก

ออกเปนประเด็นตามจุดประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไว และตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหน่ึงวาขอมูลที่

ไดมีความครบถวนเพียงพอเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหขอมูลสรุปผลแลวหรือไมในกรณีที่ขอมูลไดมามีความสอดคลองกัน

ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา(Triangulation)และหากมีขอมูลสวนใดที่ยังไมสมบูรณผูวิจัยก็ทําการเก็บขอมูลใน

สวนที่ขาดหายไปเพิ่มเติม ใหมอีกครั้งใหสมบูรณ 
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การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

ในการศึกษา พิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลที่

ไดจากการสังเกตและการ สัมภาษณนํามารวบรวมขอมูลดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค โดยใชแนวคิด

ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เก่ียวของแลวนําขอมูลที่ไดมาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจขอมูล ผลการวิจัย

พบวาพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยังคงมีการปฏิบัติและสืบ

ตอกันมา ผลของการวิจัยที่คนพบสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม 

มูลเหตุในการเกิดพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห พบวาสังคมในระดับครอบครัวและสมาชิกประสบกับเหตุการณที่

เชื่อวาเปนส่ิงที่ชั่วรายหรือที่เรียกวาเปนเคราะหกรรม เปนลางรายที่จะนําภัยพิบัติ หรืออาการเจ็บปวยมาสูตน ครอบครัว

ตลอดจนทรัพยสินเคราะหกรรมดังกลาวไดแก  

 1.1 มีเคราะหกรรมเกิดกับสัตวเล้ียงชาง มา โค  แพะ จะมีการประกอบพิธีบูชาโดยการฆาสัตวเพื่อบูชาผี

โดยใชเวทมนตประกอบพิธีกรรมดังกลาว ซ่ึงการทําพิธีกรรมเหลาน้ีเชื่อวาจะหายจากเรื่องอัปมงคลทั้งส้ิน โดยเชื่อวาสัตวที่ตาย

ลงไปจะเปนตัวแทนรับเอาส่ิงที่ไมดีอัปมงคลออกไปจากตัวบุคคลน้ัน เจาของสัตวเหลาน้ันและพิธีบูชายัญในสมัยกอนตอมาได

เปล่ียนเปนการแตงแกเสียเคราะหโดย ปลอยนก ปลอยปลา จัดทําพิธีกรรมโดยใชบทสวดมนตแทนในที่สุดพิธีกรรมบูชายัญก็

เส่ือม มนุษยตองเปล่ียนวิธีการกระทําเพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิต มาเปนการจัดพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห โดยมีหมอธรรม

หรือผูนําพิธีเปนตัวแทนในการติดตอกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่อยูบนฟา 

 1.2 มีอาการฝนรายทําใหรูสึกตกใจ ขวัญเสียไมสบายใจกลัวจะเกิดเคราะหกรรมภัยพิบัดกับตน ฝนรายเชน 

เจอผี คนทําราย ฝนเห็นสุนัขสีดําหรือลิงจะเขามาทําราย ฝนวาหลงทางกลับบานไมถูก ฝนวาฟนหัก เปนตน 

 1.3 มีอาการเจ็บปวยไมทราบสาเหตุแมไดรับการรักษาดวยวิธีตางๆ แตอาการก็ยังไมดีขึ้น ซ่ึงเชื่อไดวาเกิด

จากตนเองมีเคราะหกรรมติดตัวมา จึงตองมีการแตงแกเสียเคราะห 

 1.4 ประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บทําใหขวัญเสีย ไมสบายใจซ่ึงเชื่อวาตนเองกําลังมีเคราะหกรรมที่ทําไวจึง

ทําใหเกิดเหตุการณรายที่คาดไมถึง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หมอธรรม (พอใหญหวัง คําสีแกว) กําลังประกอบพิธีกรรมในการแตงแกเสียเคราะหใหกับชาวบาน 
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 1.5 น่ึงขาว (เหนียว) หรือหุงขาวปรากฏวาขาวเปนสีแดง ซ่ึงเปนเรื่องผิดปกติจึงเชื่อวาเปนลางราย เปน

เคราะหกรรม เปนส่ิงบอกเหตุใหคนในครอบครัวตองระวัง และแกไขโดยการแตงแกเสียเคราะห 

 1.6 สัตวเล้ือยคลานบางชนิดเขาบาน เชน งู ตัวเงินตัวทอง ก้ิงกา ซ่ึงเปนเรื่องผิดปกติที่สัตวเหลาน้ีอาศัยอยู

ในธรรมชาติจะเขามาในบาน ทําใหเจาของบานเชื่อวาครอบครัวกําลังจะประสบเคราะหกรรมหรือเหตุรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับ

สมาชิกในครอบครัว 

2. เพื่อศึกษารูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบล หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม 

รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห พบวา รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหของชาวบานเปนไป

อยางเรียบงายแบบพื้นบาน ไมมีวันกําหนดหรือจําเปนตองเปนวันขึ้นขางแรมแตอยางใด สามารถปฏิบัติไดทุกชวงเดือนปซ่ึง 

บุคคลหรือครอบครัวในหมูบานที่ประสบพบกับเคราะหหรือการฝนเก่ียวกับลางรายตางๆ ชาวบานหรือบุคคลน้ันเกิดความไม

สบายใจ จึงหาวิธีแกโดยหาหมอธรรมและประกอบพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะหขึ้น สวนเครื่องประกอบพิธีจะมี จาน ดอกไม 5 

คู (ดอกที่ใชจะเปนดอกพุทธรักษา) เทียนเลมเล็ก 1 หอ สวนปจจัย (เงิน) แลวแตศรัทธา หมอธรรมจะกลาวบทสวด และผูกขอ

ตอแขน โดยมีคนในครอบครัว ญาติมิตรและเพื่อนบานเขารวมพิธีใชเวลาในการประกอบพิธีประมาณ 1 ชั่วโมงเปนอันเสร็จพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2 เครื่องประกอบพิธีกรรม ไดแก จาน ดอกไม 5 คู  เทียนเลมเล็ก 1 หอ ปจจัย 100 บาท 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดวา เคราะหกรรมที่เกิดขึ้นจนตองมีการแตงแกเสียเคราะหของชาวบานน้ันมีมาตั้งแตครั้งอดีต ที่

เก่ียวพันธกับความเชื่อเรื่องผี โดยมีการประกอบพิธีกรรมดังกลาวสืบเน่ืองติดตอกันมา ซ่ึงความเชื่อน้ีเกิดจากปรากฎการณอัน

เปนสาเหตุหลายประการ เชน สัตวเล้ียงเจ็บปวย สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปวย สมาชิกไดรับอุบัติเหตุ ฝนราย ขาวที่น่ึง

หรือหุงมีสีแดง ตลอดจนสัตวเล้ือยคลานเขาบานทั้งหมดน้ีถือเปนเคราะหกรรมที่จะตองมีการแตงแกเสียเคราะหทั้งส้ิน  

 ในการแตงแกเสียเคราะหชาวบานไดจัดทําขึ้นโดยมีรูปแบบที่เรียบงายแบบพื้นบาน โดยมีหมอธรรมเปนคนพาทํา

พิธี มีชาวบานเปนผูเขารวมในพิธี อุปกรณมีดอกไม 5 คูใสไปในจานพิธีกรรมน้ีสามารถประกอบพิธีไดทุกชวงของเวลา ไมเลือก

เดือน ป โดยจะทําหลังจากเชื่อวาตนเองไดประสบกับเคราะหกรรมแลว เม่ือเสร็จส้ินพิธีจะทําใหรูสึกโลงสบายใจ สามารถ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเปนปกต ิ
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อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะห บานจํานัก ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาความเปนมาและรูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหไดชี้ใหเห็นถึงความเชื่อใน

สมัยกอนในเรื่องผี เคราะหกรรมและโชคลาง โดยถามีเหตุการณหรือเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้น  ชาวบานจะมีพิธีกรรมในการฆาสัตว

เพื่อบวงสรวงผี  ตอมาไดเปล่ียนเปนการแตงแกเสียเคราะห  ซ่ึงในการจัดทําพิธีกรรมใชบทสวดมนตแทนการฆาสัตว  จะเห็น

ไดวามนุษยมีการเปล่ียนวิธีการและพฤติกรรมเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิต การจัดพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห  มีหมอธรรม

หรือผูนําพิธีเปนตัวแทนในการติดตอกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่อยูเหนือธรรมชาติ  รูปแบบของพิธีกรรมการแตงแกเสียเคราะหเปนไป

อยางเรียบงายแบบพื้นบาน  ไมมีการกําหนดวาตองเปนวันไหน  อาจเปนวันขางแรมก็ได  สามารถปฏิบัติไดทุกชวงเวลา  ส่ิง

เลวรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือครอบครัวในหมูบาน เชื่อวาเปนเคราะหกรรมที่จะสงผลรายอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหรือทําให

ทรัพยสินเสียหาย เชนการฝนเห็นผี ฝนวาหลงทาง ฝนเห็นสัตวจะทําราย หรือเกิดเหตุสัตวเล้ียงเจ็บปวยผูคน ไดรับอุบัติเหตุ มี

สัตวเล้ือยคลานเขาบาน เหลาน้ีจัดไดวาเปนลางรายทั้งส้ิน กอใหเกิด ความไมสบายใจอยางรุนแรง เกรงวาจะเกิดเหตุการณราย

กับตนหรือคนในครอบครัวตลอดจนญาติมิตรและสัตวเล้ียง สังคมจึงหาทางออกในการแกปญหาแบบแนบนุมนวล โดยการคิด

หารูปแบบวิธีแกไข ใหมีหมอธรรมเกิดขึ้นเพื่อเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมแตงแกเสียเคราะห โดยกําหนดเครื่องประกอบ

พิธีกรรมที่เรียบงายใชวัสดุราคาถูกสามารถหาไดภายในทองถิ่นและในครัวเรือน ไดแก จาน ดอกไม 5 คู (ดอกที่ใชจะเปนดอก

พุทธรักษา)และ เทียน สวนปจจัยที่เปนเงินก็มิไดบังคับแลวแตกําลังศรัทธา หมอธรรมจะพาทําพิธีใหเห็นวาศักดิ์สิทธนาเล่ือมใส

ศรัทธา มีการกลาวบทสวดที่ทําใหเชื่อวาขลัง และสุดทายมีการผูกขอตอแขนจากหมอและผูเขารวมงานอันจะเปนการสราง

ความอบอุน สรางขวัญและกําลังใจตอผูมีเคราะห แฝงดวยความรัก ความหวงหาอาทร ความสามัคคีของคนในสังคม เปน

เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจมีผลตอวิถีชีวิตของชาวอีสานและยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนสืบตอกันมา นับเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดที่

สรางความสบายใจและความผาสุกใหเกิดขึ้นกับสังคม 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาแนวทางการอนุรักษการแตงแกเสียเคราะหของชุมชนและการสืบทอดตอ 

2. ควรใหมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญตอ

พิธีกรรมน้ีวามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมาก 

3. ควรมีการขึ้นทะเบียนหมอธรรมที่มีอยูในสังคมปจจุบัน เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเบื้องตนตอการบํารุงขวัญ

ของสมาชิกในสังคม 
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แนวคดิทางปรัชญาในทาเตนบัลเลต 

The concept of philosophy in Ballet Dancing 

 

ประไพรัตน กุลศักด์ินันท 

 

lkulsak@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

       

บทความน้ีเรื่อง แนวคิดทางปรัชญาในทาเตนบัลเลตเปนการศึกษาใหเห็นวาแนวคิดทางปรัชญาดานอภิปรัชญา ณานวิทยา 

และสุนทรียศาสตรน้ันมีความสัมพันธดานศิลปะในทาเตนบัลเลตในดานธรรมชาติของความเปนจริงของมนุษย มนุษยเปนสวนหน่ึง

ที่จะสรางใหทาเตนบัลเลตน้ันปรากฏขึ้นมาได โดยนําความรูที่เปนขอเท็จจริง และความรูดานประสบการณ ในการเตนและฝกฝน

จนมีความเชี่ยวชาญดานเทคนิคบัลเลต สงผานใหเห็นคุณคาความงามที่รับรูผานจิตสมบูรณ และองคประกอบที่มีสวนชวย        

ในการตัดสินความงามในทาเตนบัลเลตน้ัน ไดจากแนวความคิดสรางสรรค ความรู ความชํานาญเฉพาะดาน และมากดวย

ประสบการณ ของนักออกแบบทาเตนบัลเลต 

 

คําสําคัญ: อภิปรัชญา  ณานวิทยา  สุนทรียศาสตร  ทาเตนบัลเลต 

 

Abstract 

      

The article “ The concept of Philosophy in Ballet danceing “ is to study how Metaphysics, 

Epistemology and Aesthetic related to the art of ballet dancing with nature of human being truth which 

describes men a part of creativeness of ballet styles. Fact, experience in dancing and being trained have 

been focused to be expertized for ballet techniques through beauty value perceived by completed 

mind. More rover, elements help fulfill beauty judgment in ballet styles. From concepts of creativeness, 

intelligence and specialization with experience of ballet choreographer. 

 

Keywords: metaphysic, epistemology, aesthetic, ballet dance 

 

1.บทนํา 
         ทาเตนบัลเลต เปนศิลปะเกาแกที่มีการวิวัฒนาการตามการพัฒนาตามยุค ตามสมัย ตามวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดย

เปนทาเตนที่เริ่มมีมาจากตางประเทศจนเขามามีบทบาทในประเทศไทย ทาเตนบัลเลตเปนการคิดคนออกแบบจากจินตนาการ

ของมนุษย แตละยุคสมัยเปนการแสดงออกทางดานรางกายและอารมณความรูสึกที่มาจากจิตใจ โดยมีการผสมผสานกับ

เสียงดนตรี ที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการออกแบบทาเตนน้ัน ๆ โดยเปนความงามตามแนวศาสตรหน่ึงทางปรัชญา ที่วา

ดวยเรื่องความจริง คืออภิปรัชญา วาทาเตนบัลเลตเปนความงามที่ปรากฏเห็นเปนรูปของแบบ เปนการลอกเลียนแบบจาก

ทาทางของสัตวตางๆ ที่มีการพัฒนาการมาเปนเวลายาวนาน และอีกสวนหน่ึงทาเตนบัลเลตมีความสัมพันธกับญาณวิทยา

เชนกัน เน่ืองจากทาเตนบัลเลตมีรูปแบบของทาเตนที่มีการพัฒนาทาเตนตาง ๆ จากทาทางของสัตวหลายประเภท และมีการ
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บันทึกเปนทาเทคนิคบัลเลต จนเปนรูปแบบที่มีการนํามาใชเปนหลักสูตรสําหรับเรียนเตนบัลเลตจนปจจุบัน อีกทั้งยัง

ประกอบดวยคุณคาทางสุนทรียะ โดยนักสุนทรียศาสตรทางปรัชญาจะมีทรรศนะเก่ียวกับความงาม หลายทรรศนะ และในเรื่อง

มโนคติทางดานความงามที่มีแนวคิดที่แตกตางกัน วาทาเตนบัลเลตถานําทฤษฏีสุนทรียศาสตรทางฝายตะวันตกมาวิเคราะหหา

ความงาม จะมีประเด็นใดที่เก่ียวของทางอภิปรัชญา และญาณวิทยา บาง และเกณฑการตัดสินความงามของทาเตนน้ันมี

คุณคาความงามจริงหรือไม ดวยเหตุผลน้ีผูวิจัยจึงนําปญหาเรื่องคุณคาความงามในทาเตนบัลเลตมาวิจัยหาแนวทางปรัชญา 

เพื่อเปนประโยชนตอวงการนักเตนและผูทีสนใจชมการเตนบัลเลต จะมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการวิเคราะหหาความ

งามในทาเตนน้ัน ๆ อีกทั้งทางดานปรัชญาจะพบวาทาเตนบัลเลต มีสวนเก่ียวกับดานปรัขญาอ่ืน ๆ อยางไร ที่เปนสวนหน่ึงที่จะ

สงผลใหทาเตนบัลเลต มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเตนทาเตนบัลเลตน้ันมีผลตอสภาพรางกายและจิตใจของผูเตน

บัลเลตดวย 

 

2. แนวคิดทางอภิปรัชญาในทาเตนบัลเลต 

การดํารงชีวิตของมนุษยที่ธรรมชาติมอบใหพรอมการเกิดน้ันมีเพียงประสาทสัมผัสกับเหตุผล ดังน้ันการหาคําตอบ

ทางปรัชญาก็ไมเกินกวาประสาทสัมผัสกับเหตุผลเชนกัน นักปรัชญาสมัยโบราณ เริ่มตนการคนหาความจริงดวยความเชื่อเรื่อง

ของประสาทสัมผัสที่เปนการรับรูทาง ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัส ในสมัยเดิมก็จะศึกษาเรื่องของธรรมชาติของความเปนจริงที่

ดํารงอยู และธรรมชาติของส่ิงที่เปนจริง อีกทั้งศึกษาเก่ียวกับจักรวาล การพัฒนาการของจักรวาล เม่ือมนุษยม่ันใจประสาท

สัมผัสก็เปนส่ิงยืนยันไดในการอธิบายเรื่องของจักรวาล ความคิดน้ีนําไปสูทัศนะทางปรัชญาในเรื่องของสสาร ซ่ึงจะ

เปล่ียนแปลงไปตามกาล และเวลา มีการเกิด ดับไมแนนอน13เม่ือเขาใจเรื่องสสาร จะเห็นวาสสารก็จะมีแบบเปนตนแบบของ

สสารน้ัน ๆ ในวัตถุน้ัน ๆ ก็จะมีภาวะที่แทจริงซ่ึงจะแสดงความเปนธรรมชาติของคุณสมบัติน้ันอยู ดังน้ันมนุษยคือสสารเชนกัน 

ที่สามารถสัมผัสไดดวยการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา ในยุคปรัชญาปจจุบันหรือรวมสมัยจะมีแนวคิดที่หางจากการศึกษา

เรื่องของชีวิต ความเปนอยูของมนุษย แตจะเปนแนวคิดที่มีความเปนเสรีภาพมากขึ้น สนใจและรับผิดชอบตนเอง ซ่ึงเปน

แนวคิดแบบปรัชญาอัตถิภาวนิยม เนนการสรางแนวคิดทางปญญา และหลักวิธีการแกไขปญหาทางจิตวิทยา โดยการเนนการ

สรางกําลังใจมนุษยและสรางความสุข 

มนุษยจะแสดงพฤติกรรมเพื่อการดํารงชีวิตโดยเนนประสบการณที่เปนปรากฎการณวิทยา โดยทรรศนะของทานฮุ

สเชิรล ปรากฎการณเปนส่ิงที่รูไดเอง วัตถุ ส่ิงของ และเหตุการณตาง ๆ ที่เปนอารมณ14 ความตองการของชีวิต และความ

เปนอยูที่ดีของครอบครัว สังคมและรัฐ ยอมเปนธรรมชาติ ดังน้ันมนุษยเปนสัตวสังคมโดยธรรมชาติ15 ที่รวมจินตนาการ ความ

ฝน อารมณ ความรูสึกรวม ไวรวมในความหมายของประสบการณ วิธีน้ีจะมุงเนนไปที่สามัญสํานึกของมนุษยและจิตสํานึกที่มา

จากระบบของโครงสรางสังคม ครอบครัว และโรงเรียน รวมทั้งกลุมเพื่อน สถาบันส่ือสารมวลชน ที่กลาวมาน้ีมีสวนที่จะให

จิตสํานึกของมนุษยแตกตางกัน 

แนวความคิดอภิปรัชญาสมัยโบราณและรวมสมัยจะมีความแตกตางกันสุดขั้วก็ได ซ่ึงแนวความคิดรวมสมัยจะเนนไป

ทางจิตวิทยา ที่ศึกษาระบบการทํางานของจิตใจมนุษยทางกายภาพมนุษยน้ันจะมีความชัดเจนในพฤติกรรมอยางไมเปนอิสระ 

ถาตองการส่ิงใดก็จะไดรับการตอบสนอง ตามที่กําหนดไวเชนน้ัน เชนถารางกายรูสึกกระหายนํ้า ก็จะหานํ้าเพื่อดับกระหาย 

คอนขางชัดเจนวารางกายไมมีอิสระ สําหรับวิธีทางจิตวิทยาน้ันเชื่อวา ระบบการทํางานของจิตใจมนุษย มีกฎเกณฑที่แนนอน 

พอเขาใจกฎเกณฑระบบการทํางานของจิตใจมนุษย แลวสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน16 

                                                        
13พระราชวรมุนี ประยูร ธมมจิตโต ปรัชญากรีก ,พิมพคร้ังที่ 5, กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 2544  หนา 149 
14 อดิศักดิ์ ทองบุญ, อภิปรัชญา, พิมพคร้ังที่ 4, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536 หนา 49 
15 จํานงค ทองประเสริฐ, ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ, พิมพคร้ังที่ 7, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533 

หนา 262 
16 สมภาร พรมทา มนุษยกับการแสวงหา, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพุทธชาต, 2538 หนา 60 
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จากทรรศนะแนวคิดทางอภิปรัชญาสองสมัยจะเห็นวามีความสัมพันธเก่ียวของโดยตรงกับทาเตนบัลเลต จากการที่ผู

เปนนักเตนบัลเลต  ทาเตนบัลเลตเปนทาที่ไดวิวัฒนาการจากทาทางการเดินของมนุษย ผสมกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่แตกตางกัน จากสมัยโบราณที่มีการคนหาความจริง และความเชื่อโดยสัมผัสจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  จะเห็นไดวา

ทาเตนบัลเลตสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทางตา วาเปนทาเตนแบบไหน และมีลีลาอยางไร มองเห็นชัดเจน แนวคิด

เรื่องแบบของอริสโตเติล จะมีความหมายก็ตอเม่ือชวยอธิบายธรรมชาติของส่ิงเฉพาะในโลกแหงผัสสะ แบบเปนแกนสารหรือ

สารัตถะของส่ิงเฉพาะใดก็ตองอยูภายในส่ิงเฉพาะน้ัน 

ตามแนวคิดดังกลาวก็มีสวนที่เก่ียวของกับแบบของทาเตนบัลเลต นักเตนบัลเลตมีความเปนแบบของมนุษยที่สัมผัสมี

สสารเฉพาะ ซ่ึงเปนแบบของมนุษยแตละคน แตในสวนที่เปนการสวมบทบาทของนักเตน วาเปนนักเตนบัลเลตอะไร น้ันก็จะ

เปนแบบเฉพาะที่ระบุในสวนของรายละเอียด ลักษณะสําคัญของมนุษยที่จะจินตนาการผสมกับประสบการณ เพื่อจะได

ออกแบบทาเตนในรูปแบบผสมผสาน จะเปนไปไดมากขึ้น กับอีกเหตุผลที่นักปรัชญาสมัยใหม มีสวนที่เก่ียวของกับทาเตนน้ัน 

ตามแนวความคิดน้ี จะเปนแนวพัฒนาการแกไข โดยใชปญญา เพื่อการสงเสริมใหมนุษยมีกําลังใจและสรางความสุข ทาเตน

บัลเลตน้ันจะปรากฏเปนทาเตนที่เปนแบบอยางในปจจุบันไมไดเลย ถาไมมีการพัฒนาการจากสมัยฝรั่งเศสมาจนปจจุบัน ซ่ึงได

จากมันสมองของมนุษย ที่คิดพัฒนาการจากแบบเดิม และประยุกตผานกระบวนการของนักออกแบบทาเตนที่มากดวย

ประสบการณ 

จะเห็นไดวาทาเตนบัลเลต มีความสัมพันธโดยตรงกับอภิปรัชญาอยางแยกไมออก เชนทาเตนบัลเลตที่ออกแบบ

สําหรับนกยูง จะทําอยางไรที่จะใหประจักษวาเปนทานกยูง เห็นวาการจะประสานจํานวนนักเตนหลายคน เพื่อความพรอม

เพรียงกัน โดยนักเตนคนหน่ึงจะอวดลวดลายของนกยูง พรอมกันเม่ือนกยูงรําแพน จะเปนแบบใดก็อาศัยกระบวนการของ

ความคิดที่มนุษยมากประสบการณที่จะออกแบบทาเตน เม่ือนักเตนไดเตนบนเวที เพียงผูเตนก็สามารถสรางความสุขใจไดแลว 

และถาผูเตนยังสามารถถายทอดอารมณ ความรูสึกของลักษณะของนกยูงเปนเรื่องราวไปสูผูชมใหเขาใจดวยแลว ยิ่งซาบซ้ึง

มาก ก็เทากับเปนแนวความคิดของนักปรัชญาสมัยใหมอยางแทจริง 

 

3. แนวคิดทางญาณวิทยาในทาเตนบัลเลต 

“ A truth is Known when it is a justified belief ” 
17

 ความรูที่จะเกิดเปนขอเท็จจริงได จะผานขั้นตอนการ

พิจารณาอยางเปนธรรมดานความเชื่อกอนความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง เปนที่ยอมรับและพิสูจนมาแลววาถูกตองเปนหลักสากล 

เปนที่รูกันในหมูสังคมน้ัน ๆ หรือประเทศน้ันยอมรับกันเปนแบบแผนเชนตัวเลขสากล 1+1=2 เปนที่ยอมรับในหลักสากลวา 

1+1=2 แนนอน หรือ 2+0 =2 เชนกันเสมอ อีกสวนหน่ึงเปนความรูมาจากความสามารถ หรือประสบการณ ความรูแบบน้ีมี

ลักษณะของการรูวาจะทําอยางไร เพื่อใหไดผลเชนไร แตจะไมสามารถจะเขียนออกมาอยางชัดเจนอยางความรูขอเท็จจริง 

ความรูทั้งสองสวนน้ี เกิดจากกระบวนการของการรับรูเปนการรับรูอยางตะหนักรู ที่เกิดจากประสาทสัมผัสโดยไม

ผานกระบวนการคิด ตามทรรศนะของปรัชญาเดิมจะใหแนวคิดวาความรูเปนส่ิงสมบูรณในตัวเอง ไมเปนส่ิงที่เก่ียวกับส่ิง

เพียงแตรู โดยมีมีกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค คือรูเพื่อรู สําหรับความรูที่กาวหนา จะมีแนวความคิดที่เปล่ียนแปลง 

และมีกระบวนการความคิดเขาไปเกียวของอยางมีเปาหมายเพื่อใชในการแกไขปญหาของมนุษย 

แนวความคิดน้ีเปนทรรศนะของนักปรัชญารุนใหมที่จะนํากระบวนการความคิด มาแสวงหาความจริง เพื่อ

เปล่ียนแปลง สภาวะที่มนุษยพบกับสภาวการณที่ยุงยาก ซับซอน สันสน หรือสภาวะที่มีปญหา ความคิดจะถูกกระตุน เพื่อ

หาทางแกไขปญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและสังคม การรับรูทางประสาทสัมผัส ไมมีแนวความคิดเขามา

สนับสนุนเพียงแตเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้น ความแตกตางของความรูสมัยเดิม และสมัยใหม ซ่ึงจะเปนการพัฒนาแนวคิด โดย

ใหเนนการหาคุณคาที่ใชในการแกไขปญหา 

                                                        
17 Nicholas Rescher, Epistemology: An Introduction to the Thory of Knowledge, United State of America, 2005, p. 5 
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ความสัมพันธทางปรัชญาดานญาณวิทยากับทาเตนบัลเลตน้ี ถาพิจารณาก็จะเห็นวาเปนความรูที่มาจากขอเท็จจริง

และประสบการณทั้งสองดาน ถาเปนความรูที่มาจากขอเท็จจริง ก็จะพิจารณาจากทาเตนบัลเลตที่มีการยืดสรีระของรางกาย

กอนการเตน ซ่ึงการยืดตัวใหมีความออน กอนการเตนน้ันจะชวยใหมีความยืดหยุนแลว ผูเตนก็จะไมเกิดการบาดเจ็บในขณะที่

เตน เปนความรูที่ไดจากการยืดเสนในรางกายมนุษย อีกทั้งผูที่สามารถเตน สามารถออกแบบทาเตนน้ัน ซึ่งไดจากความรูและ

การสะสมประสบการณในการออกแบบทาเตนหลาย ๆ ป จนเกิดความชํานาญดานการเลือกเน้ือเพลงประเภทใดที่จะ

เหมาะสมกับนักเตน โดยพิจารณาจากโครงสรางของนักเตน เม่ือไดเพลงแลวส่ิงสําคัญอีกส่ิงหน่ึงคือสีสรรของเส้ือผา หนาตา 

ทรงผม ที่ตองเหมาะสมกับเพลงและเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ สําหรับทาเตนบัลเลตน้ันอาจจะจําเปนสําหรับความรูที่มา

จากขอเท็จจริงและความรูที่มาจากประสบการณ ทั้งสองก็เปนได จะพิจารณาไดวาถาทาเตนบัลเลตไมมีความรูทางญานวิทยา

แลว ทาเตนน้ันอาจจะเปนทาเตนที่ชมแลว อาจจะมีลักษณะที่แข็งกระดาง และอาจจะไมมีความเหมาะสมสําหรับองคประกอบ

ของที่เปนสาระสําคัญในทาเตนน้ันก็เปนได ดังน้ันจะเห็นไดวาญาณวิทยามีความสัมพันธที่เก่ียวของกันจนแยกไมออก 

 

4. แนวคิดทางสุนทรียศาสตรในทาเตนบัลเลต 

“The beautiful the Idea of the beautiful this mean that the beautiful itself must be grasped as 

Idea.” ความรูสึกวาส่ิงใดงามส่ิงน้ันก็จะมีความงาม ความงามโดยตัวของมันเองตองอยู ในความรู สึก18แนวคิดทาง

สุนทรียศาสตร เปนการศึกษาหาคุณคาการตัดสินทางสุนทรียศาสตรในแงของความงามวามีหลักเกณฑอยางไร ความงามเปน

เรื่องของความชอบตามความรูสึก อารมณความพอใจสวนบุคคล และจินตนาการของจิตที่รับรูความงามไดดวยจิตที ่

สมประกอบ ความงามยอมเกิดขึ้นไดโดยไมมีผลจากคุณสมบัติของวัตถุ เปนเพียงใชจิตอยางเดียวเปนผูตัดสินความงาม  

ยอรจ สันตายานา กลาววาความงามและประสบการณเกิดจากมนุษยมีอารมณ ความรูสึกที่ไมมีเหตุผลใด ๆ                

มารองรับ ซ่ึงมนุษยไดรับมาตั้งแตมนุษยไดกําเนิดเกิดมาแลวโดยธรรมชาต ิ แสดงวามนุษยเปนผูกําหนดคุณคาของความงามน้ัน 

เชนเดียวกันทาเตนบัลเลตตามแนวคิดของยอรจ จะสนใจเพียงแตจิตของผูชมการเตนบัลเลตเทาน้ัน ถาความรูสึก

ของผูชมวามีความพอใจเกิดขึ้นเม่ือไร คุณคาความงามตามผูชมทานน้ันก็จะมีคุณคาความงามทันที จิตเพียงรับรูดวยตา ไม

สนใจวาจะมีองคประกอบใดที่ติดมากับทาเตนน้ัน น้ันก็อาจจะพิจารณาวาถานักเตนบัลเลตเตนดวยอารมณความรูสึกที่เปนสุข 

จิตที่รับรูของผูชมก็จะเพลิดเพลิน และจะพิจารณาวาทาเตนน้ันมีคุณคาความงามน้ัน และในทางตรงขามหากวาผูเตนมี

ความรูสึกไมพอใจหรืออารมณระหวางเตนน้ันรูสึกขัดเคืองใจ การถายทอดอารมณความรูสึกของนักเตนก็จะสงสัญญานไปสู

ผูชมได ผูชมก็อาจรับรูความไมพอใจ ไดเชนกัน การรับรูของผูชมไมเพียงแตใชจิตของผูชมเทาน้ัน องคประกอบของนักเตนก็

เปนปจจัยที่สําคัญที่จะสรางความพอใจเกิดขึ้นไดอยางเชน หากนักเตนบัลเลตที่เปนนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก รับบทบาท

นักเตนบัลเลตในการแสดง ก็ยอมจะดึงความรูสึกของผูชมสวนหน่ึงใหเกิดความสนใจ ในกาวแรกที่รับรูวา ผูแสดงเปนผูใด 

ปริมาณผูเขาชมการเตนบัลเลตเปนส่ิงที่วัดคุณคาของความงามวามีคุณคาความงามเพียงใด แตในทางกลับกันถานักแสดงที่

แสดงการเตนบัลเลตไมเขาใจหลักการเตนบัลเลตที่ถูกตองก็อาจจะถายทอดความรูสึกมาไมแนบเนียนก็เปนได คุณคาความงาม

ก็มีผลลดลงตามดวย  

อีกทรรศนะหน่ึงที่เดวิด ฮูมว พิจารณาการตัดสินความงามเปนเพียงความพอใจไมมีสวนเก่ียวของกับวัตถุ แตอาจจะ

มีคุณสมบัติบางอยางที่ทําใหรูสึกพอใจ เน่ืองจากทาเตนบัลเลตมีลักษณะที่เปนทาทางของมนุษยและพัฒนาการมาตาม

จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ของมนุษยในยุคสมัยที่แตกตางกัน หากไมมีทาเตนบัลเลตแลว จะเห็นวาทาเตนบัลเลตมีความ

งามไดอยางไร ไมเพียงทาเตนบัลเลตเทาน้ันยังมีองคประกอบอ่ืนอีก คือเส้ือผา ทรงผม และการแตงหนาตามบทบาทที่ไดรับ 

อยางเชนถารับบทบาทเปนสุนัข ซ่ึงก็อาจจะเปนลูกสุนัขหรือสุนัขพันธใหญ สีและลายของเส้ือผาและการแตงหนาตาใหดูหนา

หวาน หรือหนาดุ ก็เปนองคประกอบขึ้นอยูกับชางแตงหนา รวมทั้งอารมณของผูรับบทบาทวารูสึกอยางไรในขณะน้ัน  
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ธรรมชาติมีความงามอยูดวยตัวมันเองอยูแลว ซ่ึงประดับประดาดวยสีสรรและแสงสี และเปนความงามของวัตถุ โดย

แวดลอมรอบ ๆ มนุษยเราอยู วัตถุคือธรรมชาติ เชนเดียวกับทาเตนบัลเลตมีลักษณของธรรมชาติ เน่ืองจากเปนการพัฒนา

ทาทางของมนุษยน้ีเองมาหลายศตวรรษ แตทาเตนบัลเลตน้ันเปนความงามที่ไมไดมาจากธรรมชาติแตเปนความงามที่มาจาก

ศิลปะ เน่ืองจากมีการพัฒนารูปแบบทาเตนจากนักออกแบบทาเตนจากประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญของมนุษยที่มี

จินตนาการ ความคิดสรางสรรค จนเปนทาเตนที่ใชเปนแบบอยางในการเรียนการสอนในสถาบันใหญ ๆในตางประเทศ จะเห็น

วาถาทาเตนบัลเลตเปนความงามทางธรรมชาติเพียงอยางเดียว ก็อาจจะเปนการวาดทาเตนลงบนกระดาษ เพื่อใหเห็นลีลาของ

ทาทางเคล่ือนไหว แตไมไดเคล่ือนไหวจริงเปนศิลปะที่เรียกวาจิตรกรรม แตในความเปนจริงแลวทาเตนบัลเลตเปนทาเตนที่มี

การเคล่ือนไหว ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวที่ใชกลามเน้ือ ทั้งกลามเน้ือแขน และกลามเน้ือขา เพื่อการยืดใหเกิดความออนของ

กลามเน้ือ เม่ือมีความออนไหวของกลามเน้ือแลวทาเตนบัลเลตน้ันก็จะแสดงใหเห็นความออนโยนของลีลาทาทาง สงผลใหทา

เตนบัลเลตไดฉายความงามออกมาใหเห็นจากทาเทคนิคเอง แตก็ยังเปนเพียงสวนเดียวที่จะบอกวาทาเตนบัลเลตมีความงาม ยัง

มีความสําคัญขององคประกอบอีกที่ เปนลักษณะเฉพาะที่จะใชในการพิจารณาความงาม อยางเชน การออกแบบทาเตน

ผสมผสานกับระบําจีน คือยังคงรูปแบบลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจีน ซ่ึงวัฒนธรรมจีนน้ันก็จะพิจารณาดวยวาเปนระบําจีน

ชนิดใด จีนโบราณ หรือจีนสมัยใหม เอกลักษณการแตงเส้ือผา หนาตาและทรงผมก็แตกตางกัน แตก็ยังคงมีคุณลักษณะของทา

เตนบัลเลตผสมอยูในทาระบําน้ันความงามที่จะเกิดในทาเตนบัลเลตน้ีจะมีคุณสมบัติของวัตถุภายนอกเปนสวนประกอบสําคัญ 

เชน ถาการออกแบบทาเตนมีทาเตนที่ใชทาเทคนิคบัลเลตที่ยาก และผูเตนก็เตนไดสวยงามมาก แตเส้ือผาภายนอกที่ใช

ประกอบและสีสันของเส้ือผาไมเอ้ืออํานวยตอวัฒนธรรมในยุคสมัยน้ัน หรือผูออกแบบทาเตนขาดความเชี่ยวชาญ หรือความรู

เรื่องของวัฒนธรรมจีน ก็มีผลทําใหการออกแบบทาเตนน้ันมีความขัดแยงในตัวเอง ผูชมก็จะสัมผัสไดวาความงามที่เกิดอาจจะมี

แตไมงาม เน่ืองจากองคประกอบของสวนผสมยังขาดการลงตัว อยางชัดเจน 

การเห็นคุณคาทางสุนทรียศาสตรไมเพียงแตพิจารณาจากการตัดสินใจของทางฝายจิตเพียงอยางเดียว หรือพิจารณา

จากองคประกอบภายนอกที่เปนวัตถุ อาจจะตองมีการสวนประกอบทางจิตที่รับรู มองวัตถุภายนอกที่ผสมผสานกันอยาง

กลมกลืน อยางสมดุล และเหมาะสมเพื่อจิตเขารับรูความรูสึกเขามารวมกัน เปนการมองความงามและใหคุณคาความงามแบบ

ผสม มุมมองคุณคาทางสุนทรียศาสตรในทาเตนบัลเลตมีความงามไดจริง  เน่ืองจากทาเตนบัลเลตอยูที่จิตสมบูรณ เขารับรู

ความรูสึกวาชอบ พอใจ น้ันก็วางาม  ความกลมกลืนของทาเทคนิคบัลเลตมีความสมบูรณ ชัดเจนในลายเสน ความเหมาะสมได

ความมีสัดสวน พรอมกับการคัดเลือกเพลงบรรเลงของดนตรี ไมเพียงเทาน้ีที่จะบอกคุณคาความงามในทาเตนบัลเลตได ยังมี

นักออกแบบทาเตน ซ่ึงเปนผูมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เพื่อจะออกแบบทาเตนใหเหมาะสมทั้งทาเทคนิคบัลเลต  

เสียงดนตรีและสวนประกอบดานการแตงหนา ทรงผม ใหมีความกลมกลืนในสวนประกอบทั้งหมด ซ่ึงไมเพียงแตผูออกแบบ

จะตองมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรคเทาน้ัน ยังเปนผูมีความรูทาเตนบัลเลต มีประสบการณดานการออกแบบทาเตนมา

หลายป เพื่อสรางระบําทาเตนบัลเลตรูปแบบใหม ๆ อยางเชนการทําระบํานกยูง ที่ประกอบไปดวยชีวิตมนุษยหลายชีวิต

ประกอบกันเปนตัวนกยูง ไมเพียงแตใชสีของเส้ือผาที่มีลวดลาย ความวาว เหมือนสีขนนกยูงเทาน้ัน การออกแบบชวงของทา

เทคนิคการเตนตามเพลงบรรเลง และการรวมตัวของระบํานกยูงแตละตัวเพื่อเปนนกยูงตัวใหญเพียงตัวเดียว คงไมใชความคิด

ธรรมดาทั่วไป แตผูออกแบบทาเตนน้ันยังจะพัฒนาความคิดสรางสรรคเขาไปเปนองคประกอบดวย คุณคาความงามของทาเตน

บัลเลตน้ันเปนความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะสรางสรรคผลงานทาเตนแบบใหม ๆ ไดมากนอยเพียงใด 

 

5. บทสรุป 

จากที่กลาวมาน้ีทาเตนบัลเลตมีความเปนอภิปรัชญา ญานวิทยา และสุนทรียศาสตร อยางเห็นไดชัด จากที่ทาเตน

บัลเลตเปนทาทางของการพัฒนาการของมนุษย ที่เปนความจริงสากลโดยธรรมชาติ สัมผัสไดโดยประสาทสัมผัสทั้ งหา มี

มโนคติที่ติดมากับมนุษยที่รูไดดวยเหตุผล และยังมีความเปนส่ิงเฉพาะ อีกทั้งทาเทคนิคบัลเลตก็เปนทาทางที่ใชความรูจาก

ขอเท็จจริงในเรื่องของการศึกษาสรีระรางกายของมนุษยวามีกลามเน้ือสวนใดบาง กลามเน้ือสวนใดทําหนาที่อะไร มีผลทางทา
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เทคนิคบัลเลตอยางไรรวมทั้งความรูที่ไดจากประสบการณ ของผูบันทึกและพัฒนาทาเทคนิคบัลเลตตั้งแตสมัยอดีตจวบจน

ปจจุบัน อีกทั้งการพัฒนาทาเตนบัลเลตดวยการออกแบบทาระบําโดยใชทาเทคนิคบัลเลต ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูที่

ไดมาจากประสบการณการออกแบบทาเตนจนเกิดความชํานาญโดยยังคงรูปแบบของทาเทคนิคบัลเลตไว สวนความงามที่เปน

ปรัชญาทางสุนทรียศาสตรซ่ึงแตกตางจากอภิปรัชญาและญานวิทยาที่เปนเรื่องของความเปนจริงที่ปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรม

ชัดเจน สัมผัสได แตคุณคาของความงามน้ันไมสามารถวัดเปนหนวยที่ชัดเจนไดวามีความงามมากนอยเพียงใด แตความงามที่

จะวางามในทาเตนบัลเลตน้ัน เปนความงามที่วัดดวยคุณคาของจิตแตละบุคคล ที่จะมีความชอบหรือไมชอบแตกตางกันตามจิต

สมบูรณ และองคประกอบของทาเตนบัลเลต ที่เปนเรื่องของทาเทคนิคบัลเลต สวนตกแตงดานเส้ือผา การแตงหนา และ

เครื่องประดับ ที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหทาเตนบัลเลตน้ันมีลักษณะการออกแบบที่ตรงกับวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ ดวย 

จากแนวคิดทางปรัชญาทั้งสามดานที่กลาวมาน้ี เห็นไดวาทาเตนบัลเลตน้ัน มีความสัมพันธโดยตรงกับแนวคิดดานปรัชญา ซ่ึง

ถาไมมีแนวคิดดานใดดานหน่ึง ทาเตนบัลเลต อาจไมสามารถเกิดขึ้นมาได หรืออาจจะเปนทาเตนบัลเลตที่ยังไมสมบูรณเลย

ทีเดียว ดังน้ันการพิจารณาความงามในทาเตนบัลเลตจําตองพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามแนวทางน้ีดวย 
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บทความวิชาการเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมของ

เด็กและเยาวชนของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ          

ใหเห็นถึงลักษณะที่สําคัญในระบบที่เหมือนและแตกตางกันอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป            

โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษาขอมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย ตํารา บทความ วิทยานิพนธ               

ส่ืออิเล็กทรอนิกส หนังสือพิมพ รวมทั้งใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของทั้ง 3 ประเทศ       

มีความใกลเคียงกันอยางมากโดยเฉพาะประเด็นการใหสิทธิเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ทั้ง          

3 ประเทศเปนภาคี ซ่ึงมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ โดยมองวาการกระทํา

ความผิดน้ันเกิดจากความพล้ังพลาดที่ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น และตองนําเด็กเหลาน้ีกลับคืนสูสังคมใหเปนพลเมืองที่ดีในอนาคต

ใหไดในที่สุด สําหรับสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเปนตนแบบของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1899 น้ัน 

ยังคงยึดรูปแบบการจัดสวัสดิการ (Welfare Model) ที่รัฐจะตองปฏิบัติและคุมครองตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดให

ถูกสุขภาวะและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่สําคัญที่สุดคือการบําบัดแกไขฟนฟูมากกวาจะลงโทษแบบแกแคนทดแทน ซ่ึงประเทศไทย

พยายามนํารูปแบบของสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพน้ีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม เพราะทั้งสหรัฐ และไทยตางมีระบอบ

การปกครองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมจะคนละระบบกฎหมายก็ตาม ในสวนกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน

ใน สปป.ลาวซ่ึงดูจะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมหากเปรียบเทียบระยะเวลากับสหรัฐ และไทย เพราะอาจดวยระบอบการ

ปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต แตสปป.ลาวก็ไดพิสูจนใหเห็นวาเม่ือมีการนําระบบยุติธรรมสําหรับเด็กมาใชกลับมี

ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะรูปแบบของการมีสวนรวม (Participatory Model) ที่อาศัยระบบการไกลเกล่ียจากคนในชุมชน 

ซ่ึงประเด็นน้ีประเทศไทยควรนํามาเปนแบบอยางในการนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในไทย 

 

คําสําคัญ: กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อาชญาวิทยา 
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Abstract 

 

The objectives of this academic article on comparative juvenile criminal justice process: case 

study on Thailand, the United States of America, and the Lao People's Democratic Republic were to 

study the principles and practices of the juvenile justice system in Thailand, the United States of America, 

and the Lao People's Democratic Republic and to compare similar and different key features in the 

systems to be used as a guideline for further policy recommendations. The study was conducted using 

qualitative method. The data were collected from research papers, theses, electronic documentation, 

newspapers, and in-depth interviews with experts. From the results, it was found that the juvenile criminal 

justice process characteristics of the three countries were very similar particularly on the issue of the 

rights under the juvenile rights convention agreed upon by the three countries with the aim being to 

focus on the juvenile welfare and future. This would be done by looking at the offense as being caused 

by blunder, or slip ups and the juveniles must be brought back to society as the most productive parts 

of the society. The United States of America, the model on the juvenile justice system since 1899, continues 

to adopt the welfare model that the state must treat and protect against juvenile delinquent children 

with well-being and respect for basic rights. Most importantly, the focus must be on rehabilitation therapy 

more than revenge punishment. Thailand is trying to adopt this effective US model as a guideline for 

practice. This is because the United States of America and Thailand have similar regime even if the legal 

systems are different. The juvenile justice process in Lao People's Democratic Republic was seemed to 

be a new phenomenon when compared in the aspect of time with the United States of America and 

Thailand. This may be because of the socialist communist regime. Lao People's Democratic Republic has 

proved that when the juvenile justice system is very effectively implemented especially the participatory 

model based on community mediation. This issue should be used as an example of the juvenile justice 

system in Thailand.  

 

Keywords: justice process, criminology comparison, juvenile justice process 

 

1. บทนํา  
 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย  เกือบทั้งระบบเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองกระทําเพื่อการดํารง

อยูของสังคมและการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาใหแกประชาชนในสังคม  โดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือกฎหมาย  โดยเฉพาะ

กฎหมายอาญา  ที่ใชเพื่อปราบปรามผูฝาฝนและผูที่ทาทายอํานาจรัฐ  น่ันเอง  สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

จะประกอบไปดวยหนวยงานยอย ๆ  ทํางานกันอยางเปนระบบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย

น้ันโดยเริ่มจากตํารวจและอัยการเปนองคกรที่สําคัญในการคนหาความจริงเพื่อฟองคดีตอศาลพิจารณาพิพากษาคดีและสงไปยัง

องคกรสนับสนุนปลายทางของกระบวนการยุติธรรม  เชน  กรมราชทัณฑ  ตอไป  ระบบยอย ๆ  เหลาน้ีจึงถูกจัดใหอยูในกรอบ

ของภาคราชการที่มองผิวเผินแลวเสมือนมีการบูรณาการกันไปตามสายงานของตนเองแตในความเปนจริงกลับพบปญหาการ

ขาดความตอเน่ืองเชื่อมโยงกันภายในจนกอตัวเปนปญหาที่ยังตองไดรับการแกไขอยางจริงจังมากกวาจะมองเปนเพียงวาทกรรม

ที่ไมมีวันแกไขได 
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 ทั้งน้ีที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็พยายามสมาทานมรรควิธีของชาติตะวันตกมาตั้งแตปลาย

ศตวรรษที่  19  ภายหลังการเส่ือมสลายของลัทธิลาอาณานิคม  กระบวนการยุติธรรมของไทยยังคงอาศัยกระบวนการยุติธรรม

ของชาติตะวันตกเปนตนแบบในการพัฒนา  ตลอดจนใชมาตรฐานที่ผลักดันโดยองคการสหประชาชาติเปนเปาหมายในการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  ทําใหดูเหมือนวาสามารถใชกรอบความคิดของนักวิชาการตะวันตกในการทําความเขาใจ

กระบวนการยุติธรรมของไทยไดอยางไมติดขัดเพราะวางอยูบนหลักฐานของหลักการเดียวกัน  การใชกรอบในการผลิตซํ้าตาม

แบบตะวันตกเพียงอยางเดียวอาจทําใหประเทศไทยสูญเสียความเปนตัวตนที่แทจริงไปสอดคลองกับงานของไชยรัตน  เจริญสิน

โอฬาร (2546)   ที่ไดวิเคราะหภาพอนาคตในการศึกษาบริหารเปรียบเทียบวาหน่ึงในกระแสที่สําคัญในอนาคตของการศึกษา

แนวทางการบริหารน้ันเราอาจไมไดสนใจประเทศตะวันตกเพียงอยางเดียวอีกตอไป  แตกลับมองนานาชาติ  มองความเปน

สากลมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกลุมประเทศที่รวมตัวกันเปนองคกรระดับภูมิภาค  เชน  สหภาพยุโรป  หรือกระทั่งอาเซียน เปน

ตน  โดยอาจใหคุณคากับประสบการณความสําเร็จที่มุงเนนดานวัฒนธรรม  การบริหารในรูปแบบอ่ืน ๆ  ซ่ึงไมจําเปนตอง

เหมือนตะวันตกอยางเดียวเสมอไป  แตกระน้ันผูเขียนกลับมีทัศนะวาการทําใหประเทศมีความทันสมัยเทียบเทาตะวันตก  

(เปรียบเสมือนฝูงหานกําลังบินใหเทาทันหานจาฝูง –ผูเขียน)  ยังคงมีความสําคัญอยูมินอย  ในฐานะที่เปนตนแบบแหง

วิทยาการและตัวสรางมาตรฐานสากลมาอยางยาวนาน  โดยจะเพิกเฉยไปเสียเลยคงเปนไปไดยาก  ถึงแมจะมีนักวิชาการเริ่มตั้ง

ขอคําถาม อาทิ “เราจะวางใจไดอยางไรวาส่ิงที่เราเลียนแบบไปแลวเปนมาตรการที่ดีและแกปญหาได  เพราะมาตรการที่

ตางประเทศเห็นวาดีในวันน้ีอีกไมก่ีเดือนหรือไมก่ีปใหหลังอาจจะเปล่ียนไปได”    

 บทความน้ีจึงไดศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงถือวาเปนสวนหน่ึงในกระบวนการ

ยุติธรรมที่ปจจุบันพบวาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองและนับวันจะยิ่งมีความ

สลับซับซอนมากขึ้น  ถาหากปญหาเหลาน้ีไมไดรับการแกไขใหถูกวิธีก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอยางหลีกเล่ียง

ไมได  โดยศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเปนประเทศตนแบบแหงความทันสมัยและสามารถผลิต

รูปแบบ  (Model)  ตาง ๆ  เพื่อใหบรรดารัฐตัวแสดงบนเวทีโลกใบน้ีเลียนแบบ  แตกระน้ันก็ตามกลับมีนักวิชาการทางดาน

กฎหมายอยางศาสตราจารย Cara H. Drinan  ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยคาธอลิค  แหงรัฐวอชิงตัน  ไดเริ่มวิพากษถึงความมี

ประสิทธิภาพและการรักษามาตรฐานในฐานะที่สหรัฐเองประกาศตัววาเปนผูคิดคนระบบศาลเยาวชนไมนอยกวาศตวรรษและ

สามารถพัฒนารูปแบบของระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนไวเปนสถาปตยกรรมบนโลกใบน้ี   กอปรกับเพื่อเปนการลดความ

ตื้นเขินของงานชิ้นน้ีผูเขียนจึงทาทายดวยการเปรียบเทียบกับประเทศที่ไดชื่อวายังตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะทางดาน

เศรษฐกิจอยางเขมงวด  แตในประเด็นดานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนกลับมีงานวิจัยมากมายยอมรับตอการปฏิบัติที่

ไดมาตรฐานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หน่ึงในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 ทั้งน้ีการศึกษาเปรียบเทียบจากทั้ง  3  ประเทศที่ใชเปนกรณีศึกษาน้ี  สาเหตุที่ผูเขียนเลือกเพราะไดมีการศึกษา

บริบทตาง ๆ  ใน 3 ประเทศทั้งทางดานสังคม  และวัฒนธรรมทางการเมืองแลวเห็นวา ถึงแมสหรัฐอเมริกา  ไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีระบบกฎหมายที่แตกตางกัน  กลาวคือ  สหรัฐ ฯ มีระบบ common law  สวน

ไทยและ สปป.ลาว  มีระบบ civil law  รวมไปถึงระบบการเมืองการปกครอง  แตก็เปนที่ประจักษชัดวาสหรัฐสามารถแสดง

ศักยภาพที่สามารถผลิตรูปแบบที่มีความทันสมัยเพื่อใหประเทศอ่ืน ๆ ในโลกไดใชเปนตนแบบในการพัฒนาเสมอ  ไทยและลาว

เองในฐานะประเทศกําลังพัฒนายอมตองใชเปนหลักในการอางอิงเพื่อพัฒนาตนเองใหเทาทันตอไป  โดยไทยเองก็ตองศึกษา

ความสําเร็จของสปป.ลาวดวยเชนกัน จะทําใหแตละประเทศไดเรียนรูประสบการณของกันและกัน  และสามารถนํามา

ประยุกตใชไดเลย  เพราะทั้งไทยและสปป.ลาวมีสภาพสังคม  บริบททางวัฒนธรรมทิศทางเดียวกัน  ทั้ง  2 ประเทศไมได

พยายามสรางมาตรฐานสากลเพื่อใหประเทศอ่ืนเลียนแบบ  แตเพื่อใหเปนประโยชนของตนเอง  สามารถลดปญหา

อาชญากรรมไดก็เพียงพอ การศึกษาเปรียบเทียบอาจทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนของประเทศไทย  สหรัฐอเมริกา  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมทั้งศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะที่สําคัญในระบบที่เหมือนและ

แตกตางกันอยางไร  เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป 

 

3.  มุมมองและรูปแบบที่ใชในการศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (Criminal Justice)  ถือเปนกระบวนการที่รัฐใชจัดการกับความประพฤติที่ไมเปนที่

ยอมรับ  ไดแก  การกระทําความผิดกฎหมายอาญา  ซ่ึงจําเปนที่จะตองนําบุคคลน้ันมาลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดใหไดใน

ที่สุด  กระน้ันหากแตผูกระทําความผิดไมไดเปนผูที่มีวุฒิภาวะเทียบเทากับผูใหญแลว  กลาวคือเปนเด็กและเยาวชนหรือเปน

กลุมผูที่เปราะบางในสังคม  การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายก็มักจะไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับผูใหญเสียทีเดียว  งาน

วิทยานิพนธของเทพ  สามงามยา  (2550) 1   ไดศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนใน

ศาล  ไดมีมุมมองไวชัดเจนถึงปรัชญาหรือหลักการในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการคนหาความจริงจากขอเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานตาง ๆ  วาผูตองหาหรือจําเลยที่เปนเด็กและเยาวชน

เหลาน้ันกระทําความผิดจริงหรือไม  กระทําความผิดเพราะอะไร  และจะลงโทษเด็กและเยาวชนเชนไรจึงจะเหมาะสม  การที่

เด็กและเยาวชนกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดกฎหมายมิไดมุงที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนถึงขั้นเด็ดขาด  การ

ดําเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนจึงเปนลักษณะการคนหาสาเหตุใหเด็กหรือเยาวชนเหลาน้ันกระทําความผิด  กอปรกับเม่ือ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on The Right of The Child)  ไดกําหนดใหรัฐตองรับประกันวาการใช

มาตรการในการจับกุม  หรือจําคุกเด็กใหถือเปนมาตรการสุดทายในการดําเนินการทางกฎหมาย  และในการดําเนินคดีแกเด็ก

รัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก  โดยปรารถนาที่จะใหเด็กกลับคืนสูสังคมและมีสวนรวมในสังคม  นอกจากน้ีรัฐ

ตองสงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา  การจัดตั้งหนวยงานและสถาบันซ่ึงจะใชเปนการ

เฉพาะกับเด็กที่ถูกกลาวหา  หรือถูกหาวากระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายอาญา  โดยกําหนดมาตรการที่จะใช กับเด็ก

เหลาน้ันเปนกรณีพิเศษเพื่อไมตองใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเหมือนกับผูใหญ2   

 ทั้งน้ีงานวิชาการของโครงการ  Save the Children โดยสหราชอาณาจักรซ่ึงเปนโครงการที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน  และการที่เด็กและเยาวชนกระทําการที่ฝาฝนหรือขัดกับกฎหมายอาญา  ไดตอกย้ํา

ถึงปรัชญาที่เปนตัวยึดเหน่ียวในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนวาคือการปกปอง และคุมกัน  (Prevention and 

Protection)  กลาวคือโครงการดังกลาวพยายามชี้ ใหเห็นวาการปกปองเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดใหออกจาก

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเปนส่ิงสําคัญมาก  เพราะสาเหตุที่เด็กกระทําความผิดอาจเกิดจากเหตุผลตาง ๆ นานา  ไมวา

จะเปนความยากจน  การขาดความอบอุนของครอบครัว  การขาดเพื่อนที่ดี  หรือแมกระทั่งการขาดโอกาสในการจางงาน  จึง

อาจเปนสาเหตุใหตองกระทําผิด  ฉะน้ันเพื่อเปนการยับยั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไมใหพวกเขาเหลาน้ันตองกลับไป

กระทําผิดซํ้าอีก  ทางเลือกที่ดีคือการสงเสริมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่เปนการกระตุนการแกไขและฟนฟูชีวิตความเปนอยูที่

ดีของเด็กเหลาน้ัน  เพื่อใหกลับไปสูสังคมในฐานะพลเมืองไดอีกครั้ง  เชนการใหโอกาสในการศึกษา  การพัฒนาทักษะตาง ๆ 

                                                        
1 เทพ  สามงามยา, “หลักการพ้ืนฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นศาล,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550) 
2 ลัดตะนา  อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

ไทย-ลาว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขากฎหมายอาญา  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2553) 
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รวมไปถึงการใหโอกาสในการจางงาน  เปนตน3   กระน้ันโครงการ Save the Children ยังไดระบุวัตถุประสงคของระบบงาน

ยุติธรรมของเด็กและเยาวชนที่สามารถใชเปนตัวแบบในการขับเคล่ือนและเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

เด็กและเยาวชน  โดยไดศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบจาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยสรุปกุญแจที่สําคัญจะมุงเนนไปที ่

 1)  พฤติกรรมในการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเปนสาเหตุที่ควรไดรับการปองกัน 

 2)  การปกปองเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด  สามารถใชตัวชี้วัดโดยการคํานวณจากตัวเลขการลดลงของการ

กระทําผิดซํ้า 

 3)  สงเสริมการจัดโครงการใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม  และตระหนักในเรื่องเพศวาเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน 

 4)  ปรับทัศนคติความเขาใจของสาธารณชนทั่วไปเก่ียวกับผูกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเสียใหม  และหา

หนทางเขาใจปญหาในระยะยาว4 

 นอกจากน้ีในตําราวาดวยกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ (Comparative Criminal Justice Systems)  ของ

ศาสตราจารย Philip L. Reichel (2007) 5  แหงมหาวิทยาลัย Northern Colorado  ไดพัฒนารูปแบบของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนออกเปน  4  รูปแบบที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับตัวแปรภายในของแตละประเทศ  

โดยพบวาประเทศที่เนนไปที่การแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําผิด  เชน ประเทศออสเตรเลีย  รูปแบบที่เนนไปที่

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  ไดแก ประเทศในแถบแอฟริกาใต  หรือรูปแบบที่เนนการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยางบาง

ประเทศในสหราชอาณาจักร  เปนตน  ทั้งน้ีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเด็กและเยาวชน   

 ทั้งน้ี Philip L. Reichel ไดสรุปรูปแบบทั้ง  4  เปนไปตามตารางเปรียบเทียบ  ดังน้ี 

ตารางที่  1  รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเปรียบเทียบทั้ง  4  รูปแบบ 

เนื้อหา/รูปแบบ สวัสดิการ กฎหมาย ใชความรวมมือจาก

สถาบัน 

การมีสวนรวม 

ตัวบุคลสําคัญ ผูเชี่ยวชาญในการดูแล

เด็ก 

นักกฎหมาย ผูบริหารในหนวยงาน

และเจาหนาที่ภาครัฐ 

สมาชิกชุมชน 

กระบวนการ หลีกเล่ียงกระบวนการ

ที่เปนทางการ 

เปนทางการ หลีกเล่ียงกระบวนการ

ที่เปนทางการ 

เปนทางการ 

วัตถุประสงค เ น น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร

ปอง กันหรือปกปอง  

ความเปนอยูที่ดี  การ

บําบัด  แกไขฟนฟูเด็ก  

มากกวาหลักนิติธรรม 

ใชหลักนิติธรรม พ ย า ย า ม เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน  ลดความ

ลาชาในคดี   

เนนกระบวนการให

การศึ กษา  ความรู  

บู ร ณ า ก า ร เ ด็ ก ที่

กระทําความผิดแกไข

ฟ นฟู ใ ห เ ด็ ก เชื่ อฟ ง

กฎหมาย 

ที่มา :  Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems. (New Jersey : Prentice Hall ,2007). P.305. 

 

 

                                                        
3 Nikhil  Roy and Mabel Wong, Juvenile Justice : Modern Concepts of working children in conflict of the law. (UK : 

The Canadian International Development Agency,2004). P.12. 
4 Ibid P.8. 
5 Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems. (New Jersey : Prentice Hall ,2007). P.293. 
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4.  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 

 4.1  อายุความรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

 ตามประมวลกฎหมายอาญา  เด็กอายุไมเกิน 10 ป  กระทําความผิดไมตองรับโทษเด็กอายุเกิน 10 ป  แตกระทํา

ความผิดไมเกิน 15 ป  กระทําความผิดไมตองรับโทษ  แตศาลอาจวากลาวตักเตือน  หรือสงตัวไปยังสถานฝกอบรม  หรือ

องคกรที่ศาลเห็นสมควร   

 ผูใดอายุเกิน  15  ป  แตต่ํากวา 18 ป  กระทําความผิด  ศาลอาจลดโทษใหก่ึงหน่ึง  หรืออาจใชวิธีการเดียวกับเด็ก

อายุเกิน  10  ปแตไมเกิน  15  ปแลวแตกรณี6 

 4.2  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนข้ันพิจารณาคดี 

  4.2.1  การจับกุมตัวเด็ก  

  การจับเปนมาตรการที่กระทบตอเสรีภาพของเด็ก  กฎหมายระหวางประเทศจึงไดกําหนดวา  การจับ

จะตองเปนไปตามกฎหมายใชเปนมาตรการสุดทาย (last resort)  และมีระยะเวลาส้ันที่สุด (the shortest appropriate 

period of time)  การจับเด็กที่กระทําผิดในประเทศไทย กฎหมายอนุญาตใหกระทําไดใน 2   กรณี  คือ  (1) เด็กไดกระทํา

ความผิดซ่ึงหนา หรือ (2) มีหมายจับ  นอกจากสองกรณีน้ีแลว เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถจับกุมเด็กได  

  เม่ือจับเด็กไดแลว พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองนําเด็กไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายใน  24   

ชั่วโมง นับแตเวลาที่เด็กมาถึงที่ทําการพนักงานสอบสวน   หากศาลเห็นวาการจับไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลจะตองส่ังใหปลอย

ตัวเด็กทันที แตในกรณีที่การจับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ศาลจะมีอํานาจควบคุมเด็กไวที่สถานพินิจระหวางการดําเนินคดี

ไดเฉพาะกรณีที่เด็กมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอบุคคลอ่ืนอยางรายแรง  หรือมีเหตุสมควรอ่ืนเทาน้ัน หากไมมีเหตุ

ดังกลาวแลว ศาลจะตองมอบเด็กคืนใหแกบิดา มารดา  ผูปกครอง และกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองนาเด็กไปพบ

พนักงานสอบสวนหรือศาล7  นอกจากน้ี ในการจับกุมและควบคุมเด็กหรือเยาวชนตองกระทําโดยละมุนละมอมโดยคํานึงถึง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและไมเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน  และหามมิใหใชวิธีการควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกัน

การหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนผูถูกจับหรือบุคคลอ่ืน  รวมทั้งมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กไมวา

กรณีใด ๆ  เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจหลีกเล่ียงได  เพื่อปองกันการหลบหนี  หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กผูถูก

จับกุมหรือบุคคลอ่ืน8 

  4.2.2  การสืบสวน  สอบสวน 

  เม่ือพนักงานสอบสวนไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจับ  หรือเด็กหรือเยาวชน  ซ่ึงตองหาวากระทํา

ความผิดถูกเรียกมา  สงตัวมาเขาหาพนักงานสอบสวนเองมาปรากฏตัวตอหนาพนักงานสอบสวน  หรือมีผูนําเด็กหรือเยาวชน

น้ันเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวนและคดีน้ันเปนคดีที่ตองพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว  ใหพนักงาน

สอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องตนแลวแจงขอกลาวหาใหบุคคลดังกลาวทราบแลวแจงผูอํานวยการสถานพินิจ

หรือเยาวชนน้ันอยูในเขตอํานาจ  การสอบสวนใหกระทําในสถานที่ที่เหมาะสม  โดยไมเลือกปฏิบัติและไมปะปนกับผูตองหา

อ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนที่ไมเก่ียวของอยูในสถานที่น้ันอันมีลักษณะเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน  ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงอายุ  เพศ  

สภาวะของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  และตองใชภาษาหรือถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดงาย  โดยคํานึงถึง

                                                        
6 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน,   หนา

168. 
7 สกุลยุช  หอพิบูลสุข, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเดก็และเยาวชนไทย.[ออนไลน],1 พฤศจิกายน 2559. แหลงที่มา 

http://www.csbc-law.com/thai-law-insights/scholar-journal/6_The_Thai_Juvenile_Justice_in_Brief.pdf 
8 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน,   หนา

169. 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1417 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เปนสําคัญ  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจับ  ใหพนักงานสอบสวนนําตัว

เด็กและเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที  หรือพนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกบุคคลดังกลาว

ไปปกครองดูแลและส่ังใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนับตั้งแตเวลาที่เด็กและเยาวชนไปถึงที่ทําการของ

พนักงานสอบสวนภายหลังการถูกจับ9  จากน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกําหนดวา  หาก

ศาลเห็นวาการจับไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลจะตองส่ังใหปลอยตัวเด็กทันที แตในกรณีที่การจับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

ศาลจะมีอํานาจควบคุมเด็กไวที่สถานพินิจระหวางการดําเนินคดีไดเฉพาะกรณีที่เด็กมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ

บุคคลอ่ืนอยางรายแรง  หรือมีเหตุสมควรอ่ืนเทาน้ัน หากไมมีเหตุดังกลาวแลว ศาลจะตองมอบเด็กคืนใหแกบิดา มารดา 

ผูปกครอง และกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองนําเด็กไปพบพนักงานสอบสวนหรือศาล 

  สําหรับการยื่นฟองคดีตอศาลเยาวชน  เปนอํานาจของพนักงานอัยการ  กลาวคือมีอํานาจในการส่ังฟอง

หรือไมฟองคดีตอศาล  และถาฟองศาล  พนักงานอัยการจะนําคําฟองไปยื่นตอศาลเยาวชนและครอบครัว  หลังจากน้ันจะทํา

หนาที่ในฐานะโจทกและดําเนินการทั้งหลายตามที่กฎหมายบัญญัติในการพิจารณาคดีแกเด็กและเยาวชน10   

 4.3  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ันพิจารณาคดีของศาล 

 เม่ือศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีไวแลว  ศาลตองแจงการฟองคดีที่มีขอหาวาเด็กและเยาวชนกระทํา

ความผิดใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กและเยาวชนน้ันอยูในเขตอํานาจศาล  และแจงบิดามารดา  หรือผูปกครองรับทราบ

โดยไมชักชา  ไมวาจะเปนคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกหรือคดีที่ผู เสียหายเปนโจทก  การกําหนดใหแจงเชนน้ันเพื่อให

ผูอํานวยการสถานพินิจรายงานขอเท็จจริงชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชนตอศาลไดทันกําหนดนัดพิจารณาคดีของ

ศาล  และเพื่อใหบิดามารดา  หรือผูปกครองที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยไดมีโอกาสแถลงขอเท็จจริงความรูสึกและความ

คิดเห็นตลอดจนระบุและซักถามในคดีน้ันไดเต็มที่ในระหวางการพิจารณาคดีน้ัน11   

 การพิจารณาคดีในศาลใหกระทําเปนการลับ  และเฉพาะบุคคลที่เก่ียวของกับคดีเทาน้ันมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดี

ได  ในระหวางการพิจารณาคดีผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจทีจ่ะสอบถามเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยเปนการเฉพาะตัว

ได  ทั้งน้ีเพื่อใหมีการสนทนากันในลักษณะเปนกันเองหรือเปนการภายใน  เสมือนบิดามารดาคุยกับบุตร  โดยผูพิพากษา

จะตองพยายามคนหาสาเหตุของการกระทําความผิด  การใหผูพิพากษาสนทนากับเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยสองตอสอง

ยอมทําใหผูพิพากษาไดมีโอกาสหยั่งทราบความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนน้ันเปนสําคัญ  

และหยั่งทราบวาเด็กหรือเยาวชนน้ันนาจะกระทําความผิดหรือไมและกระทําความผิดเพราะเหตุใด 

 นอกจากน้ีในการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในชั้นศาล  จําเลยจะมีทนายแกตางแทนไมได  

แตใหจําเลยมี “ที่ปรึกษากฎหมาย”  เพื่อปฏิบัติหนาที่เดียวกับทนายความได  กลาวคือชวยเหลือดําเนินคดีแทนเด็กหรือ

เยาวชนที่เปนจําเลยทั้งในสวนที่เก่ียวกับขอเท็จจริงและในสวนที่เก่ียวกับปญหาขอกฎหมายแทนที่จะใหมีทนายความอยาง

คดีอาญาในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาก็เน่ืองจากที่ปรึกษากฎหมายจําเลยตองมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะชวยเหลือ

จําเลยอยางแทจริง  ซ่ึงเปนการชวยเหลือในทางที่ถูกที่ควร  เห็นแกความสัตยจริงเปนสําคัญ  และมุงหมายไปในทางบําบัด  

แกไขฟนฟูและสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนที่เปนจําเลยเปนสําคัญ  ไมเห็นแกการชนะคดีเปนที่ตั้ง12  ฉะน้ันการเปนที่ปรึกษา

กฎหมายในคดีที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชนจึงไมใชเพียงแคผูที่ผานการศึกษาเฉพาะดานกฎหมายเทาน้ัน  ยังตองเขารวมอบรม

                                                        
9 เร่ืองเดิม, หนา 170. 
10 เร่ืองเดิม, หนา 171. 
11 เทพ  สามงามยา, “หลักการพ้ืนฐานที่เหมาะสมในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นศาล,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550) 
12 เร่ืองเดิม, หนา 46. 
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ตามหลักสูตรที่กําหนดอีกดวย  เพราะถาที่ปรึกษากฎหมายยังไมจัดเจนหรือเชี่ยวชาญในคดีเด็กและเยาวชนที่เพียงพอ  ก็จะ

สงผลตอรูปคดีไดเชนกัน13 

 ทั้งน้ีในการพิจารณาคดีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนไทยมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิ

ภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงควรไดรับการฝกอบรม  ส่ังสอน  และสงเคราะหใหกลับไปเปนพลเมืองดี  มากกวาการ

ที่จะลงโทษ  กอปรกับการพิจารณาคดีใหศาลคํานึงถึงบุคลิก ลักษณะ  สภาพรางกาย  และสภาพจิตใจที่แตกตางเปนราย ๆ ไป

อีกดวย  และในสวนมาตรการที่ศาลใชกับเด็กเม่ือมีการฟองเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดตอศาลแลว  ศาลมีอํานาจจัดการกับ

เด็ก ดังน้ี (1) การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูในชั้นพิจารณาคดี  (2) การชะลอคําพิพากษา (3) มาตรการคุมความประพฤติ

กรณีศาลพิพากษาใหปลอยตัวเด็ก และ (4) มาตรการในคําพิพากษา 

 4.4  ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของไทย 

 การหันเหคดีเปนมาตรการหน่ึงที่สามารถลดการการตีตราแกเด็กและเยาวชน  ตามเจตนารมณที่ตองการฟนฟูใหเด็ก

และเยาวชนที่กระทําความผิดกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติสุข  สําหรับการหันเหคดีของประเทศไทย  เขาไปเปนสวนหน่ึงใน

เกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ยกตัวอยางทางเลือกที่ศาลมักนํามาใชจัดการกับเด็กและเยาวชนเหลาน้ี

นอกเหนือไปจากการลงโทษคือการควบคุมตัวเด็กไวในสถานพินิจ  หรือสถานฝกอบรม  กระน้ันการที่กระบวนการยุติธรรม

ไมไดกําหนดมาตรการทางเลือกอ่ืน ๆ  ทําใหมีทางเลือกในการอํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีความยืดหยุนนอย  

และทายที่สุดเด็กและเยาวชนก็มักจะกลับมากระทําผิดซํ้าอีก  ซ่ึงนับวันจะมีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีขึ้นเปนจํานวน

มากเกินกวาอัตรากําลังของเจาหนาที่ในสถานพินิจและทรัพยากรที่มีอยูก็ไมเพียงพอ  กระทั่งเม่ือประเทศไทยเริ่มมีการคนหา

มาตรการอ่ืน ๆ  มาใชทดแทนในนามของ “กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท”  มาเพื่อใชแกปญหาซ่ึงกรมพินิจและคุมครอง

เด็กไดเริ่มโครงการและไดจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวขึ้นครั้งแรกในวันที่  1  มิถุนายน  2546  โดยสถานพินิจ  

กรุงเทพมหานคร  และขยายออกไปทั่วประเทศ14  การประชุมกลุมยอยถือเปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ไกลเกล่ียปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูเสียหาย  และผูกระทําความผิด  สงเสริมใหเกิดการปรองดองแกทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ

จากการกระทําความผิด  ทําใหเด็กมีความรูสึกวาตนยังเปนสวนหน่ึงของชุมชนอยูและใชชีวิตไดปกติสุขในสังคม  หรืออีกกรณี

หน่ึงที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)  ระบุวาหากเด็ก

หรือเยาวชนรูสึกสํานึกในการกระทําความผิดในขั้นกอนฟองคดี  หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชน

น้ันอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟองใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจํา เปนเพื่อ

ประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชน  เสนออัยการพิจารณาตอไป 

 

5.  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ในแตละป  (ขอมูลในป 2012)  ศาลยุติธรรมเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกาจะมีคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ประมาณ 1.7  ลานคดี  โดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดถูกจับกุมราว 4,600  คดี / วัน  แนวโนมของจํานวนปริมาณ

คดีที่เขาสูศาลเปนไปในทิศทางที่ไมสอดคลองกับ  จํานวนปริมาณการจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดที่มีอายุนอยกวา  

                                                        
13 ปยะพร  ตันณีกุล ,ผูชวยศาสตราจารย.สัมภาษณ.14 พฤศจิกายน 2559. 
14 ลัดตะนา  อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายไทย-ลาว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขากฎหมายอาญา  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2553) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1419 

18  ป  ในขณะที่ตัวเลขสถิติตั้งแตป 1999 – 2008  ปริมาณเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมกลับลดลง  ประมาณ  รอยละ  15.7  

และปริมาณคดีในศาลก็ลดลงประมาณ  รอยละ  4   ในชวงระยะเวลาเดียวกัน15   

 5.1  อายุความรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

 สหรัฐอเมริกาไดแบงประเภทและนิยามความหมายเด็กที่กระทําความผิดแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับมลรัฐเพราะ

รัฐบาลกลางไมมีศาลเด็ก  แตสวนใหญจะกําหนดไวที่อายุ  7-18  ป  แตถาต่ํากวา 17 ป  กระทําความผิดจะถูกนําตัวไป

ควบคุมดูแลในหนวยงานชุมชน  (community  agency) 16   

 5.2  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนข้ันพิจารณาคดี    

  5.2.1  การจับกุมตัวเด็กที่กระทําความผิดในสหรัฐอเมริกา 

การจับกุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดอาญาน้ัน  จะตองทําโดยมีหมายจับ เวนแตในคดีอาญาอุกฉกรรจ  (felony)  ซ่ึงมี

โทษจาคุกตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จะจับโดยมีหมายจับไดตอเม่ือมี probable cause  คือมีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการกระทําผิดจริง 

สวนในคดีอาญาที่มีโทษเล็กนอย  (misdemeanors) จะจับโดยไมมีหมายจับก็ตอเม่ือเปนการกระทําผิดซ่ึงหนา  หรือเปนกรณี

ที่มีเหตุผลอันสมควรเชื่อไดแนนอนวาผูน้ันกระทําผิดจริง  (reasonable cause)  และถาไมจับกุมในขณะน้ันจะทําใหไม

สามารถจับกุมไดเพราะผูน้ันหลบหนี  หรือมิฉะน้ันผูที่จะถูกจับจะกอใหเกิดอันตรายตอตัวผูถูกจับเองหรือผูอ่ืนหรือตอทรัพยสิน

ของผูอ่ืน เม่ือมีการจับกุมตัวเด็กหรือเยาวชนแลว เจาหนาที่ตํารวจจะตองรีบแจงการจับกุมใหบิดามารดา ผูปกครอง และ

เจาหนาที่ของหนวยงานคุมประพฤติทราบโดยทันที เพื่อที่จะรับตัวเด็กหรือเยาวชนไปดําเนินการตรวจความเหมาะสมตอไป 

เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไวเพื่อสอบสวนเพียงยี่สิบส่ีชั่วโมงเทาน้ัน17    

  5.2.2  การสืบสวน  สอบสวนและการไตสวนเบื้องตน 

เม่ือหนวยงานคุมประพฤติไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับกุม และสํานวนการสอบสวนจากเจาหนาที่

ตํารวจแลว  จะตองจัดใหมีการปลอยตัวชั่วคราวใหกลับไปอยูในความดูแลของบิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู

ดวย  เวนแตในกรณีที่เห็นวาเด็กควรไดรับการควบคุมในระหวางการสอบสวนจะตองจัดใหเด็กไดรับการควบคุมตัวในสถาน

แรกรับเด็ก  หรือในหนวยงานหรือองคการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและยอมรับเด็กไวในความดูแล  ตอจากน้ันจึง

ดําเนินการไตสวนเบื้องตนโดย  เจาหนาที่อินเทค หรือ Intake Officer   ซ่ึงทําหนาที่กล่ันกรองคดีโดยจะพิจารณาเปน

ประการแรกวาขอเท็จจริงของคดีเม่ือนําสูการพิจารณาของศาลจะมีนํ้าหนักเพียงพอใหศาลเชื่อไดวาจําเลยกระทําผิดจริงตาม

ขอกลาวหาหรือไม  โดยจะตรวจสอบขอกลาวหาของเด็กที่กระทําความผิดที่ถูกยื่นฟองมาตามกระบวนการยุติธรรม  และ

สืบสวนขอมูลเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความประพฤติจากการสัมภาษณเด็กซ่ึงเปนผูถูกกลาวหา ครอบครัวของเด็ก หรือแมแต

เหยื่อผูซ่ึงเปนผูเสียหาย   โดยเจาหนาที่อินเทคจะรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ  แหลงขอมูลที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมของตัว

เด็กผูกระทําผิด  ไมวาจะเปนจากชุมชน  โรงเรียน ขอมูลจากพนักงานสอบสวนผูจับกุม ผูเสียหาย และนําคํารองทุกขและขอ

กลาวหามาพิจารณา พูดคุยหารือกับเด็กที่กระทําความผิด ครอบครัวของเด็ก และผูเสียหาย เพื่อแนะนําชองทางที่เหมาะสมใน

การจัดการกับคดีที่เกิดขึ้น18  จะเห็นไดวาเจาหนาที่อินเทคจะเขามามีบทบาทในการกล่ันกรองคดีเปนอยางยิ่ง  หากคดีไมมีมูล

เพียงพอก็จะสามารถส่ังปลอยตัวเด็กและส่ังยุติการดําเนินคดีพรอมทั้งแจงใหเจาหนาที่ตํารวจไดรับทราบ  แตหากคดีมีขอมูลที่

                                                        
 15 Campaign for Youth and Justice, Key facts: Youth in the justice System [Online], 2012. Available from : 

http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/KeyYouthCrimeFacts.pdf [27th  October 2016] 

 16 Dean  John  Champion  อางถึงใน  พิชญสินี  วงศปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะ

นิติศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557) 

 17 พิชญสินี  วงศปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการ

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557) 

 18 เร่ืองเดิม,หนา  62. 
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เพียงพอที่จะพิจารณาวาเด็กกระทําผิดจริง   ถาเจาหนาที่อินเทคเห็นวาเด็กหรือเยาวชนยังไมสมควรจะไดรับการพิจารณาใน

ศาล   เจาหนาที่อินเทคจะถามความสมัครใจของเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครอง วาจะยินยอมใหเด็กไดรับการปฏิบัติอยางไม

เปนทางการ (informal  adjustment)  โดยจะใชวิธีควบคุมความประพฤติหรือโดยการสงตัวเด็กไปรับกาฝกอบรมในสถาน

ฝกอบรมของรัฐ   ถาหากเด็กสมัครใจและบิดามารดา ผูปกครองยินยอม เจาหนาที่อินเทคจะดําเนินการไปตามน้ันและยุติคดี

ไมนําขึ้นสูการพิจารณาของศาล  แตหากเด็กหรือเยาวชนไมใหความรวมมือในมาตรการที่กําหนดไว   เจาหนาที่อินเทคก็จะสง

เด็กหรือเยาวชนที่ไมปฏิบัติตามไปยังศาลตอไป  งานวิจัยของโครงการ Campaign for Youth and Justice (2012) 19   ได

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสําคัญของเด็กและเยาวชนในระบบกระบวนการยุติธรรม  บงชี้วาเจาหนาที่อินเทคสามารถที่จะกล่ันกรอง

และลดทอนคดีที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชนไปสูรูปแบบไมเปนทางการ กลาวคือจะสงเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดไปฝกอบรมใน

สถานที่ที่รัฐกําหนดให  คิดเปนตัวเลขถึง  รอยละ  44  ดวยกัน  แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาเจาหนาที่อินเทคมีบทบาทสําคัญใน

การหันเหคดีที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดเปนอยางดี 

 5.3  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ันพิจารณาคดีของศาล 

 ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนจะกระทําเปนการลับ  โดยจะแยกตางหากจากหองพิจารณาคดีของผูใหญ  หรือ

แยกวันพิจารณาคดี  การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชนไมเครงครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  การพิจารณาคดีกระทําอยางไมเปนทางการ  ไมมีพิธีรีตอง  เพื่อพิจารณาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจริง

หรือไม  การพิจารณาคดีของศาลจะกระทําในลักษณะเสมือนวากําลังปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขบําบัดฟนฟู  ระหวางศาล

เยาวชนกับเด็กที่กระทําความผิด  โดยคํานึงถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ20  ในการพิจารณาและพิพากษาคดี ผู

พิพากษาจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเปนสองวาระ  คือ 

1) พิจารณาวาเด็กและเยาวชนกระทําผิดจริงหรือไม  (adjudicatory hearing) 

2) พิจารณาวาจะแกไขเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดน้ันไดอยางไร (dispositional hearing) 

ทั้งน้ีในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟองคดีหรือรับสารภาพ  ศาลจะพิพากษาทั้งสองวาระ 

รวมกัน  โดยอาศัยสํานวนคดีของตํารวจและรายงานขอเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติประกอบในการพิจารณาพิพากษา

เสมอ  ในทางกลับกัน ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนปฏิเสธคําฟอง  ศาลจะพิจารณาคดีโดยแยกวาระกัน กลาวคือ ในวาระแรกจะ

พิจารณาวาเด็กหรือเยาวชนน้ันกระทําผิดจริงหรือไมในชั้นน้ีศาลจะพิจารณาพยานหลักฐาน ฟงคําใหการพยานทั้งฝายอัยการ

และฝายทนายจําเลย เม่ือศาลพิจารณาแลวเชื่อวาเด็กหรือเยาวชนน้ันกระทําผิดจริง  ศาลจึงจะนัดพิจารณาวาระที่สองในคราว

ตอไป ทั้งน้ี คําส่ังและคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด

มี 5 รูปแบบ ดังน้ี 

1) ส่ังยกฟองและปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปโดยใหอยูในความดูแลของบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคล

ที่ศาลเห็นสมควร   

2) ส่ังคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขพิเศษหรือไมก็ได   

3) ส่ังปรับหรือใหชดใชคาเสียหาย  

4) โอนคดีไปพิจารณายังศาลธรรมดา ในกรณีที่เขาเงื่อนไขพิเศษบางประการ   

5) ส่ังใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปรับการฝกและอบรมยังสถานฝกอบรมพิเศษหรือสถานดัดสันดาน 

 

 
                                                        
 19 Campaign for Youth and Justice, Key facts: Youth in the justice System [Online], 2012. Available from : 

http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/KeyYouthCrimeFacts.pdf [27th  October 2016] 

 20 พิชญสินี  วงศปราโมทย. “ปญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการ

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2557) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 5.4  ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของสหรัฐอเมริกา 

  5.4.1  การดําเนินการกล่ันกรองโดยเจาหนาที่อินเทค 

  การดําเนินการไตสวนโดยเจาหนาที่อินเทค  (Intake  Officer)  ถือเปนการกล่ันกรองคดีชั้นหน่ึงกอนที่จะ

สงตอไปยังศาลเยาวชน  ทั้งน้ีจะพิจารณาเปนประการแรกวาขอเท็จจริงของคดีเม่ือนําสูการพิจารณาของศาลจะมีนํ้าหนัก

เพียงพอใหศาลเชื่อไดวาจําเลยกระทําผิดจริงตามขอกลาวหาหรือไม  โดยตรวจสอบความถูกตองที่ถูกยื่นฟองมาตามกระบวน

การยุติธรรม  พรอมใหคําแนะนําจําเลยวาควรดําเนินอยางไรในคดีน้ี  โดยคํานึงถึงประโยชนของตัวเด็กเอง  และสาธารณะ

โดยทั่วไปดวย  กระน้ันหากเจาหนาที่อินเทค  พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินคดีไมกอใหเกิดประโยชนและหรือมีขอมูลไม

เพียงพอก็สามารถส่ังยุติการดําเนินคดีพรอมทั้งแจงใหเจาหนาที่ตํารวจทราบไดเลย  หรือแมกระทั่งมีขอมูลที่เพียงพอแต

เจาหนาที่อินเทคพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินคดีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเด็กและเยาวชนที่จะถูกตีตราจากสังคม  

และกลับไปสูสังคมปกติไดลําบาก  ก็จะสอบถามความสมัครใจจากทุกภาคสวนเพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลัก  หรือกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการแทนไดโดยอาจเปนการสงเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดไปรวม

ฝกอบรมกับหนวยงานในภาครัฐจัดขึ้น  เปนตน 

  5.4.2.  ระบบ Youth /Teen  Court 

  สหรัฐอเมริกาไดมีการนําระบบ Youth Court มาใชในกระบวนการยุติธรรมเพื่อหันเหผูกระทําผิดที่เปน

เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก   โดยไดเริ่มมาตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980  จนกระทั่งปจจุบันมี Youth 

Court กระจายทั้งหมด 49 รัฐ  ประมาณ  1,040 ศาล21  งานของ Scott Bernard Peterson22  ไดสรุปถึงความหมายถึง 

Youth Court วาคือ รูปแบบใหมของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนที่เปนโปรแกรมที่หันเห หรือผกผันใหเยาวชน

ดวยกันเองไดรับการตัดสินจากเพื่อนของพวกเขาสําหรับความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และหรือการละเมิดตาง ๆ  โปรแกรมดังกลาว

จะบริหารงานในระดับทองถิ่นโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมาย  ไดแก  กรมควบคุมความประพฤติ, โรงเรียนและองคกรที่ไม

แสวงหากําไรในทองถิ่น สําหรับเยาวชนที่กระทําความผิดเปนครั้งแรกก็จะไดรับโอกาสในฐานะที่เปนพลเมืองในชุมชนก็จะถูก

ตัดสินจากเยาวชนอาสาสมัครที่ทําหนาที่เปนผูพิพากษาฝายอัยการเสมียนและคณะลูกขุนตอไป 

 

6.  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศลาว 
 

 ประเทศลาวเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส  กวา 100 ปกอน  ลาวจึงไดรับอิทธิพลในการจัดทําประมวล

กฎหมายอาญาแบบตะวันตกขึ้นเปนฉบับแรก  แตเ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองและสถาปนาเปนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  และยึดม่ันในระบอบสังคมนิยม  สปป.ลาวจึงยกเลิกการใชกฎหมายของพระ

ราชอาณาจักรฉบับแรก  ตอมาเม่ือรัฐบาลไดเริ่มเปดกวางทางความรวมมือกับตางประเทศ  โดยเฉพาะการรวมกลุมประเทศใน

องคการอาเซียนที่เนนปฏิบัติตามกลไกตลาด  ปฏิรูปกลไกการควบคุมของรัฐ  โดยในที่สุดจัดใหมีการรางรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายตาง ๆ  ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  การประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีไมเพียงแตเปนผลดีทางการปกครองในลาว

เทาน้ัน  แตยังหมายถึงการที่ประชาชนของลาวเองไดตระหนักถึงสิทธิทุก ๆ อยางที่เก่ียวกับความเปนอยูของมนุษย  งานวิจัย

ของลัดตะนา  อินทพล  (2553)  ซ่ึงเปนขาราชการตุลาการในลาวเองน้ัน  ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาเม่ือลาวมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว  เปรียบไดวาเปนการเปดศักราชใหม  ถือเปน “ประเทศที่มีเอกราช  และประชาชนไดอิสระอยาง

แทจริง” 

                                                        
21 Donna Strobel and Yolanda Leung, Fact Sheet : Youth Court, (California : ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE 

COURTS,2011).P.1 
22 Scott Bernard Peterson, Teen/Youth Court Programs and Mentoring : The Referral Stage, (California : 

ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS,2011).P.1 
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 ในสวนของการดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดน้ัน  แตกอนจะดําเนินคดีตอเด็กและเยาวชนเหลาน้ัน

โดยใชกฎหมายเชนเดียวกับผูใหญโดยไมมีการแยกฟองคดี  หรือแมกระทั่งการจับคุมขัง  มีเพียงบางมาตราเทาน้ันที่มีการ

ลดหยอนโทษให  กระน้ันเม่ือสปป.ลาวไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน  ในวันที่  7  มิถุนายน  1991  

จึงไดมีการรางกฎหมายขึ้นหลายฉบับใหสอดคลองกับหลักสากล  หน่ึงในน้ันไดแก  กฎหมายวาดวยการปกปองสิทธิและ

ผลประโยชนของเด็ก  ในป 2006  และมีผลบังคับใชในปตอมา  กฎหมายน้ีจะเปนการคุมครองและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของ

เด็กและเยาวชน  เพื่อใหเด็กไดรับความเปนธรรม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  รวมทั้งจิตวิญญาณแหงคุณธรรมดวย23 

 สําหรับสถานการณการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในสปป.ลาว  งานวิจัยของสุมนทิพย  จิตสวางและ      

ปยะพร  ตันณีกุล  บงชี้วาไมมีการบันทึกสถิติของเด็กและเยาวชนในประเทศลาวทั้งหมดที่มีการเผยแพรอยางเปนทางการ  

หากแตจากการเปดเผยของเจาหนาที่ประจํากองบัญชาการรักษาความสงบในเขตนครหลวงเวียงจันทร  ไดใหการยืนยันวา

ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทรมีระดับความรุนแรงสูงขึ้น  ซ่ึงเห็นไดจากระยะ 6 เดือนของป 2555  มีคดี

อาชญากรรมเกิดขึ้นถึง 596 คดี  และเจาหนาที่จับได 541 คน  โดยในจํานวนน้ีรวมผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนหญิงถึง 76 

คน24 

  6.1  อายุของเด็กที่จะถือวากระทําความผิดและตองไดรับโทษทางอาญา 

  เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  แตกฎหมายอาญาไดบัญญัติเกณฑอายุในการรับผิดอาญาไวใน

มาตรา  7  วรรคทายของกฎหมายอาญา  โดยบุคคลที่จะถือวากระทําความผิดอาญาตองเปนคนที่มีสติสัมปชัญญะ  ไมเปนผู

วิกลจริต  และอายุถึง 15 ป  และอยูในมาตรา 50  ของกฎหมายเด็กไดบัญญัติไววา  “เด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ปในเวลามีการ

กระทําที่เปนอันตรายตอสังคม  จะไมถือวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญาตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา  7  ของกฎหมาย

อาญา” 25 

  6.2  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนข้ันพิจารณาคดี 

  การสอบสวนขอเท็จจริงของคดีเด็กและเยาวชนจะตองดําเนินการโดยหนวยงานสอบสวนที่มีหนาที่เฉพาะ  

ในการดําเนินคดีอาญากับเด็กฝายสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของ  โดยมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปน้ี 

   6.2.1  สรุปสํานวนและพิจารณาสงคดีไปยังหนวยไกลเกล่ียขอพิพาทสําหรับเด็กระดับหมูบาน

หากพบวาเปนคดีที่อยูในอํานาจของหนวยงานไกลเกล่ียขอพิพาทสําหรับเด็กระดับหมูบาน 

   6.2.2  เจาหนาที่สามารถทําการไกลเกล่ียในหนวยงานของตนไดภายในสามสิบวัน  แตวันที่ได

รับคํารับรองจากคูความวาไมสามารถไกลเกล่ียกันไดในระดับยุติธรรมอําเภอหรือหมูบาน  ในกรณีที่หนวยงานสอบสวนไม

สามารถไกลเกล่ียกรณีน้ันได  จะตองรีบดําเนินการสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการเพื่อสงฟองศาลตอไป 

   6.2.3  ในคดีที่กฎหมายกําหนดบทลงโทษจําคุกไวสามปหรือมากกวาน้ัน  พนักงานสอบสวนตอง

รวบรวมหลักฐานและสรุปสํานวนสงไปยังพนักงานอัยการเพื่อประกอบการพิจารณา 

   6.2.4   ติดตามตรวจสอบใหคําแนะนําและจัดทํารายชื่อของผูตองสงสัยเด็ก  และนักโทษเด็ก

ดวยความรับผิดชอบ 

                                                        
23 Champathong  Phochanthilath , A Measure of Last Resort :the Current Status of Juvenile Justice in ASEAN 

Member States, (Sweden : Raoul Wallenberg Institute). 
24 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล, รายงานการวจัิยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน,   หนา

92. 
25 ลัดตะนา  อินทพล, “การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายไทย-ลาว,” .หนา 138” 
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  ในกรณีที่ไกลเกล่ียไมสําเร็จคดีจะถูกสงตอไปยังพนักงานอัยการ ซ่ึงจะมีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ พนักงานอัยการจะพิจารณาคดีที่ไดรับมาสอบสวนภายในสิบวัน  โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ไดรับคดีมา  และจะตองตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง  ดังน้ี  1) สงคืนไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม  

หรือ 2)  ส่ังฟองคดีตอศาลเด็กและเยาวชน26 

6.3  การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ันพิจารณาคดีของศาล 

  จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนวาในอดีตการดําเนินคดีทางอาญาไมมีการแบงแยกระหวางจําเลยที่เปนผูใหญ

กับเด็ก  จะมีเพียงการลดหยอนผอนโทษในบางกรณีเทาน้ัน  จนกระทั่งในเวลาตอมามีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการ

ปกปองสิทธิและผลประโยชนของเด็กเปนผลใหการปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดอาญามีทางออกมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน

กระทรวงยุติธรรมก็ไดมีการแกไขกฎกระทรวงวาดวยการตั้งหนวยงานไกลเกล่ียขั้นบานเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการ

เปล่ียนแปลงของสังคม 

  สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาคดีหากพนักงานอัยการส่ังฟองตอศาลคดีเด็กและเยาวชนจะตองดําเนิน

กระบวนการพิจารณา  ดังน้ี 

   6.3.1  ศาลจะตองพิจารณาคดีในทางลับและในสถานที่ที่เหมาะสมซ่ึงมีความแตกตางจากหอง

พิจารณาคดีทั่วไป 

   6.3.2  เด็กมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงจะตอง

ขึ้นอยูกับความสมดุลของอายุและความรูผิดชอบชั่วดีของเด็ก 

   6.3.3  การดําเนินคดีในศาลจะตองใชภาษาลาวและใชคํางาย ๆ  ตอการเขาใจและถาเด็กไมรู

ภาษาลาว  จะตองจัดลามให 

   6.3.4  เด็กมีสิทธิที่จะมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายและใหบิดามารดาหรือผูปกครองเขา

รวมฟงการพิจารณาคดีดวย 

   6.3.5  หลักการดังกลาวอยูภายใตกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ27 

6.4  ตัวอยางการหันเหคดีในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของลาว 

แนวคิดในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของลาวมีผลมาจากการที่ 

สังคมไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหหลายอยางเกิดทั้งดานบวกและดานลบ  มีทั้งส่ิงที่ดีและไมดีที่มีผลกระทบตอเด็กที่

กําลังอยูในวัยอยากรูอยากลอง  นอกจากน้ียังมีผูใหญบางคนใชเด็กไปกระทําความผิด  หรือบังคับใหเด็กกระทําในส่ิงที่ไม

เหมาะสมแกวัย  และนับวันส่ิงเหลาน้ันนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทําใหสังคมเส่ือมเสีย  รัฐบาลลาวเองตระหนักดีวาเด็กเปนทรัพยากร

ที่ลํ้าคาเปนอนาคตของชาติ  และโดยธรรมชาติเด็กยังไมมีความรอบคอบและยังไมสามารถตัดสินไดวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด  ส่ิงใด

ควรทําส่ิงใดไมควรทํา  เม่ือเปนเชนน้ีรัฐบาลและสังคมตองรวมกันหาทางออกที่เหมาะสมใหแกเด็กและเยาวชนที่หลงกระทํา

ความผิดโดยเฉพาะเปนกรณีที่ไมรายแรง  ก็จะตองหาวิธีการประนีประนอมดวยวิธีการไกลเกล่ีย  เพราะวิธีนี้นอกจากจะทําให

เด็กไดรับรูถึงการกระทําของตนที่เปนอันตรายตอสังคมแลว  เด็กยังอาจยินยอมเปล่ียนแปลงการกระทําของตนที่เปนอันตราย

ตอสังคมและกลับคืนเขาสูสังคมได  ในป 1997  รัฐบาลจึงมีนโยบายใหทุกหมูบานมี หนวยงานไกลเกล่ียขอพิพาทโดยรัฐบาล

จะเปนผูกําหนดวาลักษณะของหนวยงานไกลเกล่ียขอพิพาทหมูบานทํางานกันอยางไรและผูปฏิบัติหนาที่ตองเปนใคร  เชน  ที่

หมูบานเวียงเม  ประธานหนวยไกลเกล่ียขอพิพาทคือหัวหนาหมูบาน  นอกจากน้ีประกอบดวยบุคคลที่มาจากหนวยงานของรัฐ  

หนวยงานแมหญิงลาว  สหภาพเด็กและเยาวชน อยางละ 1 คน ผูสูงอายุของหมูบานละ 2 คน  รวมถึงเหยื่อ  ผูกระทํา

                                                        
26 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน,   หนา

102. 
27 เร่ืองเดียวกัน,  หนา102. 
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ความผิดและพอแมของผูกระทําความผิด  โดยในการไกลเกล่ียน้ันอาจใหชดใชเปนเงิน  ถาไมมีเงินอาจชดใชเปนแรงงานได  

และอาจมีการทําขอตกลงถาไมปฏิบัติตามขอตกลงคดีน้ันจะตองเขาสูการพิจารณาคดีแบบปกติ  จากงานวิจัยของสุมนทิพย  

จิตสวางและ ปยะพร  ตันณีกุล  (2556) 28  ที่ไดศึกษาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียนได

ประเมินผลการศึกษาและไดใหขอสรุปที่ชัดเจนวาลาวคือประเทศตนแบบที่ดีในการเปรียบเทียบกับกลุมประเทศในสมาคม

อาเซียน  ในเรื่องการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม  โดยการใหครอบครัวและชุมชนเขา

มามีบทบาทในกระบวนการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนทําใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ

พฤติกรรมในการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี  อาจเปนเพราะสปป.ลาวมีลักษณะความเปนชนบท

คอนขางสูง  และยังคงมีการอนุรักษนิยมที่ทําใหสภาพสังคมเอ้ือตอการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด 

 

7.  สรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน  กรณีประเทศไทย  สหรัฐอเมริกา  และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 เม่ือไดศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของทั้ง  3  ประเทศทําใหเห็นภาพความเหมือนและความแตกตาง

ของทั้ง  3  ประเทศ  กลาวคือ ลักษณะที่มีความใกลเคียงกันอยางมากโดยเฉพาะประเด็นการใหสิทธิเด็กและเยาวชนตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ทั้ง 3 ประเทศเปนภาคี  ซ่ึงมีเจตนารมณที่จะคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก

หรือเยาวชนเปนสําคัญ  โดยมองวาการกระทําความผิดน้ันเกิดจากความพล้ังพลาดที่ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น  และตองนําเด็ก

เหลาน้ีกลับคืนสูสังคมใหเปนพลเมืองที่ดีในอนาคตใหไดในที่สุด  สําหรับสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเปนตนแบบของกระบวนการ

ยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1899 น้ัน ยังคงยึดรูปแบบการจัดสวัสดิการ (Welfare Model) ที่รัฐจะตอง

ปฏิบัติและคุมครองตอเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดใหถูกสุขภาวะและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน  ที่สําคัญที่สุดคือการ

บําบัดแกไขฟนฟูมากกวาจะลงโทษแบบแกแคนทดแทน  ซ่ึงประเทศไทยพยายามนํารูปแบบของสหรฐัอเมริกาที่มีประสิทธิภาพ

น้ีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม  เพราะทั้งสหรัฐ  และไทยตางมีระบอบการปกครองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ถึงแมจะ

คนละระบบกฎหมายก็ตาม  ในสวนกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนใน สปป.ลาวซ่ึงดูจะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ใหมหากเปรียบเทียบระยะเวลากับสหรัฐ และไทย เพราะอาจดวยระบอบการปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต  แต

สปป.ลาวก็ไดพิสูจนใหเห็นวาเม่ือมีการนําระบบยุติธรรมสําหรับเด็กมาใชกลับมีประสิทธิภาพมาก  โดยเฉพาะรูปแบบการมี

สวนรวม (Participatory  Model) ที่อาศัยระบบการไกลเกล่ียจากคนในชุมชน  ซ่ึงประเด็นน้ีประเทศไทยควรนํามาเปน

แบบอยางในการนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในไทย  รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏผลตามตารางที่

ผูเขียนไดสรางขึ้นมา  สามารถเปรียบเทียบดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน  กรณีประเทศไทย  สหรัฐอเมริกา  และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ช่ือหัวขอ / 

ประเทศ 

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

1. การบัญญัติ

กฎหมายวาดวย

เรื่องเด็กและ

เยาวชน 

เกิดพรบ.จัดตั้ งคดีเด็กและ

เยาวชน ในป  1951 (พ.ศ.

2494) 

เกิดครั้งแรกที่มลรัฐอิลลินอยส ใน

ป 1899  (พ.ศ.2442) 

เกิดกฎวาดวยการปกปองสิทธิ

และผลประโยชนเด็กในลาว ป 

2006 (พ.ศ.2549) 

                                                        
28 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล, รายงานการวิจัยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน (กรุงเทพ 

ฯ : กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุตธิรรม,2556)   หนา 165. 
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ช่ือหัวขอ / 

ประเทศ 

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

2. อายุของเด็กที่จะ

ถือวากระทํา

ความผิดและตอง

ไดรับโทษทางอาญา 

10 – 18 ป สวนใหญ 7-18 ป 

(ขึ้นอยูกับมลรัฐ) 

15 – 18 ป 

3. หลักเกณฑการ

จับกุมเด็กที่กระทํา

ความผิด 

กระทําผิดซ่ึงหนา + 

มีหมายจับในคดีอาญาจําคุก3

ป 

กระทําผิดซ่ึงหนา + 

มีหมายจับในคดีอุกฉกรรจโทษ

จําคุก1ป 

กระทําผิดซ่ึงหนา + 

มีหมายจับในคดีอาญาจําคุก3ป 

4. วิธีการหลังการ

จับกุมเด็กผูถูก

กลาวหาวากระทํา

ความผิด 

 

ตรวจสอบการจับ กุมสง ให

อัยการดําเนินการฟอง หรือไม

ฟองตอไป 

 

เจาหนาที่ “อินเทค” 

เขามามีบทบาทในการพิจารณาวา

จะทําอยางไร 

 

ตรวจสอบการ จับ กุมส ง ใ ห

อัยการดําเนินการฟอง หรือไม

ฟองตอไป 

 

5. การดําเนินคดีใน

ชั้นศาล 

 

 

พิจารณาในทางลับ และแยก

จากผูใหญอยางชัดเจน การ

พิ จ า ร ณา เ ส มื อน ว า กํ า ลั ง

ปรึกษาหารือ 

 

พิจารณาในทางลับ และแยกจาก

ผูใหญอยางชัดเจน การพิจารณา

เสมือนวากําลังปรึกษาหารือ 

*ไมใชระบบลูกขุน 

อดีตมีการพิจารณารวมกับคดีที่

เ กิ ด กับ ผู ใ หญ จ นก ร ะ ทั่ ง มี

กฎหมาย ในป  2006 จึ ง

คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิของ เ ด็ กและ

เยาวชนมากขึ้นตามลําดับ 

 

6. การหันเหคดี 

 

 

-  การประชุมกลุมครอบครัว 

- กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท  ซ่ึงระบุ ไว ใน

พระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดี เยาวชนและครอบครั ว 

พ.ศ. 2553  แกไขเพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ไดแก

มาตรการกอนฟองโดยใหเขา

รวมโครงการตามแผนแกไข

บําบัดฟนฟูใหเด็กและเยาวชน

ปฏิบัติ 

 

- เจาหนาที่อินเทค 

- ระบบ Youth / Teen 

Court  

 

- ระบบการไกลเกล่ียโดยชุมชน  

- ไกลเกล่ียเด็กและเยาวชนขั้น

บาน 
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บทคัดยอ  

 

ในธุรกิจสายการบินหรืออุตสาหกรรมการบิน ดานหนาที่เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรคือ พนักงานตอนรับ

บนเครื่องบิน นอกเหนือจากการใหบริการเพื่อความราบรื่นตลอดการเดินทาง หนาที่ดังกลาวยังเปรียบเสมือนเปน Brand 

Ambassador ของบริษัท เครื่องแบบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการสรางความประทับใจ

แกผูพบเห็น ตอกย้ําภาพลักษณที่ดีของอาชีพน้ี และบริษัท ในบทความน้ีจะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางเครื่องแบบของ

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน อัตลักษณของสายการบิน และการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมจากเครื่องแบบ และส่ือโฆษณา

ทางการตลาด โดยนําตัวอยางมาจากสายการบินชั้นนํามาเปนกรณีศึกษา  

  

คําสําคัญ: อัตลักษณ  วัฒนธรรม  ธุรกิจการบิน  เครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  

 

Abstract 

 

  In aviation industry, flight attendant is considered as one of the cornerstones to move forward 

the business. Apart from delivering a state-of-the-art service for the passengers throughout the journey, 

flight attendant is regarded as a brand ambassador of the company, rendering impressions for the outsiders 

and maintaining good images of the occupation. A flight attendant uniform plays important role in this 

function. Thsus, the story and identity of the airlines are often told through the apparel. This article would 

provide a proper analysis on the correlation between a flight attendant uniform and an identity construction 

of the airlines as well as the delivery of messages through the marketing media. 

 

Keywords: identity, culture, aviation industry, flight attendant uniform 
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1. บทนํา  

 

  อัตลักษณ  คือ ชุดอารมณ ความคิด และความเห็นอันซับซอน ที่ประกอบขึ้นเปนภาพลักษณเก่ียวกับตนเองในฐานะ

ปจเจกบุคคลหรือสมาชิกของกลุม จินตกรรมน้ี อาจเกิดไดทั้งโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ได อัตลักษณเปนส่ิงที่บงบอกวาเรา

ตองการใหคนอ่ืนมองอยางไร โดยฉายภาพในลักษณะเดน (dominant) หรือเปนภาพของตัวแทน ขณะเดียวกัน ก็ยังเปนกรอบ

ที่กําหนดการรับรูและการนิยามคนอ่ืนของเรา29  ภายใตสังคมหรือชุมชนทางการเมืองหลายรูปแบบ มนุษย สัตว และสสาร 

ไมไดถูกนิยามอยางโดยเอกเทศ หรือเกิดขึ้นมาตั้งแตดึกดําบรรพ สรรพส่ิงตาง ๆ ถูกตีความและรับรูผานกระบวนการสรรค

สรางทางสังคม (Social Construction)30 ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงในสังคมผานกระบวนการปลูกฝง ถายทอด    

หลอหลอม จนกลายเปนโครงสรางทางดานความคิด (Ideational structure) เปนสถาบัน เปนคุณคา (value) ของคนที่อยู

รวมกัน เกิดความรูสึกรวม และน่ีคือที่มาของคําวาชุมชน (Community)31 ความรูสึกเปนพวกเดียวกันน้ีคือส่ิงประดิษฐทาง   

จินตกรรมน่ันเอง แตจะทําใหจินตกรรม ความรูสึก เปนส่ิงที่จับตองไดน้ัน จึงตองกระทําผานวัตถุหรือสัญญะบางอยาง 

เครื่องแบบ (Uniform) จึงเปนวัตถุสารที่ตอบโจทยวัตถุประสงคดังกลาว  

 เครื่องแบบ  คือ เส้ือผารูปแบบหน่ึงที่สวมใสโดยสมาชิกขององคกรหรือกลุมสังคมใดสังคมหน่ึงที่ทําหนาที่บางอยาง

โดยเฉพาะ (a specific function) สรางความเปนปกแผน ความสามัคคี หรือเปนหน่ึงเดียวกัน (Cohesion) และยังแสดงถึง

การนอมของปจเจกบุคคลตอคุณคาขององคกรดังกลาว (Conformity) และแบงแยกตนเองจากกลุมสังคมอ่ืน ในประวัติศาสตร

สมัยใหม เครื่องแบบน้ัน ถูกริเริ่มใชในกองทัพหรือกองกําลังติดอาวุธ (Paramilitary organization) แตตอมาไดมีการนํามา

ปรับใชในแวดวงอาชีพตาง ๆ อาทิ นักกีฬา นักเรียน เปนตน32    

  แนนอนวาในอุตสาหกรรมการบิน ยอมนําเครื่องแบบมาใชดวยเชนกัน ในแตละสายการบินอาจจะมีเครื่องแบบ

สําหรับพนักงานมากกวาหน่ึง อาทิ เพือ่เปนการแบงแยกหนาที่วาแตละคนสังกัดหนวยงานใด หรือใชในตางฤดูเพื่อใหเหมาะสม

กับสภาวะอากาศในการทํางาน เปนการประชาสัมพันธไปในตัว เพื่อสรางความประทับใจแกผูพบเห็นและบุคคลภายนอก  

ตอกย้ําภาพลักษณที่ดีและความภาคภูมิใจ เรื่องราวของตัวสายการบินเอง นอกจากน้ี เครื่องแบบที่ดี นาสวมใส สะดุดตา      

ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดแบบ Off line ที่จะชวยเชิญชวนใหผูคนทั่วไปมีแรงจูงใจในการมารวมงานกับตัวสาย

การบิน ในยุคที่ ธุรกิจการบินมีการแขงขันรุนแรง หลายสายการบินไดพยายามปรับภาพลักษณของสายการบินเพื่อ          

ความทันสมัย นอกเหนือจากการบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งบนเครื่องบินและสนามบิน แอพลิเคชั่น ยูนิฟอรมเอง

ก็เปนส่ิงที่หลายสายการบินไดทําการเปล่ียนแปลงปรับปรุงเสียใหมเชนกัน  

 

                                                        
 29 เคน บูธ (จันจิรา สมบัติพูสิริ แปล), ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมเร่ืองที่ตองรู (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2559)  

 30 ดูไดใน Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)    

 31 การสรางอัตลักษณนั้นมาอาจจะมองไดจากแนวคิดของสองนักคิดที่อธิบายเร่ือง “การสรางชาต”ิ บนฐานทีว่ากันวา “อยูคนละฟาก” 

อยางแอนโทนี ดี. สมิธ (Anthony D. Smith, “The Ethnic Origins of Nations”) และเบเนดิก แอนเดอรสัน (Benedict Anderson, 

“Imagined Communities”) Imagined Communities นั้น ธงชัยไดสรุปไวใหฟงวาเปนงานที่พยายามเสนอถึง “บทบาทของภาษาในปริมณฑล

สาธารณะ (Public Sphere)” ที่กอรางสํานึก และเทศะชนิดใหมรวมกันผานสื่อกลางตัวใหมที่ปรากฏขึ้นในสังคม นั่นก็คือ “ทุนนิยมการพิมพ 

(Print Capitalism)” ในขณะที่สมิธผูถูกมองวาเปนผูอยูคนละฟากของความคิดกับแอนเดอรสันนั้นเสนอวา การเกิดขึ้นของชาตินั้นตัวสมธิเองนั้นก็

เห็นดวยกับแอนเดอรสันวาชาตินั้นถือกําเนิดขึ้นใน “ยคุสมัยใหม” นี้เองแตสวนสําคัญมากที่สมิธเห็นตางจากแอนเดอรสันก็คือ ชาติเกิดขึ้นไดดวย

เชื้อมลูของสังคมกอนมีชาติขึ้นมา ความเปนชาติจึงมีรากฐานมานานนมแตโบราณ แตเพ่ิงมาแสดงความเปนชาติใหปรากฏออกมาเมื่อไมก่ีรอยปมานี้

เอง หรือกลาวโดยสรุปก็คือ สมิธนั้นเนนการนําเสนอที่ “ความตอเนื่องทางประวตัิศาสตร” ในขณะที่แอนเดอรสันเนนไปที่พลังขับดันของภาษาและ

ทุนนิยมการพิมพ 

 32 เคร่ืองแบบนักเรียนเปนสิ่งที่สามารถบงบอกไดถึงความสามัคคีในหมูคณะ และแสดงออกถึงความขบถ ไมเชื่อฟง ตอตาน ไดเชนกัน ดู

ไดจาก http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา  

 

2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ และวัฒนธรรม ผานเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 

2.2 เพื่อคนหาแนวทางทางการส่ือสารโฆษณาทางการตลาด ผานเรื่องราวพัสตราภรณที่เปนเอกลักษณประจําสาย

การบิน 

 

3. ความหรูหราของเคร่ืองแบบของสายการบินเอติฮัด  จากอาบูดาบีสูแฟช่ันระดับช้ันนํา   

(From Abu Dhabi to the (Fashionista) World) 

 

  ในปลายป ค.ศ. 2014 สายการบินเอติฮัด (Etihad Airways) ไดทําการรีแบรนดสายการบิน เปล่ียน Logo และ   

ลวดลายบนตัวเครื่อง33 เปดตัวเครื่องบินแบบ Airbus A380-800 และ Boeing787 พรอมนําเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหม ๆ  

รวมถึงไดเปล่ียนยูนิฟอรมหรือเครื่องแบบลูกเรือดวย นอกจากจะสรางความเจริญตาเจริญใจใหผูโดยสาร ยังเปนการสะทอนถึง

แนวคิดและตัวตนของเอติฮัดที่พยายามจะเปนผูนําในตลาดการเดินทางบนอากาศในระดับหรูหรา (Luxury Class) อีกดวย 

 ชุดยูนิฟอรมใหมน้ีไดรับการออกแบบโดย Designer Haute Couture ชาวอิตาเลียนชื่อดัง เอตตอเร บิลอตตา 

(Ettore Bilotta) ภายใตคอนเซปตความคลาสสิคในยุค 60 ของปารีสและโรม ผสมผสานเขากับความทันสมัยของสายการบิน 

โดยไมมีวันหมดอายุ แฝงไปดวยความงดงามและเสนห เอติฮัดตองการจะส่ือถึงวา การเดินทางบนอากาศยุคปจจุบัน ตองไดรับ

การคิดเสียใหม (Reimagined) โดย Aubrey Tiedt รองประธานฝายบริการผูโดยสารไดกลาววา “ชุดน้ีเปนมากกวายูนิฟอรม 

แตเปนแนวคิดที่ผานการพิจารณามาเปนอยางดี เปนคําประกาศเพื่อการสรางสรรคยุคทองแหงเที่ยวบิน  เปนการกลับมาอยาง

ยิ่งใหญของความหรูหรา  ความดึงดูดใจ และความมีระดับแบบคลาสสิกสูบุคลากรชายและหญิงของเรา ซ่ึงจะกลายเปนรูปแบบ

ที่เปนเอกลักษณ ไมวาคุณจะอยูที่ใดบนโลก คุณจะทราบไดวา เราคือเอติฮัด”34   

 ชุดทําจากผาขนสัตวอิตาลีถึง 100 เปอเซ็นต (Italian Wool) ซ่ึงผลิตในหลากหลายพื้นที่ของประเทศอิตาลี รวมถึง

โรงงานในตนิูส เซ่ียงไฮ บูคาเรส รอยละ 30 ของการตัดเย็บเปนงานฝมือจากชางที่มีความประณีต บวกกับเทคนิคการทอแบบ

Jacquard หรือการทอเปนลวดลายขนาดใหญ สีหลักของชุดจะเปนนํ้าตาลช็อกโกแลตและสีมวง มีเครื่องประดับเสริมอยาง

ผาพันคอ กระเปา และเนคไท มีการใสรูปทรงเรขาคณิตและเสนสายตามอยางโลโกใหม "Facet of Abu Dhabi" นอกจากน้ี   

ยังมีถุงมือและหมวกทรงเบเรตสําหรับผูหญิง ส่ือถึงแฟชั่นยุคคลาสสิคและยังชวยลดแรงตานอากาศ 

 ภาพโฆษณาโปรโมตชุดเครื่องแบบคอลเลคชั่นใหม ฉากหลังเปนภาพของทะเลทราย Liwa ที่มีชื่อเสียง เปนผลงาน

ของ Norman Jean Roy ชางภาพมากฝมือผูมีรางวัลรับประกันมากมายและมีผลงานชั้นนํากับนิตยสารดังอยาง Vogue, 

Vanity Fair รวมถึงHollywood Studios อีกดวย 

 

 

 

 

 

                                                        
 33 ลายเคร่ืองหมาย (Livery) ใหมที่วาคือลาย Facet of Abu Dhabi ซ่ึงเปนผลงานออกแบบรวมกันระหวางสายการบิเอติฮัดเองและ

บริษัท Landor Associates ลายใหมที่วานี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก ภูมิประเทศทะเลทราย และ รูปทรงเรขาคณิต (geometric shape) ซ่ึง

แพรหลายในสถาปตยกรรมสมัยใหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ลายดังกลาวนั้นคัดเลือกจากผลโหวตของชาวเอมิเรตสและนักเดินทางของสายการ

บิน ลาย Facet of Abu Dhabi นี้เองเปนสวนประกอบสําคัญในการเลือกวัสดุและรูปแบบการตกแตงภายในหองโดยสารและเลาจนอีกดวย  

 34 http://www.etihad.com/th-th/experience-etihad/flying-reimagined/the-etihad-airways-uniforms/ 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1430 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  การปรับรูปแบบชุดพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินเอติฮัดที่เนนถึงความทันสมัย 

ที่มา: www.etihad.com 

 

4. คืนชีพอลิตาเลีย ผานแฟช่ันบนทองฟา ประจําสายการบินแหงชาติอิตาลี 

 

  หากพูดถึงการยุทธศาสตรการปรับภาพลักษณของเอติฮัดไปแลว ก็ตองกลาวถึงกรณีของอลิตาเลียเพราะเอติฮัดได

เขามาเปนพันธมิตรหลักในการฟนฟูสายการบินแหงชาติของอิตาลีเพื่อพลิกฟนใหกลับมามีกําไรในป ค.ศ. 2014 ในสัดสวน  

การถือครองหุนถึงรอยละ 4935 นาย James Hogan ประธานเจาหนาที่บริหารสายการบินเอติฮัดไดเนนย้ําวา “สายการบินอลิ

ตาเลียเปรียบเสมือนตัวแทนที่บงบอกความเปนอิตาลี การที่เรารวมฟนฟูแบรนดครั้งน้ี จะยิ่งทําใหสายการบินอลิตาเลียเพิ่มการ

รับรูถึงความเปนอิตาลีเขาไปดวย ทั้งดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม อาหาร และแฟชั่น ซ่ึงเปนส่ิงที่คนอิตาเลียนภาคภูมิใจ”36  

ถัดมาในป ค.ศ. 2015 สายการบินอลิตาเลียซ่ึงมีเอติฮัดเปนพันธมิตรหลักไดดําเนินกลยุทธการปรับเปล่ียน

ภาพลักษณตามรอยเอติฮัด เปดตัวลวดลายเครื่องใหม เนนลายธงชาติประเทศที่ปรับใหดูทันสมัย ส่ือถึงความมั่นใจและ     

ทรงพลังยามเครื่องบินบินอยูบนฟากฟา แนนอนวาภายในหองโดยสารไดมีการปรับเปล่ียนใหมเชนกัน โดยใชเครื่องใชแบรนด

ดังกองโลกของอิตาลีมาเปนสวนสําคัญในการตกแตง อาทิ ที่น่ังชั้นธุรกิจบุหนังยี่หอ Poltrona Frau ซ่ึงนิยมในหมูผูมีฐานะ 

และยังใชในการตกแตงรถ Supercar อยาง Ferrari  เครื่องนอนจากยี่หอ Frette และ ชุดอํานวยความสะดวก (Amenity 

kits) จาก Ferragamo สินคาเหลาน้ีมีชื่อเสียงมาอยางชานานและจํากัดในหมูผูมีรสนิยมระดับสูง เขาถึงไดยาก อุตสาหกรรม

สินคา Luxury ที่ทําดวยมือหรือมีความประณีตดานการออกแบบ เปนอัตลักษณของชาวอิตาเลียนมานานนับหลายรอยป   

อาจกลาวคือในตัวตนทางประวัติศาสตรของอิตาลีน้ันคือศูนยกลางของความเปนเลิศ (Centre of excellences) และตัวตน

น้ันไดถูกจับมาใสในการฟนฟูภาพลักษณใหมของสายการบินอีกครั้งหน่ึง  

แนนอนวา ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินยอมไดรับการเปล่ียนแปลงเชนกัน เม่ือวันที่  18 

พฤษภาคม ค.ศ. 2016 สายการบิน Alitalia ไดเปดตัว Uniform ใหมซ่ึงออกแบบโดยเอตตอเร บิลอตตา (Ettore Bilotta)  

                                                        
 35 ธุรกรรมคร้ังนี้มีมูลคากวา 1758 ลานยูโร โดยเอติฮัดดําเนินการลงทุนผานการลงทุนทางหุน การซ้ือสินทรัพย การจัดหาเงินทุนเพ่ือ

ปรับปรุงโครงสรางและงบดุลของอลิตาเลีย อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากวา3ป แผนการฟนฟูอลิตาเลียไมประสบความสําเร็จ เอติฮัดพยายามจะ

ลดจํานวนพนักงานลงเกินกวาคร่ึงภายใตเงื่อนไขของการแกปญหาหนี้สิน แตถูกปฏิเสธจากสหภาพแรงงาน เมื่อตนเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ผู

ถือหุนสายการบินไดประกาศภาวะลมละลาย เพ่ือใหรัฐบาลกลับเขามาบริหารจัดการตามเดิม และตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาผูถือหุนรายใหม  

 36 http://www.airlinesweek.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=453:-1758-

&catid=34:airlines-news&Itemid=54 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1431 

นักออกแบบระดับแนวหนาชั้นสูง (Haute Couture Designer) ชื่อดังชาวอิตาเลียนคนเดียวกับที่ออกแบบเครื่องแบบ      

ของพนักงานสายการบินเอติฮัด การเปล่ียนแปลงเครื่องแบบครั้งน้ี ถือเปนครั้งแรกในรอบ 20 ปของสายการบิน Alitalia  

Alitalia Collection น้ี การออกแบบไดแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นยุคทองของอิตาลีชวงระหวางทศวรษที่ 1950 ถึง

1960 ที่ผูคนนิยมสวมใสหมวกและถุงมือเพื่อความสงางาม บิลอตตาไดเลือกสีแดงและสีเขียวเปนหลัก สีแดงเปนตัวแทนของ 

Italian Passion สวนสีเขียวส่ือถึงธรรมชาติที่สวยงาม ความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของอิตาลี 

ผสมผสานกับความคลองตัวในการสวมใสในชีวิตประจําวัน (practicality) หมวกที่สวมใสของพนักงานตอนรับหญิง ไดรับแรง

บันดาลใจในการออกแบบมาจากภูมิทัศนที่สวยงามของประเทศอิตาลีคือ Cinque Terre การตัดเย็บทําอยางประณีตโดย

เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ เสนใยทอจากเมืองทัสคานี ผาไหมจากเมืองโคโม ถุงมือจากเนเปล และรองเทาหนังจากแควน

Marche โดยชุดสีแดงจะเปนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และสีเขียวสําหรับพนักงานภาคพื้น บิลอตตาเองไดกลาววา 

การรวมงานกับอลิตาเลียครั้งน้ีถือเปนความภาคภูมิใจอยางมากที่ไดสรรคสรางคอลเลคชั่นพิเศษที่เปนสัญลักษณสะทอน      

อัตลักษณและความภาคภูมิใจของชาวอิตาเลียนเอง37 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินอลิตาเลียที่ไดรับการเปล่ียนแปลง เม่ือวันที่ 18 

พฤษภาคม ค.ศ. 2016 สายการบิน Alitalia ไดเปดตัวUniformใหมซ่ึงออกแบบโดยเอตตอเร บิลอตตา (Ettore Bilotta) 

ที่มา : Facebook Page Aviatrend 

 

5. ภาพลักษณของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินหญิงของสายการบินสิงคโปร  : สัญลักษณแหงความงาม 

(SQ Girl: A timeless icon and eternal beauty) 

 

  กวา 50 ปของการใหบริการ สิงคโปรแอรไลนคือสายการบินอันดับตน ๆ ของโลกซ่ึงรับประกันโดยรางวัลมากมาย    

มีความสมํ่าเสมอของการใหบริการ รวมถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนเลิศ ราคาคาโดยสารของสายการบินถือวามีราคาสูงเม่ือเทียบ

กับผูใหบริการรายอ่ืน  

 อยางไรก็ตาม การสรางความตระหนักตอแบรนดในสาธารณะของสายการบินน้ี ไมไดเนนที่การบริการ หรือตัว

hardware ของเครื่องบิน เหมือนดังเชนที่สายการบินอ่ืน ๆทํา สิงคโปรแอรไลนชูภาพลักษณของพนักกงานตอนรับบน

เครื่องบินหญิง หรือ ที่เรียกกันติดปากวา “SQ Girl” เปนหลัก SQ Girl เปนสัญลักษณหรือ corporate icon ของสายการบิน

มาอยางยาวนานนับตั้งแตใหบริการการเดินทางบนอากาศในทศวรรษที ่ 197038 

 สิงคโปรแอรไลนไดมีการฉายภาพอัตลักษณตัวตนของ SQ Girl ไวไดอยางนาสนใจ  คือหญิงสาวทุกคนที่ทําหนาที่

เปนพนักงานตอนรับหญิงน้ี ทุกคนเปรียบเสมือนเกิดในชวงทศวรรษที่ 70 คือชวงเวลาที่ SQ Girl ไดถือกําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 

                                                        
 37 https://confessionsofatrolleydolly.com/2016/11/15/style-in-the-aisles-the-top-ten-cabin-crew-uniforms-2016/ 

 38 อยางไรก็ดี การตลาดเชนนี้ของสายการบินผาน SQ Girl ถูกกลุมสตรีนิยม (Feminist) มองวาเปนการกดขี่เพศหญิงและตอกย้ําภาพ

ใหสตรีเพศเปนผูรับใช ยอมจํานนตอเพศชาย  
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1972 ซ่ึงสายการบินไดแยกทางกันกับมาเลเซีย (MSA)39 ตํานานความงามน้ีไมเคยจางหายและมีแตจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป        

(gets better with age)    

 ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับหญิงที่เรียกกันวา “Sarong Kebaya” น้ัน ใชมานับตั้งแตกอตั้งสายการบิน ไดรับ

การออกแบบโดย Designer Haute Couture ชื่อดังกองโลกที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางคือ ปแอร บาลแมง (Pierre 

Balmain)  ชุดทํามาจากผาบาติก ตัดเย็บอยางประณีตเพราะบาลแมงตองการใหชุดมีความพอดีและสวยงามเหมาะสมกับ

สรีระของแตละคนมากที่สุด40 สายการบินเองตองการใหชุดเครื่องแบบน้ีมาตรฐานเพื่อนําเสนออัตลักษณของสายการบินใหได

สมบูรณแบบมากที่ สุด นอกจากชุดแลว สิงคโปรแอรไลนเองยังไดจางที่ปรึกษาทางดานความงามและบุคคลิกภาพ  

(Grooming Consultant) มาเพื่อดูแลพนักงาน ใหคําแนะนําดานการแตงหนา หรือแมแตทรงผมอีกดวย41 ความสวยสงาของ 

SQ Girl ถูกถายทอดผานส่ือประชาสัมพันธของบริษัทไปทั่วโลก SQ Girl เปรียบเสมือนเครื่องหมายทางการคาของบริษัทและ 

Global Icon เขากับคําประชาสัมพันธของบริษัทที่วา การเดินทางบนอากาศอยางเยี่ยมยอด (A Great Way to Fly) โดย    

SQ Girl จะใหบริการในคานิยมแบบชาวเอเชีย น่ันคือ ความเอาใจใส อบอุน สุภาพ สงางาม  อาจกลาวไดวาลูกเรือสิงคโปร

แอรไลนไดรับการยกสถานะ มีเกียรติ เชนน้ันแลว การเปน SQ Girl จึงเปนความฝนของหญิงสาวสิงคโปรหลายคนที่อยากเดิน

บนเสนทางอาชีพดังกลาว   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ชุดเครื่องแบบของพนักงานตอนรับหญิงที่เรียกกันวา “Sarong Kebaya” น้ัน ใชมานับตั้งแตกอตั้งสายการบิน ไดรับ

การออกแบบโดย Designer Haute Couture  

ที่มา : http://www.airlineheart.net 

 

6. การปลุกกระแสชาตินิยมของสายการบินฝร่ังเศสผานการเดินทางบนอากาศ   (Air France is in the Air) 

 

  ฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรมายุคทุกสมัย ภาษาฝรั่งเศสเดิมใชในวงการ

ทูตอยางกวางขวาง (Lingua Franca) การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ.1789 เปนเหมือนจุดเริ่มตนที่ทําใหทวีปยุโรปเริ่ม

เปล่ียนแปลงเขาสูยุคใหม ระบอบศักดินาเดิมถูกทําลายและแทนที่ดวยหลักการเสรีภาพ42 เฉกเชนเดียวกับอิตาลี ฝรั่งเศส      

                                                        
 

39 แตเดิมที เปนการรวมทุน joint venture Malaysia-Singapore Airlines (MSA) ตอมาเมื่อมาเลเซียและสิงคโปรมีความขัดแยงทาง

การเมือง บริษัทรวมทุน MSA จึงไดยุติลง สงิคโปรแอรไลนดไดสานตอกิจการตอไปมาจนถึง ณ ปจจุบัน    

 40 http://www.cntraveller.com/news/2011/november/the-pan-am-look-stylish-air-travel/page/the-pan-am-look-

singapore-airlines-by-pierre-balmain 

 41 Ibid. 
 42 พัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป ผานระบบทุนนิยม และเทียบเคียงการปฏิวัติของอังกฤษ

และฝร่ังเศส ดูไดใน กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, ววิัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝร่ังเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟวดัลถึงการปฏิวัต ิ(กรุงเทพฯ: คณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552)  
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ยังเปนแหลงอุดมดวยศิลปะ งานฝมือ การแตงกาย อาหารเลิศรส ชาวฝรั่งเศสจึงมีความภาคภูมิใจในประเทศสูง และแนวคิด

ชาตินิยมน้ี ยังไดสะทอนมาถึงแคมเปญลาสุดในการปรับปรุงภาพลักษณสายการบินแหงชาติ คือ Air France43 ตามแผนปฏิรูป

สายการบินที่เรียกวา Transform 201544 และฉลองครบรอบสายการบินที่มีอายุครบ 80 ป   

 แคมเปญการตลาดสงเสริมภาพลักษณของ Air FRANCE น้ีไดเปดตัวมาตั้งแตกลางป ค.ศ. 2015 ผานส่ือออนไลน 

อินเตอรเน็ต และวิทยุ พรอมกันทีเดียวถึง 12 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล แคนาดา จีน สเปน สหรัฐอเมริกา 

อิตาลี ญ่ีปุน รัสเซีย เซเนกัล และสวิตเซอรแลนด โดยดึงแนวคิดของความทันสมัยผสมผสานเขากับอัตลักษณของฝรั่งเศส อาทิ 

ความเปนเมืองแหงแฟชั่น ศิลปะการแสดงชั้นสูง อาหารเลิศรส สถานที่สําคัญของประเทศ (landmark) เพื่อใหผูโดยสารเขาถึง

ประสบการณของความหรูหราในแบบฉบับสัมผัสแบบฝรั่งเศส (French Touch) ยามเดินทางบนอากาศ ภาพโฆษณาชุด

ดังกลาวมีทั้งหมด 18 ภาพดวยกัน ผลงานน้ีเปนการรวมสรางสรรคระหวาง BETC Agency โฆษณาดังของฝรั่งเศส           

และชางภาพแฟชั่นมากฝมือชาวอาเจนตินา Sofia Sanchez และ Mauro Mongiello 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ภาพทั้งสองที่เปนตัวแทนของความภาคภูมิใจ อัตลักษณแหงชาต ิ (national pride)  ของฝรั่งเศส อาทิ อาหารเลิศ

รส (Gastronome) เครื่องบินแบบ Airbus A380-800 เหนือสวนของพระราชวัง Versailles ที่เปน landmark ของประเทศ  

ที่มา:  https://pursuitist.com/air-frances-new-france-air-campaign-high-fashion/ 

 

แมภาพโฆษณาการตลาดชุดน้ี จะไดรับการตอบรับเปนอยางดี และแสดงใหเห็นถึงการตลาดในเชิงรุกของสายการบิน 

แตก็เปนที่วิพากษวิจารณเชนกัน โดยเฉพาะประเด็นของการเหยียดเชื้อชาติ (Racism)    

  

  

 

 

  

 

                                                        
 

43 ปจจุบัน Air France เปนบริษัทลูกของสายการบิน Air France-KLM ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง2

สายการบินในป ค.ศ. 2004 โดยยังคงชื่อแบรนดเดิมไว กลุม Air France-KLM ถือเปนกลุมธุรกิจการบินที่ใหญที่สุดในปจจุบัน  

 44 https://lbbonline.com/news/france-is-in-the-air-in-betc-paris-air-france-campaign/ 
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ภาพที่ 5 ถือเปนภาพที่ใชโปรโมตเสนทางไปยังกรุงดาการ ประเทศเซเนกัล นางแบบในภาพเปนสาวชาวยุโรป ผิวขาว ใสผา

คลุมศีรษะตามแบบชาวมุสลิม ในเซเนกัลมีหลากหลายกลุมชาติพันธุก็จริง แตกวารอยละ 90 น้ัน เปนคนผิวสี มิใชผิวขาวหรือ

เปนชาวคอเคเซียน (Caucasian)  

ที่มา : Facebook Page: Aviatrend 

 

 

  

 

       

 

 

 

ภาพที่  6  ถือเปนภาพที่ถูกวิจารณอยางหนักหนวงเชนกันคือ ภาพโปรโมตเสนทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน  ซ่ึงใชสาว

ชาวยุโรปผิวขาวเปนแบบและสวมใสชุดกิโมโน ที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของญ่ีปุน ซ่ึงเปนการตีความที่ผิดอยางโดย

ส้ินเชิง ปราศจากความเขาใจในเกอิชาที่แทจริง  ประการแรก เกอิชามิไดแตงตัวในลักษณะยั่วยวนเปดเผย (revealing) สวม

ชุดเปดไหลหรือเผยใหเห็นแขนตามภาพ ชุดกิโมโนที่แทจริงน้ัน 

จะเปดเฉพาะชวงคอและขอมือของผูสวมเทาน้ัน 

ที่มา : Facebook Page Aviatrend  

 

 ภาพโฆษณาของ Air France ชุดน้ี นอกจากจะย้ําถึงอัตลักษณแหงชาติของตน ยังแสดงถึงกรอบแนวคิดของตนที่มี

ตอประเทศภายนอกเชนกัน นักสตรีนิยมไดวิจารณ 2 ภาพที่ยกตัวอยางมาน้ีวา เปนการใชตรรกะเหมารวม (Stereotype) 

แสดงถึงทัศนะที่ชาวยุโรปมอง (สตรี) ในดินแดนอ่ืนหางไกลวาเปนวัตถุทางเพศตามแบบลัทธิบูรพานิยม (Fetishistically 

Orientalist)45 

 

 

 

                                                        
 45 http://www.huffingtonpost.ca/2014/04/14/air-france-racist-ads_n_5147256.html  สําหรับงานวิชาการที่กลาวถึงแนวคดิ

ลัทธิบูรพนิยม (Orientalism) สามารถดูไดจาก Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978)   
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7. บทสรุป 

 

 การนําเสนออัตลักษณ และวัฒนธรรม ผานเครื่องแบบพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน โดยผูเขียนเลือกนําเสนอ

ตัวอยางจากสายการบินชั้นนํามาเปนกรณีศึกษาน้ัน จะเห็นไดวาแตละสายการบินจะมีลักษณะที่สอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน ในเรื่องของการนําเครื่องแบบพัสตราภรณเหลาน้ันมาเปนจุดดึงดูดเอกลักษณ อัตลักษณประจําชาติตน เพื่อเสริมสราง

ความประทับใจแกผูพบเห็น ตอกย้ําภาพลักษณที่ดีใหแกผูประกอบอาชีพเองและองคกร นอกจากน้ันจะตองเอ้ือประโยชนการ

ใชงานบนเครื่องบนิที่ตองคอยอํานวยความสะดวกใหผูโดยสารอีกดวย ทุกรายละเอียดมิเวนแมแตสีที่ใช ก็เปนส่ิงที่สําคัญมาก

เชนกัน เพราะเปนตัวบงบอกถึงองคกรสายการบินของตน เปนภาพจําที่ดีใหกับผูบริโภคไดอยางดีทีเดียว 
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บทคัดยอ  

 

 บทความวิชาการเรื่อง การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจําเปรียบเทียบประเทศไทย 

สหราชอาณาจักร  นิวซีแลนด  และญ่ีปุน  มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงสิทธิและแนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด      

ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และญ่ีปุน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตอ

ผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทยในปจจุบัน เน่ืองจากภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป สังคมเปดกวางมากขึ้น 

ไมไดจํากัดเพศสภาวะไวแตเพียงแคเพศชายและเพศหญิง จึงมีความจําเปนที่การดําเนินงานยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน

ราชทัณฑซ่ึงเปนกระบวนการสุดทายของกระบวนการยุติธรรม มีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูกระทําผิด ตลอดจนการแกไขพฤตินิสัย 

กอนที่จะกลับสูสังคมตอไป ปจจุบันผูกระทําความผิดที่มีความหลากหลายทางเพศกําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ที่เปน

ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถูกกระทําความรุนแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ ทั้งจากเจาหนาที่ราชทัณฑและผูตองขังคนอ่ืน ๆ 

จึงไดเล็งเห็นประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอกลุมคนเหลาน้ีใหเหมาะสมกับ

บริบทของสังคมไทย ผลการศึกษาพบวาแมวาประเทศไทยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการยอมรับผูที่มีความหลากหลายทางเพศ

มากที่สุดในเอเชีย แตการรองรับทางกฎหมายและการรับรองสิทธิยังเปนอุปสรรคสําคัญ นอกจากน้ีขอจํากัดเรื่องสถานที่

ภายในเรือนจํา และการขาดความรูความเขาใจ ในการดูแลและปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ เปนเรื่องที่

ควรไดรับการแกไข 

 

คําสําคัญ: เรือนจํา  ผูกระทําความผิด  ความหลากหลายทางเพศ  กระบวนการยุติธรรม  

 

Abstract 

  

The purpose of this article is to study the right and the treatment guidelines for the homo-

sexual offenders in Britain, New Zealand and Japan, and compare to those in Thailand. Due to the 

changes of environment and social construction, the gender preferences are not only limited to male 

and female, but also the homosexual. Therefore, the treatment regulations for homosexual offenders in 

prison are necessary in order to create the right to equity between all genders. In particular, the Department 

of Corrections, which is responsible for supervising and correcting offenders so that they will be able to 
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change behaviors and habits before returning to the society. Currently, the homosexual prisoners are 

facing many problems which deteriorating human dignity as well as becoming a victim of physical and 

mental violations from other prisoners or even penal officers. Therefore, this study will be beneficial for 

developing suitable treatment guideline for the homo-sexual prisoners in Thailand. As far as the results 

are concerned, homosexuals in Thailand are commonly accepted in the society unlike other countries in 

Asia. However, Thailand’s laws do not support the right for those people. Also there are many restrictions in 

prison such as facilities, knowledge and rules that should be rectified. 

 

Keywords: corrections, offender, homosexual, criminal justice 

 

1. บทนํา  

 

 บุคคลขามเพศ (Transgender)  ไดกลายเปนประเด็นที่นาสนใจและปรากฏอยูในส่ือมากมายอยางตอเน่ือง หลาย

ประเทศทั้งกลุมประเทศตะวันตกและอาเซียนเอง รวมถึงประเทศไทย ไดใหความสําคัญตอกลุมคนเหลาน้ีเพิ่มมากขึ้น เห็นได

จากการพิจาณาแกไขกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ลดการเลือกปฏิบัติ ใหสิทธิกับกลุมคนเหลาน้ีเพิ่มมากขึ้น ดวย

สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป สงผลใหจํานวน บทบาท และสถานะของกลุมคนเหลาน้ีมีมากข้ึนและ

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ตามการดําเนินชีวิตของบุคคลขามเพศในสังคม ยังคงประสบกับปญหานานัปการ 

และเปนประเด็นหน่ึงซ่ึงถูกมองขามแตมีความสําคัญยิ่งคือ  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติตอผูตองขังขามเพศ 

ในอดีตสังคมไทยมีการยอมรับ แคสองเพศเทาน้ัน คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใชเพศกําเนิดเปนเกณฑ ในการแบงแยก แต

ในปจจุบัน สังคมโลกไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากมาย แตวิธีการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ไมเปล่ียนแปลงตาม กลุมคนขาม

เพศจึงไดประสบกับปญหามากมายอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนการถูกลวงละเมิดทางเพศ การถูกกล่ันแกล ง การถูก

กระทําความรุนแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ  งานราชทัณฑถือเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหลักใน

การควบคุมดูแลผูกระทําผิด ตลอดจนการแกไขฟนฟูใหผูตองขังกลับตนเปนคนดี ไมกระทําผิดซํ้า ยอนกลับเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมอีก และสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เรือนจําจึงเปนสถานที่ที่จากัดสิทธิเสรีภาพของผูกระทําผิด

อยางชัดเจน ไมวาชายหรือหญิงก็จะไดรับการปฏิบัติที่คลายคลึงกันแตอาจแตกตางกันในรายละเอียดบางประการ และตามที่

ไดกลาวมาแลวเบื้องตนวา ประเทศไทยยังคงยึดการจําแนกตามเพศกําเนิด  คือ  ชายและหญิงเทาน้ัน สวนผูตองขังขามเพศ 

ในบทความน้ีจะเนนไปที่บุคคลขามเพศจากชายเปนหญิงเทาน้ัน ซ่ึงในปจจุบันยังถูกจําแนกใหอยูในเรือนจําชาย เปนเหตุใหการ

ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของผูตองขังชายทั้งส้ิน บางเรือนจาก็มีมาตรการในการคุมครองกลุมคน

เหลาน้ี โดยจัดใหอยูในหองที่แยกออกจากนักโทษปกติ เรือนจําใดที่มีความหนาแนนก็จะถูกสงตัวเขาหองขังเดี่ยว ซ่ึงปกติเปน

หองที่ใชสําหรับลงโทษผูตองขังที่กระทาความผิดเทาน้ัน ผูตองขังขามเพศจึงเหมือนตองถูกจองจาอยูใน “คุกซอนคุก” ซ่ึงเปน

การลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนอยางยิ่ง และสงผลตอสภาพรางกายและจิตใจของกลุมคนเหลาน้ีในระยะยาว จึงมี

ความจําเปนที่เราจะศึกษาถึงการปฏิบัติตอผูตองขังขามเพศในประเทศตาง ๆ  รวมถึงการทบทวนสถานภาพการปฏิบัติตอ

ผูตองขังในประเทศไทย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวาง

ประเทศ รวมถึงสภาพสังคมของประเทศไทยตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอกระบวนการยุติธรรมดวย 
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2.  สิทธิของกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศและขอกฎหมายสากล 

 

 ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน มีเหตุการณที่มีผลตอพัฒนาการของแนวคิดเรื่องสิทธิดวยกัน 2 เหตุการณคือ       

การปฏิวัติในอเมริกา เม่ือ ค.ศ.1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศส เม่ือ ค.ศ.1789 การปฏิวัติทั้งสองครั้งน้ี มีผลทาใหเรื่องสิทธิมีความ

ชัดเจนและมีการตระหนักถึงความสําคัญมากขึ้น ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการนามาสูการขยายและการรับรองสิทธิของ

ประชาชนในปจจุบัน อยางไรก็ตาม องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ไดรับรองกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันของสหประชาชาติในการทําหนาที่สงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชน และไดมีมติรับรองและประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2491 46  ซ่ึง

ประกอบดวย 30 ขอ แยกออกไดเปน 4 สวนคือ หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน, สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, สิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหนาที่ของบุคคลสังคมและรัฐ อยางไรก็ตาม ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ ยังได

สรุปไววา แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนแนวคิดที่เปนนามธรรม การนาแนวคิดน้ีไปปฏิบัติจึงเปนเรื่องที่ยาก และมีอุปสรรค

นานัปการ ภายหลังจากการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแลวน้ัน สหประชาชาติใชเวลากวา 18 ป ในการราง

กติการะหวางประเทศ 2 ฉบับ โดยใหการรับรองในป พ.ศ.2509 และมีผลบังคับใชในอีก 10 ปตอมา ประกอบดวย 1) . กติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  2) .กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และนอกจากกติกาสากล  2   ฉบับดังกลาวแลว สหประชาชาติยังไดรับรองอนุสัญญาอีกหลายฉบับ แตละฉบับ

มุงเนนประเด็นหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน สตรี เด็ก คนพิการ กลุมชาติพันธุ เปนตน จะเห็นไดวาประเด็นเรื่องสิทธิไดมี

ความสําคัญครอบคลุมมิติตาง ๆ  มากขึ้น อีกทั้งยังมีการระบุกลุมเฉพาะมากขึ้นดวย  ศ.อมรา ฯ  ไดกลาวไววา สิทธิในสังคม

ตะวันตก สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ สิทธิตามธรรมชาติ และ สิทธิที่ตองไดรับการรับรองทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 

หรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ เจตนารมณในการรับรองสิทธิในขั้นพื้นฐานของมนุษย 

และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก กลาววา การยอมรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งสิทธิเทาเทียมกันและ

โอนมิไดของสมาชิก เปนพื้นฐานของอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพของโลก ประกอบไปดวยหลักการใหญๆ  3 ขอ คือ 

Respect, Protect, Fulfill/Remedy   ซ่ึงหมายความถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อิสรภาพ ความยุติธรรม  และสันติภาพใน

โลกจะเกิดขึ้นไดตองมี  1).การเคารพสิทธิและเสรีภาพ  2). การคุมครองสิทธิเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิ และ  3) .มาตรการบาบัด

เยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิพื้นฐาน47   

 

3.  มาตรการบําบัดเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิพื้นฐาน 

 

 จากปฏิญญาดังกลาว ถือเปนรากฐานและแนวทางในการปฏิบัติ และนามาสูการกําหนดมาตรฐานขององคกร

สหประชาชาต ิ 1) . ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญและยืนยันถึงสิทธิที่ไม

สามารถโอนใหแกกันได ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานเอาไวถึง 30 ขอ สิทธิของผูตองขังไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนเชนกัน แมวากลุมบุคคลบางประเภทจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพอันเน่ืองมาจากการฝาฝนกฎหมายและตกเปนผูตองขัง 

ก็ยอมไดรับความคุมครองและรับรองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสิทธิเหลาน้ันก็ไมสูญส้ินไป แมจะตกเปน

ผูตองขังก็ตาม  และจากปฏิญญาดังกลาว ถือเปนรากฐานและแนวทางการปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับสิทธิและนํามาสู

การกําหนดมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงมีหลักเกณฑที่เก่ียวของกับสวนงาน
                                                        

46ปฏิญญาสากลว า ด ว ย สิ ทธิ มนุษยชน,lexilogos.com, ค น เมื่ อ  10 มิ . ย . 5 9 จาก  http://www.lexilogos.com/ 

declaration/thai.htm. 
47 อมรา พงศาพิชญ, “กระบวนทัศน “สิทธิมนุษยชน” และ “ความยุติธรรม” สาหรับสังคมเปลี่ยนผาน”, .library.polsci.chula.ac.th, 

สืบคนเมื่อ 20 พ.ย.59, http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/d5effc2df9c555e8444ad4d44cdd69d6. 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1439 

ราชทัณฑอยูดวยกัน  4  ฉบับ แตหลักเกณฑที่มีบทบาทและมีความสําคัญอยางเปนรูปธรรมคือ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน

การปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาต ิโดยขอกําหนดดังกลาวน้ีไมใชกฎหมายที่มีกฎหมายที่มีผลบังคับใหประเทศ

สมาชิกตองมีผลผูกพันปฏิบัติตาม  เน่ืองจากเปนเพียงแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่องคกรสหประชาชาติยอมรับวามีความ

เหมาะสม จึงถือเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติของระบบราชทัณฑในปจจุบัน  

 อยางไรก็ตามไดมีขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขัง (ฉบับใหม)  ที่เรียกวา 'ขอกําหนดแมนเดลา'

ไดรับการรับรองเปนมาตรฐานสากลใหมในการคุมครองสิทธิผูถูกคุมขังทั่วโลก โดยไทยเปน 1 ใน 17 ประเทศที่เสนอรางและ

ใหการสนับสนุนรางน้ี เม่ือชวงเดือนธันวาคม  2558  ที่ผานมา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีผลใหประเทศตางๆที่เปน

สมาชิกขององคการสหประชาชาตินําไปใชในการปรับปรุงสภาพผูตองขังใหไดมาตรฐานสากล  เปนแนวทางที่ประเทศไทยได

รวมเปนรางและเปนผูเขียนหลักที่เห็นดวยกับหลักการสําคัญของเอกสารฉบับน้ี โดยมีการแกไขประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 48 

 1. การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขัง  

 2. การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพในสถานที่คุมขัง  

 3. การลงโทษทางวินัยและการลงทัณฑ รวมทั้งบทบาทเจาหนาที่ทางการแพทย การขังเดี่ยว และการใหอดอาหาร 

4. การสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตในระหวางการควบคุมตัว รวมทั้งกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการทรมาน 

ปฏิบัติและการลงโทษที่ไรมนุษยธรรม 

5. การคุมครองผูตองขังที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

6. การเขาถึงความยุติธรรม 

7. ขั้นตอนการรองเรียนและการตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัว 

8. แกไข ขอความ ความหมายของคําที่ลาสมัยใน ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฉบับป 1950 

9. การอบรมเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหเขาใจเรื่องขอกําหนดฉบับใหมป 2015 

 

นอกจากน้ียังมี หลักยอรกยาการตา49  ที่ถือเปนหลักสําคัญในการอางอิงกับสิทธิของบุคคลขามเพศที่ไดรับการปกปอง

คุมครองวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศจากกฎหมายของรัฐ ซ่ึงหลักน้ีไมไดจากัดความหมายที่ชายหรือหญิงเทาน้ัน หากยัง

รวมถึงความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงหลักน้ีถือเปนหลักที่สะทอนใหเห็นถึงการรับรูและการเปล่ียนแปลงในสังคมไดชัดเจน โดย

หลักการสําคัญที่เก่ียวของกับประเด็นน้ีคือ หลักขอที่ 9 วาดวยสิทธิในการปฏิบัติในลักษณะความเปนมนุษยในระหวางถูกคุมขัง

ตัว มนุษยที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและอยางเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ความโนมเอียงทางเพศ และอัตลักษณทางเพศเปนสวนสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแตละบุคคล รัฐจะตองให

หลักประกันวา 

1. การกักขังควบคุมตัวจะหลักเล่ียงไมใหเกิดการลดทอนคุณคาของบุคคลใหนอยลงไปเพราะความโนมเอียงทางเพศ

และอัตลักษณทางเพศของบุคคลน้ัน หรือไมใหทาใหบุคคลน้ันเส่ียงตอการตกเปนเหยื่อของความรุนแรง การปฏิบัติอยาง

โหดรายหรือการทรมานตามรางกาย จิตใจ หรือทางเพศ 

2. จัดสรรบริการและการใหคําปรึกษาทางการแพทยที่เหมาะสมตอความจาเปนของผูถูกควบคุมตัว โดยเขาใจใน

ความจําเปนเฉพาะอันสืบเน่ืองจากความโนมเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศของ บุคคลผูน้ัน โดยรวมทั้งประเด็นดาน

อนามัย การเจริญพันธุ การเขาถึงขอมูลและการรับยาตานเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส และการขาถึงการรักษาดวยฮอรโมนหรือ

อ่ืน ๆ รวมทั้งการแปลงเพศหากตองการ 

                                                        
48 ประชาไทออนไลน. “ขอกําหนดขั้นต่ําของยูเอ็นในการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง ไดรับการรับรองแลว”, สืบคนเมื่อ 10 มิ.ย.59, จาก

http://prachatai.com/journal/2015/12/63108. 
49 “TheYogyakartaPrinciple”yogyagataprinciple.org,access May 8,2016, www.yogyakatarprinciple.org/principle_en.pdf   



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1440 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

3. ใหนักโทษมีสวนรวมในการตดัสินใจในเรื่องสถานที่คุมขังที่เหมาะสมกับความโนมเอียงทางเพศ และอัตลักษณทาง

เพศของตนใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

4. มีมาตรการคุมครองนักโทษที่เส่ียงตอการตกเปนเหยื่อความรุนแรงหรือการทํารายจากสาเหตุ ความโนมเอียงทาง

เพศและอัตลักษณทางเพศของผูน้ันหรือการแสดงออกในดานดังกลาว และหาก เปนไปไดตองมิใหมาตรการคุมครองดังกลาว

เปนการจํากัดสิทธิเพิ่มมากขึ้นไปกวานักโทษอ่ืนทั่วไป 

5. ใหสิทธินักโทษและผูถูกควบคุมตัวไดรับการเยยี่ มาจากคูสมรสหรือคูชีวิต โดยเสมอภาคกันไมวาจะเปนเพศใด 

6. ใหมีการควบคุมตรวจสอบเรือนจําและสถานที่กักขังควบคุมตัวโดยหนวยงานอสิระทั้งภาครัฐ และองคกรเอกชน 

รวมทั้งองคกรที่ทางานประเด็นความหลากหลายทางเพศ 

7. ริเริ่มโครงการฝกอบรมพัศดีเจาหนาที่เรือนจําและบุคลากรอ่ืนทั้งในภาครัฐหรือเอกชนที่มีหนาที่ เก่ียวกับการ

ควบคุมตัว เพื่อเพิ่มความเขาใจตอมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และหลักการ ของความเสมอภาคและการไมเลือก

ปฏิบัติ รวมถึงในดานความโนมเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศ 

หลักการยอรกยาการตาน้ี นอกเหนือจากรายละเอียดที่บัญญัติใหรัฐนําไปปฏิบัติ ยังรวมไปถึงผูที่มีบทบาทหรือ

ผูเก่ียวของนําไปใชเปนหลักปฏิบัติอีกดวย  ไมวาจะเปนองคกรอิสระดานสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน ดวย 

จะเห็นไดวาแมวาจะยังไมมีขอกฎหมายเฉพาะที่ชัดเจนสาหรับผูตองขังขามเพศ แตประเทศตางๆ ก็ไดยึดหลัก

กฎหมายระหวางประเทศมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังที่เปนบุคคลขามเพศเชนเดียวกับประเทศไทย 

 

4.  สถานการณกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศในไทย 

 

ประเทศไทยเริ่มมีความกาวหนา โดยเริ่มเห็นความสําคัญของสิทธิที่เก่ียวกับเพศหรืออัตลักษณทางเพศ เม่ือป พ.ศ.

2555 50 บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ วาเปนกลุมประชากรที่ตองไดรับความ

ชวยเหลือในการเขาถึงบริการทางสังคม ในขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ภายใต

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แตอยางไรก็ตามการคุมครองทางกฎหมายก็มีอยูอยางจํากัด และจากการศึกษา

งานวิจัยของโครงการ  Pride ในหัวขออัตลักษณและวิถีทางเพศในประเทศไทยที่มุงศึกษาการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง  LGBT   

ในประเทศไทย 51 ซ่ึงสรุปไดวา แมประเทศไทยจะมีภาพลักษณวาเปนประเทศที่เปดกวางและยอมรับกลุมผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ  แตแทจริงแลวกลุมบุคคลเหลาน้ียังไมไดยอมรับการยอมรับที่แทจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนทางการ สงผล

ใหกลุมคนเหลาน้ีไมไดรับสิทธิพื้นฐานและโอกาสตาง ๆ รวมถึงการไมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ทําใหไมสามารถพัฒนา

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังคงเผชิญกับการตีตราและการกีดกันในหลายรูปแบบ ขาดโอกาสการเขาถึงการจางงาน ขาด

การรองรับทางกฎหมายสําหรับอัตลักษณขามเพศ ถูกคุมคามและความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและที่ทางาน รวมไปถึง

การขาดความม่ันคงในอาชีพและการเขาถึงการคุมครองทางสังคมที่จํากัด และในแงของกฎหมาย บุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศยังไมสามารถเปล่ียนเพศสภาวะของตนในเอกสารแสดงตัวตนและสถานะทางกฎหมายได ถึงแมวาพวกเขาจะไดรับการ

แปลงเพศแลวก็ตาม ส่ิงเหลาน้ีลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่นาไปสูการกระทําความผิด เน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เปน

ประเด็นหลัก โดยกลุมคนเหลาน้ีอาจตกเปนเหยื่อหรือเปนอาชญากรเน่ืองจากความกดดันทางสังคม 

การผาตัดแปลงเพศในประเทศไทยเปนส่ิงถูกกฎหมายและสามารถเขาถึงบริการไดในหลาย ๆ แหงทั่วประเทศไทย 

โดยสวนมากจะเปนการแปลงเพศจากชายเปนหญิง คาใชจายคอนขางสูง อีกทั้งตองทําการผาตัดหลายครั้งรวมถึงการศัลยกรรม

                                                        
50 อัตลักษณทางเพศ, http://www.ilo.org, สืบคนเมื่อ 10 มิ.ย.59,จาก http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---

ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_356948.pdf. 
51 อางแลว 
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ตกตางอวัยวะสืบพันธุอีกดวย ประเทศไทยมีจํานวนผูมาใชบริการผาตัดแปลงเพศเปนจํานวนมากอยูในระดับตน ๆของโลก การ

ที่คนไขจะสามารถรับการผาตัดไดน้ันจะเปนตองยื่นไดรับเอกสารรายงานจากจิตแพทยรับรองวามีภาวะไมพอใจในเพศของ

ตนเอง  (GENDER IDENTITY DISORDER: GID)  หรือเปนคนที่มีลักษณะบุคคลขามเพศ ตองใชชีวิตในเพศเดิมเปนเวลาหน่ึงป

กอนที่จะรับการผาตัด และจะตองเปนผูมีสุขภาพจิตที่แข็งแกรงในการที่จะรับมือกับความเปล่ียนแปลงได แมวาการ

ทําศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศจะเปนเรื่องที่ถูกตองแตกฎหมายไมไดระบุใหบุคคลขามเพศน้ันสามารถเปล่ียนคํานาหนาชื่อใน

เอกสารราชการของตนเองได  ดังน้ันแมวาจะผานการผาตัดแปลงเพศมาก็ตาม บุคคลเหลาน้ันก็ยังตองใชคํานําหนาตามเพศ

กําเนิดของตัวเองตอไป เน่ืองจากมีรูปลักษณภายนอกและคํานําหนาที่ใชในเอกสารทางราชการมีความขัดแยงกัน  บอยครั้งที่ผู

ที่แปลงเพศแลวจะประสบกับปญหาตางๆ เชน การวาจาง การเดินทางไปตางประเทศ การศึกษาตอ รวมไปถึงการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรม ที่มีแนวโนมวาจะเปนปญหาสําคัญในอนาคต 

ทั้งน้ีการศึกษาถึงรูปแบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศ ๆ ตาง ๆ เปนส่ิงสําคัญ

ตอการพัฒนาการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ  ผูเขียนจึงไดศึกษารูปแบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มี

ความหลาหลายทางเพศของประเทศตาง ๆ เรียงตามลําดับโดยเริ่มจากสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และ ญ่ีปุน   

 

5.  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอังกฤษ 

 

 กลุมเพศที่สามในประเทศอังกฤษมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งการดําเนินกระบวนการยุติธรรมตอกลุม

บุคคลเหลาน้ียังคงประสบปญหาอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติหรือแนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเพศที่สาม จน

นํามาสูปญหาไมวาจะเปนการถูกกระทําความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ ทํารายตนเอง การฆาตัวตายของผูตองขังตามขาว

ที่ปรากฏ กระทรวงยุติธรรมประเทศอังกฤษไดออกแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการผูกระทําผิดเพศที่สาม  ซึ่งออก

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553  (The Equality Act 2010)  เพื่อใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตอผูตองขังเพศที่สามในเรือนจํา แนวทางดังกลาวยังรวมไปถึงการกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ

เจาหนาที่ในการปกปองและเคารพสิทธิของผูตองขังเพศที่สามดวย สวนการแยกประเภทของผูตองขัง กฎหมายของประเทศ

อังกฤษยังคงยึดการแยกประเภทผูตองขังตามเพศกําเนิด คือ หญิงและ ชาย ภายหลังจากการประกาศใช พระราชบัญญัติ

ดังกลาว ไดมีการกําหนดแนวทางในการแยกผูตองขังเพศที่สามออกจากผูตองขังชายและหญิงเม่ือผูตองขังไดรับ การแปลงเพศ

ที่ถูกตองตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ผูตองขังสามารถเขาไปอยูในเรือนจําที่เหมาะสมกับเพศสภาพของตนได แตอยางไร

ก็ตามผูตองขังเพศที่สามที่ไดแปลงเพศจากชายเปนหญิงอาจไดรับการปฏิเสธที่จะไมสงเขาไปจองจําในเรือนจาหญิงได หาก

พิจารณาแลววาอาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูตองขังหญิงคนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอยูที่การพิจารณาในแตละกรณี 52   

 การปฏิบัติตอผูตองขังตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยูในเรือนจําน้ี มีความสําคัญอยางยิ่งตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ถา

พวกเขาเหลาน้ีไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม  อาจเปนการทําลายสภาพรางกายและจิตใจ นอกจากน้ีการปฏิบัติไมเหมาะสม

อาจจะยังเปนการซํ้าเติมและตีตราผูกระทําผิดโดยไมรูตัวก็เปนไดพระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553  ยังไดอนุญาต

ใหผูกระทําผิดเพศที่สามสามารถเปล่ียนชื่อหรือคํานําหนาชื่อตามเพศสภาพของตนเพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติและบริหาร

จัดการภายในเรือนจํา53  โดยสามารถกรอกแบบฟอรม  PSO 4455 เพื่อยื่นตอนายกเทศมนตรีในการขอพิจารณารวมไปถึง

เรื่องของ การคนตัวผูตองขังเพศที่สาม จะตองมีการทําสัญญาใหกระทาการคนดวยความสมัครใจเปนลายลักษณอักษร  เพื่อ

                                                        
52 Sarah Lamble, “Rethinking gendered prison policies: impacts on transgender prisoners. ECAN Bulletin (16), 

access May 18, 2016, eprints.bbk.ac.uk/7625/1/7625.pdf. 
53 “Equality Act 2010: guidance” gov.uk, access May 13, 2016, https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-

guidance. 
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เปนการแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่เรือนจําจะไมละเมิดสิทธิของผูตองขัง และยังเปนการแสดงถึง ความยินยอมของผูตองขัง 

ปราศจากการขมขูและการลวงละเมิดใดใดจากเจาหนาที ่

 นอกจากน้ีแลว เรือนจําอังกฤษยังไดอนุญาตใหผูตองขังเพศที่สามมีสิทธิแตงกายตามความเหมาะสมของผูตองขัง 

สามารถนาเส้ือผา ส่ิงของเครื่องใช หรือเครื่องสําอางเขามาใชในเรือนจําได  โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการรักษาลักษณะทาง

กายภาพของผูตองขังไมใหถูกทําลายเน่ืองจากการถูกคุมขังภายในเรือนจําดวย  การรักษาพยาบาลสาหรับกลุมคนเพศที่สาม 

ถือเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน เน่ืองจากผูตองขังมีความจําเปนที่จะไดรับการดูแลรักษา มากกวาการเจ็บปวยเหมือนชาย

หญิงทั่วไป กลุมคนเหลาน้ีตองรักษาดวยฮอรโมนเพื่อรักษาสมดุลในรางกาย ซ่ึงกอนหนาน้ีการรักษาดวยฮอรโมนในเรือนจํา

ยังคงถูกปฏิบัติ  แตปจจุบันมีสิทธิที่จะไดรับการรักษาตามแนวทางการปฏิบัติและบริหารจัดการผูตองขังเพศที่สาม ตาม

พระราชบัญญัติความเทาเทียมกัน พ.ศ. 2553 ผูตองขงัที่ไดรับการวินิจฉัยและมีการลงความเห็นทางการแพทย วาเปนผูที่เคย

ไดรับการรักษาดวยฮอรโมนจะไดรับการรักษาอยางตอเน่ืองเม่ือเขามาอยูภายในเรือนจํา  เวนแตแพทยในเรือนจาจะมีเหตุผล

ทางการแพทยที่จะไมรักษาก็สามารถกระทําได 

 อยางไรก็ตามผูกระทําผิดเพศที่สามของอังกฤษและเวลล จะหมายถึง ผูที่ไดการรับรองเพศสภาพโดย GRC (Gender 

Recognition Certificate)  ตามนโยบายของ National Offender Management Service แตก็สามารถยืดหยุนได  โดย

พิจารณาแตละกรณี ผูกระทําผิดเพศที่สามที่ไมไดรับการรับรอง GRC แตไดรับความเห็นชอบจากกระบวนการการพิจารณา ที่

ผานการประเมินความเส่ียงจากกลุมผูเชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ  ก็สามารถเลือกสถานที่กุมขังตามความตองการและเหมาะสม

กับเพศสภาพของตนเองได 

 

6.  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในนิวซีแลนด 

 

 สิทธิของผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ  เปนประเด็นที่เกิดการโตแยงกันอยางมากในประเทศนิวซีแลนด 

ทามกลางสถานการณที่มีความรุนแรงและแบงแยก จึงมีความจําเปนที่รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของตองพิจารณาถึงปญหา

และแนวทางที่แกไข 

 6.1  สิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศในนิวซีแลนด  

 The New zeland bill of right act 1990 (NZBORA) และ The Human right act 1993 (HRA) ถือเปน

กฎหมายหลักใชเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของนิวซีแลนด 54  ถือเปนตัวบทกฎหมายที่สําคัญที่นามาสูกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ 

ตอผูที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจํา ซ่ึง HRA มีวัตถุประสงคหลักในการเตรียมการปองกันสิทธิมนุษยชนที่ดีมากขึ้น

ใหแกประชาชนชาวนิวซีแลนด ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรสหประชาชาติหรือสนธิสัญญาที่เก่ียวของกับ สิทธิ

มนุษยชนสากล  สวน NZBORA กําหนดวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ  จากการเลือกปฏิบัติตาม HRA ซ่ึงรวมไปถึงเพศและความ

บกพรองทางรางกาย แตก็ไมไดมีการกลาวถึงเพศสภาวะ (Gender) อยางชัดเจน เน่ืองจากไมมีพระราชบัญญัติที่ระบุถึงคํา

จํากัดความของเพศของบุคคลตามกฎหมาย  ความซับซอนมักจะเกิดขึ้นเม่ือเขาสูกระบวนการพิจารณาถึงสิทธิของกลุมคน

เหลาน้ี เพศสภาพตามกฎหมายของผูมีความหลากหลายทางเพศ ยังอยูบนพื้นฐานของเพศกําเนิด 

 เพศ (Sex) จะหมายถึงลักษณะทางชีวภาพที่บุคคลน้ันมีอยู ในขณะที่เพศสภาพคือการกําหนดอัตลักษณจาก

ความรูสึกภายใน 

                                                        
54The Rights of Transgender People in Prisons, cdn.auckland.ac.nz, access May 8,2016, 

https://cdn.auckland.ac.nz/assets/central/about/equal-opportunities/information-for-students/lgbti/Transgender-People-in-

Prisons-Research-Paper-EJP.pdf. 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1443 

ประเทศนิวซีแลนดไดลงกับนานาประเทศในความพยายามที่จะปกปองสิทธิมนุษยชนโดยมีพันธะกรณีที่เก่ียวของกับผูกระทํา

ความผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ภายใตขอตกลงสากลที่ปกปองสิทธิของพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และ

ขอกําหนดขั้นต่ํา ตอผูกระทําผิดภายในเรือนจําขององคกรสหประชาชาติภายใต  ICCPR 

 6.2  ระบบราชทัณฑและการปฏิบัติของนิวซีแลนด 

 ภายในระบบราชทัณฑปจจุบัน  กรมราชทัณฑมีแนวคิดเก่ียวกับเพศโดยการใชการพิจารณาทางชีววิทยาหรือเพศ

กําเนิด คูมือการปฏิบัติตอผูกระทาผิดไดกําหนดไววา หากเจาหนาที่มีขอสงสัยเก่ียวกับเพศสภาวะของผูกระทําผิด สามารถแจง

ไปยัง Custodial System Managers ซ่ึงเปนผูทําหนาที่พิจารณาตัดสินใจในการแยกประเภทของผูตองขัง เพื่อสงไปยัง

เรือนจําที่เหมาะสม โดยการใชสูติบัตรเพื่อดูเพศกําเนิด55  แตอยางไรก็ตามกลุมคนเหลาน้ี สามารถรองขอใหทบทวนการ

ตัดสินใจพิจารณาในขั้นแรกได แตทั้งน้ีแลวบุคคลขามเพศที่กระทําผิดดวยขอหากระทาความรุนแรงทางเพศก็ไมมีสิทธิที่จะ

ไดรับการพิจารณายายเรือนจาได นอกจากน้ีแลวพวกเขายังสามารถที่จะเลือกแยกขังได ถาพวกเขาเห็นวาความปลอดภัยของ

พวกเขาสามารถเกิดความประนีประนอมในเรือนจําทั่วไปได 

 

7.  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดเพศที่สามในประเทศญี่ปุน 

 

 กระทรวงยุติธรรมของประเทศญ่ีปุนไดออกแนวทางการปฏิบัติในการจัดการกับผูตองขังขามเพศหรือเพศที่สาม โดย

ไดอนุญาตใหพวกเขาเหลาน้ันมีความเปนสวนตัวในการอาบนํ้าชําระลางกาย และอนุญาตใหใสชุดชั้นในที่เหมาะสม ตอเพศของ

ตน 56 ซ่ึงแนวทางการปฏิบัติดังกลาวน้ีไดเผยแพรภายหลังจากที่ไดรับการรองเรียนจากผูตองขังเพศที่สามจํานวนมากเก่ียวกับ

การปฏิบัติตอพวกเขาในเรือนจํา อยางไรก็ตามยังเปนการแสดงออกถึงการคุมครอง และการใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน

ของผูตองขังเหลาน้ันดวย แมวาราชทัณฑของญ่ีปุนไดมีการปฏิบัติที่ตอบสนองตอความตองการและความเหมาะสมของผูกระทํา

ผิดเพศที่สามมาบางแลวกอนหนาน้ี แตก็ไดพยายามตระหนักถึงประเด็นที่มีความออนไหวมากยิ่งขึ้นดวย ปจจุบันราชทัณฑของ

ประเทศญ่ีปุนใชวิธีการจําแนกประเภทผูตองขังตามเพศกําเนิด แตสามารถรองขอในการถูกจองจําเพียงลําพังได รวมถึงการ

อาบนํ้าชําระรางกาย แตไมไดรับการอนุญาตใหทําศัลยกรรมเพิ่มเติมหรือรับการรักษาดวยฮอรโมนในขณะจองจํา แตสามารถ

รับคําปรึกษาจากจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาได นอกจากกระทรวงยุติธรรมของญ่ีปุนยังไดจัดอบรมและใหความรูแกเจาหนาที่

ราชทัณฑใหมีความตระหนักและเรียนรูวิธีการจัดการดูแลผูกระทําผิดที่เปนกลุมบุคคลขามเพศหรือเพศที่สามมากขึ้น 

 

8.  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในไทย 

 

 กระบวนการยุติธรรมเปนกลไกที่สําคัญในการปกปองคุมครองสังคมจากการกระทําความผิดของอาชญากร 

เชนเดียวกับหนวยงานราชทัณฑที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรม เปนหนวยงานสุดทายในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา  ซ่ึงมีภารกิจหลักในการควบคุมดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยของผูกระทําผิด ที่ศาลพิพากษาใหรับโทษจําคุก และการ

ควบคุมผูตองขังหรือจําเลยที่อยูระหวางการพิจารณาคดี  โดยมุงเนนการควบคุมและปองกันไมใหผูตองขังหลบหนี เพื่อเปนการ

ตัดโอกาสไมใหผูกระทําผิดไปสรางความเสียหายใหแกบุคคลในสังคม ตลอดจนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหสามารถกลับไปใช

ชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมโดยไมกระทําผิดซํ้าอีก  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในประเทศไทย ไดยึดถือพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ. 2479 เปนกรอบ การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑในการปฏิบัติตอผูตองขัง ตั้งแตขั้นตอนการรับตัวผูตองขัง การจําแนก

                                                        
55Ibid. 
56“Transgender Inmates in Japan: New Rules.”,wildgender.com, access May 8,2016, 

http://wildgender.com/transgender-inmates-in-japan-new-rules/1710. 
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ประเภทลักษณะของผูตองขัง การปฏิบัติตอผูตองขังภายในเรือนจํา  ตลอดจนขั้นตอนการปลอยตัวผูตองขังเขาสูสังคมจํานวน

ผูกระทําผิดเพศที่สามในประเทศไทย  จากสถิติของกรมราชทัณฑที่ไดสํารวจลาสุดเม่ือ กรกฎาคม 2559 พบวา57 ปจจุบันมี

ผูตองขังขามเพศหรือเพศที่สามจํานวน  5,390 คน แบงออกเปน กะเทย 1,880 คน เกย 516 คน ทอม 1,574 คน ดี้ 1,420 

คน และผูที่แปลงเพศจากชายเปนหญิงแลว  53 คน แปลงเพศจากหญิงเปนชายแลว 66 คน โดยผูกระทําผิดที่เปนเพศที่สาม

เหลาน้ี  สามารถพบไดทั่วไปในทุกเรือนจํา และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป

ในโลกปจจุบัน (เปรียบเทียบกับสถิติ เม่ือ มิถุนายน 2559 พบวาเพิ่มขึ้น 942 คน) จากการสํารวจยังพบวาเรือนจาพิเศษพัทยามี

จํานวนผูตองขังขามเพศทีเ่ปนกะเทยและเกยมากเปนอันดับหน่ึง  รองลงมาเปนเรือนจํากลางเชียงใหม  และทัณฑสถานบําบัด

พิเศษกลาง ตามลําดับ  (ในที่น้ีผูเขียนขอมุงประเด็นไปที่ผูกระทําผิดเพศที่สามที่เปนกะเทยและเกยเทาน้ัน)  แตอยางไรก็ตาม 

ผูกระทําความผิดที่เปนเพศที่สามในประเทศไทย ยังไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเพศชาย เน่ืองจากยังไมมีบทบัญญัติหรือกฎหมาย

รองรับที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม อีกทั้งการแยกประเภทของผูตองขังยังคงยึดติดกับเพศกําเนิด 

 รูปแบบในการควบคุมผูตองขังขามเพศของกรมราชทัณฑไทยในปจจุบัน มีการแยกหองในชวงเวลากลางคืน โดยจะ

แยกผูตองขังตามกลุมประเภท และแยกแดน ในกรณีที่ผูตองขังแปลงเพศแลว แตบางเรือนจํายังคงใชวิธีการขังรวม เน่ืองจาก

ขอจํากัดเรื่องสถานที่  และในบางกรณี แมวาผูกระทําผิดจะไดรับการผาตัดแปลงเพศ หรือใชชีวิตเปนเพศหญิงมาตลอด ก็ไมได

รับการพิจารณาใหอยูในเรือนจําหรือสถานที่ที่จัดใหสําหรับผูตองขังหญิง  เปนการแกไขปญหาตามนโยบายของแตละเรือนจํา 

อีกทั้งยังขึ้นอยูกับจํานวนผูตองขังและความพรอมของสถานที่  เน่ืองจากแทจริงแลวระบบกฎหมายไทยยังจัดวาบุคคลดังกลาว

เปนเพศชาย และยึดถือระเบียบปฏิบัติเดียวกับผูกระทําผิดที่เปนเพศชาย 

 แตอยางไรก็ตาม ถือเปนนิมิตหมายอันดี ที่กรมราชทัณฑไดมีแนวคิดจัดทาโครงการการจัดตั้งแดนขามเพศ (Prison 

Unit to house Transgender Inmates) 58  โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 1). เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังขาม

เพศที่มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 2). เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการของเรือนจําในการควบคุมผูตองขังขามเพศ

3). เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตแกผูตองขังขามเพศใหไดรับการจัดสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน รวมทั้งการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ  โดยในระยะแรกไดมีการกําหนดกลุมเปาหมาย  เฉพาะกลุมผูตองขังขามเพศที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา

และทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการดาเนินงานโดยเริ่มจาก  1). การสํารวจผูตองขังชายที่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางเพศในเรือนจําและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร  2). ยายผูตองขังที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ไดรับการ

สํารวจ จํานวน 200 - 250 คนมาคุมขังที่เรือนจาพิเศษธนบุรี  3). ทดสอบทางจิตวิทยาตามแบบวัดบทบาททางเพศ  4). 

จําแนกผูตองขังออกเปนกลุม  ๆ โดยแบงตามลักษณะบุคลิกภาพ, ตามลักษณะพฤติกรรม และตามลักษณะปญหา  5). กําหนด

โปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังขามเพศ โดยจัดใหมีการดําเนินงานหรือโครงการ ที่มีลักษณะเฉพาะตามกลุม มุงเนนการ

เสริมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับตนเอง ประกอบไปดวยการเห็นคุณคาในตัวเอง,  สุขภาพอนามัยสวนบุคคล, การจัดกลุมให

คําปรึกษา, ฝกวิชาชีพตามความสนใจ เปนตน  6). กําหนดกระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน 

 แมวาโครงการน้ียังอยูในขั้นตอนการเริ่มตน แตถือเปนจุดเริ่มตนที่น่ี ที่แสดงใหเห็นวากรมราชทัณฑไทยตระหนักถึง

ปญหาและความสําคัญของกลุมคนเหลาน้ี  และเปนการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการเตรียมพรอมตอการ

เปล่ียนแปลงที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายในอนาคต ถาดาเนินการไดสําเร็จประเทศไทยจะเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีแนว

ทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีความหลากหลายทางเพศที่เปนรูปธรรม 

 

 
                                                        

57 กรมราชทัณฑ.สถิติผูตองราชทัณฑทั่วประเทศ. สืบคนเมื่อ 1 พ.ย.59, https://www.m-

society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/17028/19608.pdf. 
58 กรมราชทัณฑ.“กรมราชทัณฑประชุมคณะทางานจัดตัง้แดนผูตองขังขามเพศ”., สืบคนเมื่อ 1 พ.ย.59, 

http://www.correct.go.th/newcorrectweb/index.php/blog/2016/08/news7230427930. 
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9.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 การปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศในตางประเทศไมวาจะเปน อังกฤษ นิวซีแลนด และญ่ีปุน ตาง

ก็ตระหนักถึงความสําคัญถึงการปกปองสิทธิมนุษยชนของกลุมผูกระทาผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงไดเริ่มการจัดทาแนว

ทางการปฏิบัติ และจัดทําเรือนจําเฉพาะ กําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ราชทัณฑ และยังครอบคลุมไปถึงการเปล่ียนคํา

นําหนาชือ่ การแตงกาย การรักษาพยาบาล ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ แนวทางการปฏิบัติตอ

ผูกระทําผิดที่มีความหลากหลายทางเพศ ปญหาและอุปสรรคเบื้องตน ทั้งในสวนของตางประเทศและประเทศไทย เมื ่อเรา

ศึกษาอยางละเอียดจะทาใหเราสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและ  ตรงจุด อีกทั้งการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอ

ผูกระทําผิดที่ มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ไมนาจะเปนเรื่องที่ยากเกินความสามารถ เน่ืองจากในเวที

สหประชาชาติในปจจุบัน ประเทศไทยก็มีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เปนผูหญิง ภายหลังการออกขอกําหนด

กรุงเทพ (Bangkok Rule) จึงไมนาจะเปนเรื่องยากที่จะนําหลักการและแนวทางเหลาน้ันมาปรับใชกับผูกระทําผิดเพศที่สาม

ดวยอีกแนวทางหน่ึง แตอาจจะมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ และในแงของกฎหมาย แตอยางไรก็ตามแนวคิดการจัดตั้งแดนขาม

เพศของกรมราชทัณฑ ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และหากประเทศไทยดําเนินการไดสําเร็จ

อยางเปนรูปธรรม ก็จะถือเปนชาติแรกในอาเซียนที่มีการเตรียมพรอม และเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับกลุมคนเหลาน้ี ที่มีแนวโนม

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก จะเปนการชวยเพิ่มความสมบูรณของภาพลักษณที่ประเทศไทยมีในการเปน

ประเทศที่การยอมรับตอกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดในเอเชีย 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอภาวะผูนําของผูนําสิงคโปร ซ่ึงจะเนนไปที่นายลี กวนยู รัฐบุรุษของสิงคโปร ผูสรางชาติสิงคโปร 

จากประเทศเกิดใหมที่เปนเกาะเล็ก  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติใดเลย แมกระทั่งนํ้าจืด และเพิ่งประกาศเอกราชเม่ือป พ.ศ. 2508 

ซ่ึงจะมีอายุครบ 50 ป พรอม ๆ กับการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ถึงไดสามารถสรางบานแปลงเมืองไดอยางยิ่งใหญ    

มีศักยภาพแขงขันกับอารยะประเทศในโลกตะวันตกไดอยางทัดเทียม ดังน้ันบทความน้ีจึงแสดงใหเห็นถึงส่ิงที่สําคัญที่สุดในการ

ขับเคล่ือนประเทศไปในทิศทางที่ม่ันคง หรือที่ทั่วโลกรูจักกัน คือ “การสรางเสถียรภาพ” และที่แนนอนที่สุดในการสรางเสถียรภาพ 

คือ การสรางเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอันเปนรากฐานที่จะทําใหประเทศชาติพัฒนา

ไดอยางตอเน่ือง และเปนที่ยอมรับในประชาคมโลกได เพราะแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ของแตละประเทศก็ยอมออกมาในรูปแบบ

นโยบายผานทางรัฐบาลผูนําประเทศน่ันเอง  และถาหากรัฐบาลใดมีแนวทางการบริหารประเทศที่ตอเน่ือง และยังประโยชนแก

ประเทศชาติมากที่สุดน่ันก็สามารถทําใหประเทศน้ันพัฒนาไดอยางรวดเร็วและคงประสิทธิภาพมากที่สุด  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา  เสถียรภาพทางการเมือง  การสรางเสถียรภาพ  การเมืองสิงคโปร  ผูนําสิงคโปร 

 

Abstract 

 

This article demonstrates the perspective of leadership of Singaporean leader(s). Singapore is a 

new born country from a small island without any natural resources including fresh water. It announced 

its independency in 1965 which recently marked 50 years. Singapore joined ASEAN community in 2015 which 

helps facilitating Singapore to compete with western world. Therefore manifests the importance of steering 

the country to the direction of stability or known as "Stability Establishment". Most importantly, political 

stability is essential foundation to continually develop the country and gain acceptance in world stage. 

The development methods are from the leader of the government. If the government carries on continuity        

of national development plan and benefit the country as a whole, this will efficiently improve national 

stability. 

 

Keywords: leadership, political stability, stability establishment, Singapore politics, Singapore leaders 
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1. บทนํา  

 

 ประเทศสิงคโปรในปจจุบันเปนประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม 

สิงคโปรมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร มีประธานาธิบดีทำหนาที่เชิง

พิธีการเทาน้ัน สิงคโปรไดรับการจัดตั้งใหเปนสาธารณรัฐสิงคโปรเม่ือ เดือน ธันวาคม 2508 สิงคโปรรับเอาระบบประชาธิปไตย

แบบรัฐสภาของอังกฤษเปนแมแบบ แตสิงคโปรมีแตสภาเดี่ยวไมมีสภาคูแบบอังกฤษ 

 นับตั้งแตมีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากไดรับเอกราชน้ัน มีเพียงพรรคการเมืองเดียวคือพรรคกิจประชา           

(PAP: People’ Action Party) เทาน้ัน ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาดำรงตําแหนงทางการเมืองในสภากวาสามทศวรรษ โดยมี

ผูนําประเทศเพียงคนเดียวคือ ลี กวน ยู ภายหลังนายลีจึงยอมลงจากตําแหนงเพราะบริหารประเทศมานาน แลวสืบทอด

อํานาจใหคนสนิท คือโกะ จก ตง ซ่ึงนายลีก็มีบทบาทในการบริหารอยูในตําแหนงรัฐมนตรีอาวุโส โกะ จก ตง ก็ดำเนินนโยบาย

ในแนวทางสานตอทางการเมืองจาก ลี กวนยู เชนเดิม ในปจจุบัน การเมืองการปกครองสิงคโปรน้ันถือไดวาเปนประเทศที่มี

ระบบการเมืองที่คอนขางมีเสถียรภาพมากเปนลำดับตน ๆ ของโลก เพราะระบบการเมืองสามารถดำเนินไปไดอยางมีระบบ

ระเบียบ ไมมีการแทรกแซงจากอํานาจนอกระบบเชนการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันเองในหลายประเทศ 

เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลสิงคโปรเกิดจากการที่สิงคโปรมีรัฐบาลพรรคเดียวครองอํานาจมาเปนเวลานานมาก ชนชั้น

นําที่อยูในอํานาจทางการเมืองสิงคโปรน้ันกระจุกอยูกับกลุมคนเพียงกลุมเดียว พรรค PAP ของอดีตประธานาธิบดีสิงคโปรมี

บทบาทอยางมากทางการเมืองตั้งแตยุคการเรียกรองเอกราชจนจึงปจจุบันที่มีนาย ลี เซียน ลุง บุตรของ นายลี กวน ยู         

มีอํานาจทางการเมืองจากการเลือกตั้ง (William Case : 2002) 

 คําถามที่สําคัญในการเมืองสิงคโปร ซ่ึงเปนพื้นฐานสำหรับการเขาใจการเมืองและความสัมพันธทางอํานาจ         

การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจอ่ืน ๆ คือทำไมคนสิงคโปรจึงยินยอมยอมรับตออํานาจของพรรคPAP เพราะถายอนกลับ

ไปดูหนทางทางการเมืองภายในประเทศ เราจะพบการใชอํานาจของรัฐอยางเด็ดขาดในการควบคุม สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง

อยางเขมขน แลวใย พลเมืองสิงคโปรจึงนิยมในการเลือกพรรคPAP เรื่อยมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ชนชั้นนําทางการเมือง

การปกครองของสิงคโปรใชวิธีการเชิงรูปธรรมและนามธรรมอยางไรในการควบคุม ครอบงําการเมืองสิงคโปร รวมทั้งสภาพการ

ตอสูของการเมืองในภาคประชาสังคมของสิงคโปรเองที่ไมชื่นชอบวิธีการควบคุม ครอบงําทางอํานาจ ความคิดของ ชนชั้นนํา

สิงคโปร ถึงวิธีการทั้งทางตรงและทางออม ปกปดและเปดเผย ตออํานาจ ของชนชั้นนําทางการเมืองสิงคโปร รวมทั้งการทํา

ความเขาใจและเพื่อการคาดเดาอนาคตการเมืองการปกครองของสิงคโปร (ใจ อ้ึงภากรณ : 2552) 

 

2. สิงคโปรในอดีต 

 

 สิงคโปรเปนที่รูจักกันครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 3 ของชาวจีน พวกเขาเรียกสิงคโปรวา "พู เลา ชุง" (เกาะปลาย

คาบสมุทร") ณ เวลาน้ันไมคอยมีใครทราบประวัติของเกาะแหงน้ีมากนัก แตวาชื่อเรียกน้ีไมส่ือใหเราเห็นอดีตอันมีสีสันของ

สิงคโปรเลย 

 ในศตวรรษที่ 14 สิงคโปรถูกผนวกเปนสวนหน่ึงของอาณาจักรศรีวิชัย (Sri Vijayan Empire) และรูจักกันในชื่อของ

เทมาเซ็ค (เมืองแหงทะเล) สิงคโปรตั้งอยูตรงปลายแหลมมลายู ซ่ึงเปนจุดนัดพบทางธรรมชาติของเสนทางเดินเรือ เกาะแหงน้ี

จึงกลายเปนจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภท ตั้งแตเรือสําเภาจีน เรืออินเดีย เรือใบอาหรับ และเรือรบของโปรตุเกส 

ไปจนถึงเรือใบบูจินีส เกาะที่มีขนาดเล็กแตมีทําเลที่เยี่ยมแหงน้ีก็ไดชื่อใหม น่ันก็คือ "สิงหปุระ" ("เมืองสิงโต") ตามตํานานเลาวา 

เจาชายแหงศรีวิชัยมองเห็นสัตวตัวหน่ึงแตเขาใจผิดวาเปนสิงโตปจจุบันของสิงคโปร  
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 ชาวอังกฤษคือผูสรางประวัติศาสตรตอนตอมาของสิงคโปร ระหวางศตวรรษที่ 18 น้ัน อังกฤษเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของ "จุดแวะพัก" ทางยุทธศาสตร สําหรับซอม เติมเสบียง และคุมกันกองทัพเรือของอาณาจักรที่เติบใหญของตน รวมถึงเพื่อ

ขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลแลนดในภูมิภาคน้ี 

 ในป ค.ศ.1824 เพียงแคหาปหลังจากตั้งประเทศสิงคโปรในปจจุบัน ประชากรก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 150 คนจน

กลายเปน 10,000 คน ในป 1832 สิงคโปรกลายเปนศูนยกลางรัฐบาลของถิ่นฐานชองแคบปนัง มะละกา และสิงคโปร การเปด

คลองซุเอซในป 1869 และการเขามาของเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟทําใหความสําคัญของสิงคโปรเพิ่มขึ้นจนกลายเปน

ศูนยกลางการคาที่กําลังขยายตัวระหวางโลกตะวันตกและตะวันออกการตั้งอาณานิคมเปนการใชอํานาจของประเทศหน่ึงเหนือ

อีกประเทศหน่ึง สวนใหญแลวเพื่อหวังผลกําไร ผลกําไรมาจากการตั้งดานสินคาในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตรแลว 

เกาะสิงคโปร เปนที่ตั้งของหมูบานชาวประมงมาเลย เปนสถานที่ที่จับปลาไดดีเพราะตั้งอยูปากแมนํ้าสิงคโปร กอนที่ชาวยุโรป

จะเขามาตั้งรกรากอยู แตในปจจุบันสิงคโปรถูกจดจําเปนเกาะแหงเมืองหลวง ชนพื้นเมืองและชาวชนบทจะอาศัยอยูแถบ

ชายฝงและแมนํ้า ตามประวัติศาสตรระบุวา บริษัท บริติช อินเดีย นําโดย เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟลส เขามาตั้งดานสินคาบน

เกาะทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญที่สุดในป 1989 กองทหารของสิงคโปรภายใตบริษัท บริติช อินเดีย         

ก็ประสบความสําเร็จดวยกําลังทหารของประเทศส่ือถึงพลังของประเทศ ส่ิงเหลาน้ีทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางแหงความ

ทันสมัยจากความสําเร็จทางดานการคาและการทหาร ในขณะเดียวกัน สิงคโปรก็เปนศูนยกลางอํานาจของประเทศอังกฤษใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 การตั้งดานสินคาในสิงคโปรทําใหเกาะน้ีเปนทาเรือที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก การเขามามีอํานาจของอังกฤษใน

พื้นที่แหลมมาเลยในชวงป 1920 เปล่ียนแปลงมาเลยเปนแหลงผลิตยางพาราและดีบุกที่ยิ่งใหญ และสินคาถูกสงออกผานทาง

เกาะสิงคโปร จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 สิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการบริหารงานสําหรับมาลายา ภายหลัง            

กรุงกัวลาลัมเปอร ถูกประกาศใหเปนเมืองหลวงของสิงคโปร ในป 1934 รัฐบาลอังกฤษยกเลิกอํานาจควบคุมบริษัท บริติช 

อินเดีย และเสนทางสินคาตาง ๆ ถูกแทรกแซงได ส่ิงน้ีเปนไปไดเพราะสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมในป 1842 สนธิสัญญาที่ไมเปน

ธรรม คือ สนธิสัญญาตาง ๆ ที่เซ็นยินยอมโดยประเทศเอเชียตะวันออกตางๆ ไดแก จีน ญ่ีปุน และเกาหลี กับมหาอํานาจ

ตะวันตกในชวง ศตวรรษที่ 20 เปน น่ีชวงหน่ึงในประวัติศาสตรที่ชาติในเอเชียไมสามารถตานทานความกดดันทางดานกําลัง

ทหารของชาติตะวันตก ที่ใชผานสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมได จึงตองเซ็นยินยอม  

 การนําเรือกลไฟมาใชขนสงสินคา ทําใหการขนสงเร็วขึ้น และราคาถูกขึ้น เพราะมีความสามารถมากกวาเรือพายซ่ึง

เปนสวนสําคัญที่ทําใหการคาเติบโตในสิงคโปร การเปดใชคลองสุเอช มีผลตอการคาอยางมาก เพราะชวยใหการใชเวลา

เดินทาง เชน จากยุโรป ไปเอเชีย ลดลงอยางมาก ซ่ึงเปนการเพิ่มโอกาสทางการคาของสิงคโปรมากขึ้น กิจกรรมทางการคาที่

สรางผลประโยชนใหกับสิงคโปรไดแก สินคาที่ผูคานําเขาและสงออกสินคาไมตองเสียภาษี ผลประโยชนทางการคาสําเร็จได

ดวยการตั้งขอกําหนดสินคาและความสําคัญของสินคา ตัวอยางเชน ความตองการเครื่องเทศในยุโรปรวมกับสินคาอ่ืน ๆ ทําให

สิงคโปรเปนดานสินคาที่สําคัญ สิงคโปรสรางผลกําไรโดยติดราคาตลาดสูงกวาราคาทุน ในปจจุบันการคาแบบน้ีถูกแทนที่โดย

ศุลกากรซ่ึงเรียกเก็บภาษีจากสินคาตาง ๆ  

 จากการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมาก ผูบริหารจากอังกฤษจึงไมไดใหเงินทุนกับเกาะแหงน้ี ผลที่ตามมาก็คือ

สุขภาพของประชาชนถูกละเลย และประชาชนชาวสิงคโปรจึงติดเชื้อตาง ๆ มากมาย เชน อหิวาตกโรค และไขทรพิษ 

โรคขาดอาหารกลายเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง และผูเสพฝนที่เปนปญหาสังคม ประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางมากและอังกฤษก็

ไมไดใหความสนใจตอส่ิงที่เกิดขึ้น จุดมุงหมายของการตั้งอาณานิคม คือ ลดความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นเมือง และสงเสริม

วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศตนในประเทศอาณานิคม โดยไมสนใจความยากลําบากของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู

ในประเทศน้ัน การบริหารของอังกฤษน้ันไรประสิทธิภาพ สนใจแตเพียงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาน้ัน พวกเขาไมเขาใจ

ภาษาและขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมือง ไมสนใจที่จะรักษา และชวยเหลือการพัฒนาสังคมเลย บทความที่เขียนโดย ดาริโอ 

โฟ ที่ชื่อวา “ผิวสีดํา และ หนากากสีขาว” อธิบายวาผูลาอาณานิคมไมเคยชวยเสริมสรางประวัติศาสตรของประเทศที่ถูกลา 
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พวกเขาจะเสริมสรางและแผขยายประวัติศาสตรของประเทศแมของตน น่ีอาจเปนเหตุผลที่ทําไมประวัติศาสตรจึงเปล่ียนแปลง

ไดงาย แตละประเทศมีมุมมองตางกันทางดานประวัติศาสตร ผูที่ทําการศึกษาเก่ียวกับสมัยหลังยุคอาณานิคมมุงหมายที่จะ

ยกเลิกมุมมองที่มองประเทศแถบยุโรปเปนหลักในประวัติศาสตร และงานเขียนตางก็มุงหมายที่จะจัดระเบียบประวัติศาสตร

ใหมและเพิ่มมุมมองที่เทาเทียมกันเขาไปใหผูอานไดรับรูมากขึ้น กฎของอังกฤษถูกยกเลิกไปในป 1942 และกองทัพญ่ีปุนบุกยึด

สิงคโปร ผลของการบุกเขามาของกองทัพญ่ีปุนในเขตอาณานิคมอังกฤษจึงเกิดการตอสูขึ้น สิงคโปรเปนหน่ึงในประเทศที่

ตอตานฝายอักษะในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุมประเทศอักษะ ไดแก ญ่ีปุน เยอรมัน และ อิตาลี สิงคโปรมีฐานกําลังทหาร

ของประเทศอังกฤษอยู และถูกขนานนามวา “ยิบรอลตาแหงตะวันออก” เปนเรื่องนาตกใจอยางยิ่งที่ญ่ีปุนเขามาบุกยึดได

ภายใน 8 – 9 วัน น่ันคือ ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 1942 ถึง 15 กุมภาพันธ 1942 การตอสูน้ีเปนการยอมแพอยางส้ินเชิงของ

กองทัพภายใตบริษัท บริติช อินเดีย เชอรชิลใหความเห็นวาความลมเหลวที่เสียสิงคโปรใหญ่ีปุนเปนความเสียหายที่ยิ่งใหญที่สุด

ในประวัติศาสตรอังกฤษ  

 ในป 1965 สิงคโปรกลายเปนรัฐอิสระ และประกาศเปนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 1965 

ภายหลังในป 1965 สิงคโปรไดเขารวมสหประชาชาติในเดือนกันยายน หลังจากที่สิงคโปรไดหลุดพนจากการเปนประเทศ

อาณานิคมและไดรับอิสระ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนก็ดีขึ้นอยางมาก ปจจุบัน สิงคโปรอยูในประเทศอันดับตนๆสําหรับ

นักทองเที่ยวที่เสาะหาสรวงสวรรคบนโลกน้ี การลงทุนจากตางชาติมีมากขึ้น และการเพิ่มผลประโยชนใหรับกับมาตรฐานโลก

ดานอุตสาหกรรมทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรม ดานสินคา การศึกษา ความเปนมหานคร และความทันสมัย 

ทุกวันน้ีสิงคโปรไดสงเสริมการเปนประเทศแหงศิลปะ เชื้อเชิญผูคนจากตางประเทศใหเขามาเยี่ยมชมไดมากมาย             

แผนอุตสาหกรรมถูกนํามาปฏิบัติโดย อัลเบิรต วินซิมุส นักเศรษฐศาสตรชาวดัตช และสิงคโปรก็ไดเก็บเก่ียวผลประโยชนจาก

สังคมที่เปนระเบียบเรียบรอยและการวางแผนทางเศรษฐกิจ เก่ียวกับอัตรา จีดีพี สิงคโปรอยูในอันดับที่ 5 ของประเทศที่ร่ํารวย

ที่สุดของโลก เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของสิงคโปรที่มีการดึงเอาทุนจากเงินสํารองของประเทศออกมาหลาย

รอยลานโดยการอนุญาตของนายกรัฐมนตร ีในสวนหน่ึงของการฟนฟูประเทศเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2009 ภายใตการควบคุม

ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สิงคโปร คือ นาย เธอรแมน แชนมูการัตนัม เงินทุนสํารองของสิงคโปรมีสูงถึง 170.00 รอยลาน 

ดอลลาร สหรัฐฯ จากผลสํารวจทางเศรษฐกิจพบวา สิงคโปรเปนเมืองที่มีคาครองชีพแพงเปนอันดับที่ 10 ของโลก น่ีเปนผลมา

จากประชากรสิงคโปรซ่ึงมีความหลากหลายและเปนสากล ที่อาศัยอยูอยางสามัคคีและม่ังคั่งภายใตการรวมตัวกันของชน

พื้นเมืองชาวจีน (ประวัติศาสตรสิงคโปร,บานจอมยุทธ : 2543) 

 

3. ภาวะผูนํา ลี กวน ยู รัฐบุรุษของสิงคโปร  

  

 ลีกวนยู เปนชาวจีนแคะรุนที่สาม ซ่ึงบรรพบุรุษของเขาไดอพยพมาจากมณฑลฮกเก้ียน ประเทศจีน เขามาตั้งรกราก

ในสิงคโปรเม่ือ 100 ปกวาที่แลว ลีกวนยูเปนลูกชายคนโตของครอบครัวที่คุณพอของเขาคือ ลีซินคุณ ซ่ึงเคยทํางานกับบริษัท

นํ้ามันเชลลและตอมามีอาชีพเปนพนักงานในรานขายนาฬิกาและเครื่องเพชรแถวถนนไฮสตรีทใน สิงคโปร คุณแมของลีกวนยู 

ชื่อ นางชัวจิมเหนียว เปนครูสอนการทําอาหารจีนและมาเลย ที่มีชื่อเสียง 
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ภาพที่ 1 ภาพนายลี กวนยู 

ที่มา: http://people.mthai.com/other/1650.html 
 

 คําพูดเพียงไมก่ีคําของเชอรชิล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ  แตเต็มไปดวยความมุงม่ันกลาหาญ สามารถปลุกคนชาติ

อังกฤษใหรวมกันเปนหน่ึง ฮึดสูจนเอาชนะขาศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได คําพูดเพียงไมก่ีคําของผูนํา ก็อาจยุติความคิดเห็นที่

ขัดแยงของคนในชาติไดทันที ถาคําพูดน้ันเปนจริงและเที่ยงธรรม ไมพูดในลักษณะชี้นําหรือเขาขางฝายใดฝายหน่ึง ในมุม

กลับกัน ผูนําที่ชอบใหสัมภาษณ พูดโดยไมไตรตรองยั้งคิด บางครั้งคําพูดเพียงไมก่ีคํา ก็ส่ันคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ     

ฉุดเม็ดเงินใหหายไปจากตลาดการลงทุน ไดนับหลายแสนลานบาทในพริบตา บุคคลเชนน้ี ไมใชคนที่เราจะฝากชีวิตฝากประเทศ

ไวในมือได 

 ในบางชวงชีวิตลีกวนยู อดีตผูนําสิงคโปร ไดเคยใหสัมภาษณวา "ส่ิงที่เราควรจะเปนหาใชคนที่กาวราว ปากกลา      

ใชกําลังขมขู แตเปนคนคมในฝก ที่ทุกคนใหความเคารพชื่นชม น่ันคือ ภาวะผูนําและไมมองคนอ่ืนในแงราย แบบคนที่มีกําลัง

เหนือกวา ถาเปนเชนน้ันทุกอยางก็จะจบส้ิน"  

 สิงคโปรเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ แทบไมมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย แตก็สามารถสรางชาติใหรุงเรืองขึ้นมาได เพราะมี

ผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกลอยางลีกวนยู ผูที่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมที่วาเก็บภาษีคนรวย แลวนํามากระจายใหคนจน แตเม่ือมา

เปนผูปกครองประเทศ ลีกวนยูกลับพบวาส่ิงแรกที่ตองสราง คือ ความม่ังคั่งและกระจายความเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยาง

เปน ธร รมแกป ระ ชาชน ให ได รั บ โ อกาสอย า ง เ ท า เที ย ม กัน ทั้ งท างการศึ กษาและทางด าน สุขภ าพอนามั ย 

 ภาวะผูนําจึงเปนส่ิงจําเปน ใครก็ตามชอบใชอํานาจอยางเอนเอียง ไมฟงเสียงความตองการอันแทจริงของประชาชน 

ภาวะผูนําของตน ก็จบส้ินตั้งแต ยังไมกาวขึ้นน่ังเกาอ้ีผูนําประเทศดวยซํ้า (Michael R.J. Vatikiotis : 1966) 

 

4. ความเปนชาตินิยมกับการเมืองของผูนํา 
 

ผูนําคนสําคัญของสิงคโปรคือ ลีกวนยู มีความสําคัญอยางมากในแงของการกําหนด เปาหมาย ปรัชญา อุดมการณ

แหงการเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมือง ลีกวนยู นาเสนอแนวคิด คานิยมเอเชีย (Asian Values) หรือประชาธิปไตยวิถีทาง

เอเชีย กลาวคือลีมองวา ประชาธิปไตยแบบเสรีเปนแนวคิดแบบตะวันตก ไมเหมาะสมกับประเทศในเอเชีย เพราะความ

แตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ดังน้ัน ประชาธิปไตยเสรีจึงไมเหมาะสมถาจะนำมาใชทั้งหมด 

ในสังคมการเมืองสิงคโปรน้ัน หลังนายลีลงจากตําแหนงไดสืบทอดอํานาจผาน โกะ จก ตง ลีกวนยูมีความนาสนใจใน

แงที่วาเปนผูนําเพียงไมก่ีคนในเอเชียที่ยอมลงจากอํานาจโดยสมัครใจเม่ือถึงเวลาอันควร การเปล่ียนตัวนายกเปนไปอยาง
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ราบรื่นและเรียบรอย เน่ืองจากมีการเตรียมการเปนอยางดีไมตากวา 20 ป สาหรับการสืบทอดอํานาจจากผูนําทางการเมือง  

รุนแรก ไปสูผูนําทางการเมืองรุนที่สอง ลักษณะการสรรหาผูนําทางการเมืองในสิงคโปรน้ัน พบวา ผูนํารุนอาวุโสของพรรคกิจ

ประชาจะเสาะหาบุคคลที่มีความรู มีการศึกษาสูง มีความสามารถและมีความประพฤติดี เขามาเปนสมาชิกพรรค แลวสงลง

สมัครรับเลือกตั้งตลอดจนฝกฝนสมาชิกรุนหลังใหทำหนาที่สมาชิกรัฐสภาที่ดี นายลีไดประกาศกอนหนา  

การลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีถึงสองป ใหทุกคนรูวา นายโกะ จก ตง จะเปนนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ชนชั้น

นําในสังคมการเมืองสิงคโปรจึงมีอํานาจอันชอบธรรมจากประชาชนจากการตอสูเพื่อเอกราชและการสรางความม่ังคั่งทาง

เศรษฐกิจ อยางมีเสถียรภาพ ความจาเปนทางเศรษฐกิจของพลเมืองสิงคโปรที่ตองการการเมืองที่มีความม่ันคง เพราะจากการ

เปนชาติที่มีปญหาจากสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาต ิทั้งยังถูกโอบลอมดวยประเทศใหญ ชนชั้นนําทางการเมือง

สิงคโปรจึงถูกผูกขาดอํานาจอยูเพียงคนกลุมเดียว (Jon S.T. Quah : 2001) 

 

5. เสถียรภาพและความม่ันคงภายใตระบอบการปกครองกึ่งประชาธิปไตย 

 

การเมืองสิงคโปรซ่ึงถูกปลูกฝงโดยชนชั้นนําทางการเมืองสิงคโปรที่ใหเนนความสําคัญของสวนรวมมากกวาปจเจก 

แนวคิดแบบปจเจกนิยมเปนรากฐานและผลผลิตของประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซ่ึงไมเหมาะสมสาหรับสังคมสิงคโปร 

การเมืองสิงคโปรจำเปนตองเห็นคุณคาของสวนรวม อีกทั้งสิงคโปรเองเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา 

การเนนคุณคาของสวนรวมจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง นอกจากเรื่องความหลากหลาย ดวยความเปนชาติใหม ที่เพิ่งไดรับเอกราช

และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คนสิงคโปรจาเปนตองมีสานึกเรื่องชาติสูง ไมตองการใหเกิดการแบงแยกหรือ

ความขัดแยงใดๆ เพราะประเทศของตนก็เสียเปรียบจากประเทศรอบขางอยางมากแลว ดังน้ันคนสิงคโปรในชวงแรกจึงเห็นวา

เสถียรภาพทางการเมืองและความม่ันคงของชาต ิสําคัญมากโดยเฉพาะเม่ือตองแขงขันกันพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สิงคโปรจา

เปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสรางชาติใหเจริญเติบโตโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพราะเปนทางเดียวที่ชาติเล็กๆอยางสิงคโปรจะ

กาวขึ้นมามีอํานาจในการเมืองโลกได  (Chan Heng Chee : 1987)  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปรนับวามีความกาวหนาเปนอยางมาก เน่ืองจากการเมืองสิงคโปรมีเสถียรภาพสูง 

คนสิงคโปรนิยมชมชอบการเมืองแบบลีกวนยู เพราะลีกวนยูมีภาพของความสุจริต ความฉลาดเฉลียว ในการบริหารประเทศ 

นโยบายทางเศรษฐกิจของลี ทาใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสิงคโปรอยางมากมาย เกิดการกระจายทางทรัพยากรอยาง

ทั่วถึง ดวยหลักประชาคมนิยมน้ัน ลีเห็นความสําคัญของการจัดสรรสวัสดิการแกประชาชนเปนอยางมาก แมพื้นที่ของสิงคโปร

จะมีจำกัด แตลีสามารถบริหารจัดการที่อยูอาศัย สาธารณูปโภคใหกับคนสิงคโปรไดอยางดี ภายในเวลาไมก่ีทศวรรษ สิงคโปร

กลายเปนประเทศที่มีระบบการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความม่ันคงมากเปนลาดับตนๆของโลก วากันวาคุณภาพ

ชีวิตคนสิงคโปรคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนสิงคโปรถือวามีคุณภาพดีที่ สุดในลำดับตน ๆ ของโลกเลยทีเดียว  

 แนนอนวา ส่ิงหน่ึงเกิดจากภูมิศาสตรทางเศรษฐกิจของสิงคโปรเองที่มีความเหมาะแกการเปนเมืองทาทางการขนสง

ทางทะเลเชื่อมโยงระหวางประเทศในเอเชียกับยุโรปและอาฟริกา นอกจากน้ีสิงคโปรยังมีความสามารถในการจัดการดานการ

แลกเปล่ียนสินคาของภูมิภาค เปนศูนยกลางของเงินทุนหมุนเวียนในภูมิภาค กลาวไดวาในภาคการผลิตของสิงคโปรน้ันมี

ปริมาณนอยมากเพราะสภาพทางภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอม ขนาดพื้นที่ที่ไมเอ้ือตอการลงทุนดานปจจัยการผลิต แตสิงคโปร

สามารถเปล่ียนแนวโนมการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจเขาสูภาคบริการ และ ภาคการเงิน การลงทุน ศูนยกลางการ

บริหารจัดการเปนตน ดังน้ันในแตละป สิงคโปรจึงสามารถทำกําไร จากการแสวงหามูลคาดังกลาวไดจำนวนมาก และเพียงพอ

ตอการสรางความเปนอยูที่ดีของพลเมือง (โคริน เฟองเกษม : 2542) 
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6. สิงคโปรปจจุบัน 

 

 ถึงแมวารัฐบาลของลี กวน ยู ไมใหความสําคัญกับคนระดับลาง แทบไมมีสวัสดิการใหคนชั้นลาง และไมใหมีการตั้ง

สหภาพแรงงานเพื่อกดคาแรงเพื่อใหสิงคโปรสามารถแขงขันกับชาติอ่ืน ๆ ได ปจจุบันสิงคโปรเปนประเทศที่มีความเหล่ือมลํ้า

สูง เปนประเทศที่มีชองวางรายไดระหวางคนจนและคนรวยสูงที่สุดในอาเซียน ผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปกระจุกอยูกับ

คนรวย แตน่ันก็ไมใชปญหาที่ทําใหสิงคโปรเกิดการพัฒนาประเทศที่ติดขัด  

 ตลอด 50 ปที่ผานมาประเทศที่มีแตเรืองลําเล็กๆ แลนผานทามกลางแมนํ้าสิงคโปรที่เต็มไปดวยส่ิงปฏิกูลและ     

กล่ินเหม็นผากลางประเทศ แตปจจุบันสิงคโปรเพิ่งฉลองใหกับเอกราชพรอมกับการแลนผานของเรือสินคา  เรือทองเที่ยวจาก

ทัวร ผานแสงนีออนของเมืองใหญ  รานคาดั้งเดิมของพอคาชาวตางชาติ ไดเปล่ียนแปลงเปนรานอาหารหลากหลายสไตล 

ตอบสนองความตองการใหกับพนักงานออฟฟตไดกิน ดื่ม  ทามกลางบรรยายกาศชายฝงที่เต็มไปดวยเรือเดินสมุทรที่ผลัดกัน

ทอดสมอที่ทาเรือปลอดภาษีของประเทศตลอดเวลา ซ่ึงถือไดวา “การคาทางทะเล” เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ

ทําใหประเทศเปนศูนยกลางการเดินเรือ และธุรกิจการเงินของโลก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพแมนํ้าสิงคโปรในอดีต 

ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=312 

 

 สถานที่ใหมที่สิงคโปรสรรสรางขึ้นใหมอยางตึกสูงเสียดฟา มารีนา เบย (Marina Bay) แหลงสวรรคของชาวสิงคโปร

และนักทองเที่ยว เปนแหลงบันเทิงชั้นยอดของโลกที่มีทั้งศูนยการคา  คาสิโน โรงแรม และสระวายนํ้าที่สูงที่สุดในโลกบนชั้น   

ที่ 57 ที่สามารถใชเปนสถานที่ชมรอบเมืองสิงคโปร ผลการพัฒนาของสิงคโปรถูกใชเปนโมเดลการพัฒนาประเทศของประเทศ

ที่กําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ  ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดวยเชนกัน แตผลขางเคียงจากกการพัฒนาอยางกาวกระโดดของ

สิงคโปรก็คือ การเจริญเติบโตของมหาเศรษฐีจํานวนมากใชเงินไปกับการใชจายฟุมเฟอยในการจับจายใชสอย  ในขณะที่คน

ยากไรในสิงคโปรยังรอคอยความยากไรจากองคกรการกุศล   
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ภาพที่ 3 ภาพการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของสิงคโปร 

ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=312 

 

7. บทสรุป 

 

 หลายคนอาจมองวา สิงคโปรมาถึงจุดที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว ครบครันดวยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งปวง เปน

ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับตน ๆ ของโลก มากมายไปดวยโอกาสทางการคาและการลงทุนแกนักลงทุนรายใหญ 

และเปนประเทศที่มหาอํานาจโลกจับตามองทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนา  แตอะไรหละที่เปนส่ิงสําคัญที่ผลักดันให

สิงคโปรเปนอยางทุกวันน้ีได อะไรที่เปนแรงขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศไดอยางเชนทุกวันน้ียอมเปนเรื่องที่นาศึกษา

มากกวา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพโมเดลเกาะสิงคโปรและแผนการพัฒนาในอนาคตที่พิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร 

ที่มา: https://pantip.com/topic/35864767 
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 ประเทศหลาย ๆ ประเทศที่ใชระบอบการปกครองประชาธิปไตย มีสิทธิ  เสรีภาพในการพัฒนา ตอนรับความเปนทุน

นิยมโลก  แตก็ใชวาทุกประเทศจะประสบความสําเร็จจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลของประเทศตนได หากแต

สิงคโปร มีผูนําที่มีภาวะผูนําสูงมาก อยางลี กวนยู  ใชหลักการบริหารประเทศตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ที่ยึดความจริง

จากจากสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   มีการแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศ  ดังน้ันวิธีที่จะทําใหผูบริหาร

ประสบความสําเร็จสูงสุด ซ่ึงนโยบายบางอยางอาจจะมองแลวคลายคลึงกับการบริหารจัดการในระบอบการปกครองของ

คอมมิวนิสต แตผูนําสิงคโปรใชการปกครองที่ยึดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติของตนมากที่สุด ซ่ึงเห็นไดจาก

แนวทางอุดมการณชาติ อุดมคติ 5 ประการที่ปรากฏเปนรูปดาว 5 ดวงอยูบนธงประเทศของสิงคโปร อันประกอบไปดวย 

ประชาธิปไตย สันติภาพ ความกาวหนา ความยุติธรรม และความเสมอภาค ซ่ึงผูนําของสิงคโปรทุกคนใชในการพัฒนาชาติ 

และน่ันก็ทําใหผูนําสิงคโปรทุกคนอยูในตําแหนงเปนระยะเวลาที่นานจากการที่สามารถซ้ือใจประชาชนจากแนวทางการบริหาร

ประเทศได และน่ันก็คือหลักสําคัญพื้นฐานของสิงที่เรียกวา เสถียรภาพทางการเมือง  หากการเมืองของประเทศใดมี

เสถียรภาพ มีความตอเน่ืองของการดําเนินนโยบาย การเรียกรองของประชาชนตอสิงที่ตนพึงประสงคตามหลักประชาธิปไตย

ไมมีแลวไซร เสถียรภาพยอมบังเกิด จึงทําใหการพัฒนาทางดานอ่ืนๆไมวาจะเปนดานสังคม วัฒนธรรม  และที่สําคัญตอการ

เปนมหาอํานาจโลกคือ เรื่องของเศรษฐกิจน้ันเปนไปไดดวยความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตามมา  
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แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูยคุประชาคมอาเซียน  

The Guidelines for Pedestal Improvement of  

Nakhon Pathom Rajabhat University  
 

พงศชยนต ศรีสุวรรณ  

 

สาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

phongchayont@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

ทางเดินเทาสาธารณะเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอสวนรวม และเปนองคประกอบหลักในการสัญจรของผูคนเชนเดียวกับ

ทางเดินเทาสาธารณะภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ที่ควรเอ้ือใหเกิดความเปนระเบียบและสะดวกตอการสัญจรของกลุมคนที่

หลากหลาย เพื่อนําไปสูการสรางความมีประสิทธิภาพในการใชงาน และมีผลตอคุณภาพนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัย ในปจจุบันพบวาเกิดปญหาในการใชงานทางเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการส่ือสารระหวางสัญจรซ่ึงสงผลอยางมากตอผูคนที่ใชการสัญจรโดยใช

ทางเดินเทาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางเดินเทาสาธารณะภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเสนอแนะแนวทางเพื่อใชในการปรับปรุงการใชงานทางเดินเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐมเพื่อเปนแมแบบในการปรับปรุงทางเดินเทาสาธารณะอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏและมหาวิทยาลัย

ในประชาคมอาเซียน 
 

คําสําคัญ: ทางเดินเทา  ทางเดินเทาสาธารณะ  การปรับปรุง  การสัญจร  ประชาคมอาเซียน   

 

Abstract 

 

Public pedestal is an important area for the public and considered as a major component of people’s 

traffic as well as a public pedestal in the university that should be in order and convenient for a variety 

of people which be  contributed to establish an efficience for usability and affects the quality of the student, 

staff, and also the image of the university. At present, many problems of pedestal usability of Nakhon 

Pathom Rajabhat University especially be the usability of electronic communication device while using 

the public pedestal which highly affects the people who are using the pedestal as well. The objective of 

this journal is to study the problems and characteristic of the public pedestal within Nakhon Pathom 

Rajabhat University and to suggest the guidelines for pedestal improvement of Nakhon Pathom Rajabhat 

University as a template for pedestals improvement of other Rajabhat Universities and universities in ASEAN.  

 

Keywords: pedestal, public pedestal, improvement, travel, ASEAN Community 
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1. บทนํา  

 

ทางเดินเทาสาธารณะถือวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการใชชีวิตประจําวันของผูคน เปนเสนทางในการสัญจร

ไปมาจากที่หน่ึงไปสูที่หน่ึง ซ่ึงอาจมีความรีบเรงเพื่อใหไปทันเวลา เดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หรือเดินชมทัศนียภาพ

ระหวางทาง และยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีที่ใชในการส่ือสารเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนอยางมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคล่ือนที่ เราจะพบวาผูคนที่สัญจรไปมานิยมถือและกดโทรศัพทมือถือไปดวยระหวาง

เดินทาง ทั้งจากการใชฟงเพลงขณะเดินทาง การใชติดตอธุรกิจหรืองานสําคัญ หรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวผาน

แอพพลิเคชั่นแชทตาง ๆ ฯลฯ ไมวาจะเปนในรถไฟฟา รถโดยสารสาธารณะ ระหวางขับรถ หรือแมกระทั่งระหวางเดินในทาง

เทา ซ่ึงระหวางที่คนกดโทรศัพทมือถือจะสงผลใหสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ ลดลง และอาจเกิดอันตรายตอตนเองหรือคน

รอบขางไดในที่สุด 

ภายในมหาวิทยาลัย แหลงรวมตัวของผูคนโดยเฉพาะอยางยิ่งอายุระหวาง 18-22 ป ซ่ึงถือวาเปนวัยที่คอนขางติด

โทรศัพทมือถือ โดยนิยมใชอุปกรณส่ือสารระหวางเดินสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย เชน ระหวางเดินไปเรียน ระหวางรอ

ขามถนน หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการเดินขามถนน ซ่ึงอาจสงผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนเปนอยางมาก     

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา   

 

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะ หรือสภาพปญหาที่เกิดจากการใชทางเดินเทาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อใชในการปรับปรุงการใชงานทางเดินเทาสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร- 

ปฐมเพื่อเปนแมแบบในการปรับปรุงทางเดินเทาสาธารณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏและมหาวิทยาลัยใน

ประชาคมอาเซียน 

 

3. ความเปนมาของพื้นที่ศึกษา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปดทําการ

สอนเม่ือป พ.ศ. 2479 มีประวัติความเปนมายาวนาน โดยมีวิสัยทัศนที่จะเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมพัฒนาองคความรูภูมิปญญาสูสากล และมีความมุงม่ันเปนผูนําดานการศึกษาและการพัฒนา

ทองถิ่นอยางยั่งยืน ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนที่ทันสมัยมากมาย ไดแก อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร อาคาร 15 ชั้น อาคารบรรณราชนครินทร อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารรอยปการฝกหัดครูไทย อาคาร

คณะครุศาสตร อาคารคณะพยาบาล อาคารทวารวดีศรีราชภัฏนครปฐม ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยจัดที่จอดรถจักรยานยนตไวที่

ประตูดานหลังของมหาวิทยาลัยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เน่ืองจากยานพาหนะสวนใหญของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมคือรถจักรยานยนต และที่จอดรถยนตสวนบุคคลตามจุดตาง ๆ ดังน้ัน นักศึกษาและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยจะใชการสัญจรไปมาระหวางอาคารเรียนและตึกตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยการเดินหรือการใชทางเทาเปนหลัก  
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ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่มา: http://campus.campus-star.com/app/uploads/2016/01/ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่มา: http://st.npru.ac.th/admission/map/  
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพถายดาวเทียมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ที่มา: http://www.npru.ac.th/th/map/ 
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นอกเหนือจากการสัญจรโดยการเดินเทาภายในมหาวิทยาลัยไปแตละอาคารเรียนแลว ภายในบริเวณอาคารตาง ๆ 

เชน อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะมนุษยศาสตร และอาคารคณะวิทยาศาสตร เปนตน ทางคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยไดมีการรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประหยัดคาไฟฟา โดยการใชบันไดในการขึ้นและลง

ภายในอาคารแทนการใชลิฟทโดยสาร เน่ืองจากเปนการชวยประหยัดคาไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัยและชวยการลดภาวะโลก

รอนไดอีกดวย ดังน้ันเสนทางตามบริเวณบันไดทั้งขาขึ้นและขาลงภายในบริเวณอาคารมักจะมีกลุมนักศึกษาจํานวนมากใช

บันไดเปนเสนทางในการสัญจร บางสวนของนักศึกษาสัญจรดวยความรีบเรง เชน รีบไปเขาหองเรียนใหทันเวลาเรียน รีบไปพบ

คณาจารยใหทันตามเวลาที่ไดนัดหมาย เปนตน บางสวนของนักศึกษาจับกลุมสนทนากับเพื่อนระหวางทางสัญจร นอกจากน้ียัง

มีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่ใชเครื่องมือส่ือสาร หรือโทรศัพทมือถือไปดวยระหวางการขึ้นหรือลงบันไดภายในอาคารเรียน ซ่ึง

อาจสงผลใหเกิดการกีดขวางระหวางการสัญจรไปมาของนักศึกษาหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ที่อาจมีความรีบเรงในการไปถึงที่หมาย

เชนกัน และอาจกอใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ใชเครื่องมือส่ือสารระหวางการสัญจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ภาพที่ 5 กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ใชเครื่องมือส่ือสารระหวางการสัญจรภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ 

บริเวณบันไดขาขึ้นและขาลง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

4. กรณีศึกษาการจัดระเบียบทางเดินเทาตามสถานที่ตาง ๆ  
 

 4.1 มหาวิทยาลัยยูทาห สหรัฐอเมริกา  

   มหาวิทยาลัยยูทาห หรือ The University of Utah ตั้งอยูที่เมืองซอลตเลกซิตี (Salt Lake City) ซ่ึงเปนเมืองหลวง

ของรัฐยูทาห ในสหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเคยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพในการแขงกีฬา

โอลิมปกฤดูหนาวในป พ.ศ. 2545 เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงติด 100 อันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศ

อเมริกา กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2393 ประกอบดวย 75 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และมากกวา 90 สาขาวิชาในระดับปริญญา

โท โดยมีจํานวนนักศึกษาประมาณ 33,000 คน โดยเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 3,000 คนที่มาจาก 110 ประเทศทั่วโลก 

 

 
 

ภาพที่ 6 มหาวิทยาลัยยูทาห 

ที่มา: http://registrar.utah.edu/_images/content/uofu-sign.jpg 
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 ทางมหาวิทยาลัยยูทาหไดมีการจัดระเบียบทางเดินเทาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยึดหลักวิธีการดําเนินชีวิตของ

นักศึกษาและบุคคลากรแตละคนทีใ่ชชีวิตอยูภายในมหาวิทยาลัยที่มีวิธีการเดินที่ตางกัน เน่ืองจากมีนักศึกษาจํานวนมากที่ใช

เครื่องมือส่ือสารหรือโทรศัพทมือถือตลอดเวลา และในยุคน้ีมีหลายคนยกใหเปนยุคแหงสังคมกมหนาหรือเปนยุคที่ผูคนจํานวน

มากกมหนากมตาดูหนาจอโทรศัพทมือถือตลอดเวลาระหวางทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ระหวางการขับรถ ระหวางการประชุม 

ระหวางการเรียน หรือระหวางการเดิน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนอุบัติเหตุทางถนน การไดรับขอมูลไม

ครบถวนจากการประชุม การไดรับความรูความเขาใจไมเต็มที่จากในหองเรียน หรือการกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทางเทา เปนตน 

จากสถิติในประเทศอเมริกาพบวามีคนเดินถนนจํานวน 6 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนจากการใชเครื่องมือส่ือสาร

หรือโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนทองถนน และจํานวนสูงขึ้นถึง 35 เปอรเซ็นตที่ไดรับบาดเจ็บจากสถิติในป พ.ศ. 255359
 

โดยทางผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยูทาหไดมีการริเริ่มการจัดระเบียบทางเดินภายในมหาวิทยาลัยในป

พ.ศ. 2558 เริ่มแรกจากการที่จะตกแตงมหาวิทยาลัยใหดูสวยงามและแปลกตา โดยที่ไมไดคาดหวังวานักศึกษาจะปฏิบัติตาม

ทางเดินเทาที่ไดจัดระเบียบไว ทางมหาวิทยาลัยยูทาหไดจัดระเบียบทางเดินเทาโดยการตีเสนแบงทางเดินเทาไวสําหรับคน 3 

ประเภท ไดแก คนเดิน คนว่ิง และคนที่กมหนากมตาใชเครื่องมือส่ือสารหรือโทรศ ัพทมือถือตลอดเวลา เพื่อใหคนทั้ง 3 

ประเภทน้ีเดินแยกออกจากกัน และปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินชนกัน ว่ิงชนกัน และกมหนากมตาใชเครื่องมือ

ส่ือสารหรือโทรศัพทมือถือจนไมมองทางขางหนา  

 

 
 

ภาพที่ 7 การจัดระเบียบทางเดินของมหาวิทยาลัยยูทาห 

ที่มา: http://www.huffingtonpost.com/2015/06/17/utah-valley-texting-lane_n_7605236.html 

 

หลังจากมีการทาสีที่ทางเดินเทาภายในมหาวิทยาลัยดวยสีเหลืองนีออนเพื่อใหงายตอการมองเห็นของผูคน โดย

มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจผลการตอบรับของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปรากฏวานักศึกษาสวนมากปฏิบัติตามขอความที่

เขียนไว โดยนักศึกษาที่อยากเดินก็จะอยูในชองเดิน (Run) คนที่อยากว่ิงก็อยูในชองว่ิง (Walk) และคนที่จองหนาจอ

โทรศัพทมือถือก็ใชชองที่เขียนวาขอความ (Text) แมวาเรื่องน้ีจะอยูนอกเหนือความคาดหมายแตก็สงผลดีกับทางมหาวิทยาลัย 

เพราะทําใหการเดินภายในมหาวิทยาลัยมีระเบียบมากขึ้น 

 

                                                        
59 Brendan McDermid, Reuters, 16 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา :  https://www.rt.com/usa/267610-utah-

university-antwerp-texting-lanes/ 
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ภาพที่ 8 นักศึกษาที่ใชชองสําหรับการใชเครื่องมือส่ือสารหรือโทรศัพทมือถือ 

 ที่มา: http://img.ksl.com/slc/2563/256351/25635151.jpg?filter=ksl/img614 

 

 
 

ภาพที่ 9 นักศึกษาที่ใชชองสําหรับการเดิน 

 ที่มา: https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/4509001/2152-990x581.0.jpg 
 

 4.2 เมืองแอนทเวิรปประเทศเบลเยียม 

 อีกหน่ึงประเทศที่มีผูคนจํานวนมากที่ใชเครื่องมือส่ือสารหรือโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนทางเทาไดมีการจัด

ระเบียบทางเดินเทาเพื่อเปนแบบอยางและตนแบบใหกับเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศเบลเยียม ไดแก เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) 

เปนเมืองในประเทศเบลเยียมและเปนเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม โดยมี

ประชากรทั้งส้ิน 472,071 คน60 (1 มกราคม 2008) และมีเน้ือที่ 204.51 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเทากับวามีความหนาแนนของ

ประชากร 2,308 ตอหน่ึงตารางกิโลเมตร บริเวณตัวเมืองและปริมณฑลมีประชากรทั้งหมด 1,190,76961 แอนทเวิรปเปนเมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกในปลายศตวรรษที่ 15 และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะตัวเมืองอยูติดกับแมนํ้า

ใหญ และเคยเปนเมืองทาที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากลอนดอนและนิวยอรก และปจจุบันมีชื่อติดอันดับเปนเมืองทา

ใหญอันดับตน ๆ ของโลก 

                                                        
60 Statistics Belgium; Population de droit par commune au, 1 มกราคม 2551 (ออนไลน). แหลงที่มา : 

http://statbel.fgov.be/downloads/pop200801com.xls  
61 Statistics Belgium; De Belgische Stadsgewesten 2001, 1 มกราคม 2551 (ออนไลน). แหลงที่มา : 

http://www.statbel.fgov.be/pub/d0/p009n014_nl.pdf 
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ภาพที่ 10 เมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม 

ที่มา: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sa6549607c78f5c11/image/i724 

8b76bbd06c5a6/version/1473245025/antwerp.jpg 

 

 โดยเมืองแอนทเวิรปมีแนวความคิดที่วาในปจจุบันจํานวนโทรศัพทมือถือมีมากกวาจํานวนประชากรโลก กลาวคือ มี

จํานวนโทรศัพทมือถือ 7.5 พันลานเครื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรโลกประมาณ 7.2 พันลานคน62 และจากสถิติที่

ผานมาพบวามีคนเดินถนนจํานวนไมนอยที่เกิดอุบัติเหตุเพราะกดโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนถนน63 เชน การเดินชนผูอ่ืน 

การเดินชนเสาตาง ๆ รวมถึงอุบัติเหตุตาง ๆ บนทองถนนที่เกิดจากการขามถนนโดยไมมองทางเพราะมัวแตกดโทรศัพทมือถือ 

ทางการเมืองแอนทเวิรปจึงสรางเสนทางสําหรับคนที่ชอบกดโทรศัพทมือถือระหวางเดินทางเทาขึ้นมา โดยใชชื่อเสนทางวา 

Text Walking Lane หรือเสนทางสําหรับการพิมพ ซ่ึงเริ่มใชเม่ือป พ.ศ. 2558 ที่ผานมา แตยังพบวามีผูคนจํานวนไมนอยที่

ไมไดกดโทรศัพทมือถือหรือไมไดพิมพโทรศัพทมือถือแตเขาไปเดินไปเสนทางน้ัน  

 

 
 

ภาพที่ 11 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม 

ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservant-

smartphone-users-154508612.html#wnBQpH  

                                                        
62 The US Census Bureau, 15 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา : https://www.census.gov/popclock/ 
63 Courtney Greatrex, 12 มิถุนายน 2558 (ออนไลน). แหลงที่มา : https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-

to-antwerp--brussels-for-unobservant-smartphone-users-154508612.html#wnBQpH 
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ภาพที่ 12 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม 

ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservant--

users-154508612.html#wnBQpH 

 

 
 

ภาพที่ 13 คนเดินถนนที่ไมไดใชโทรศัพทมือถือบนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองแอนทเวิรป  

ประเทศเบลเยียม 

ที่มา: https://uk.news.yahoo.com/walking-lanes-introducted-to-antwerp--brussels-for-unobservant--

users-154508612.html#wnBQpH 
 

 4.3 เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน 

 นอกจากมหาวิทยาลัยยูทาห ประเทศอเมริกา และเมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียมแลว ยังมีอีกสถานที่ที่มี

เสนทางสําหรับผูที่พิมพโทรศัพทมือถือระหวางเดินบนทางเทา คือ เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ประเทศจีน เปนเขตเทศบาลนคร 

ตั้งอยูภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน เปนเมืองขนาดใหญอันดับ 8 ของประเทศจีน มีเน้ือที่ประมาณ 82,300 ตารางกิโลเมตร มี

ประชากร 31,442,300 คน64
 เน่ืองจากเมืองฉงชิ่งมีประชากรที่คอนขางหนาแนนและมีการเติบโตของจํานวนประชากรอยาง

รวดเร็วซ่ึงประชากรที่เดินบนทองถนนมีความหลากหลายทางอายุตั้งแตเด็กจนถึงคนชรา หากคนเดินเทามัวแตกมหนาพิมพ

โทรศัพทมือถือระหวางเดินอาจกอใหเกิดอุบัตเิหตุที่คาดไมถึงไดจึงไดมีมาตรการการปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดิน

                                                        
64 Wikipedia, 2548 (ออนไลน). แหลงที่มา : 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87 
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เทาจากการพิมพโทรศัพทมือถือ โดยการสรางชองทางเดินเทาสําหรับคนที่ใชโทรศัพทมือถือ (Cellphone Lane) และชองทาง

เดินเทาสําหรับคนที่ไมใชโทรศัพทมือถือ (No Cellphone Lane) โดยมีสัญลักษณและตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

กํากับชัดเจนของแตละชองทางซ่ึงสามารถดูไดคอนขางชัดเจนและงายตอการสังเกตของคนเดินถนน 

 

 
 

ภาพที่ 14 เสนทางเดินเทาสําหรับคนพิมพโทรศัพทมือถือในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน 

ที่มา: https://twitter.com/ChineseCurrents/status/510655236848254976/photo/1 

 

 
 

ภาพที่ 15 ความหลากหลายของประชากรเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน 

 ที่มา: http://time.com/3376782/chongqing-smartphone-sidewalk-meixin-group/ 

 

5. บทสรุป  

 

ปจจุบันการจัดการทางเดินเทาถือวาเปนพื้นฐานและมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับสังคมยุคปจจุบัน เน่ืองจาก

โลกในยุคแหงโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษย เครื่องมือ

ส่ือสารที่ใกลตัวและงายตอการเขาถึงระบบสารสนเทศไดสะดวกที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ ประชากรบนโลกจํานวนมากใช

โทรศัพทมือถือและสวนใหญมีการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตตลอดเวลา ซ่ึงหมายความวาสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่และ

ทุกเวลา ไมวาจะเปนการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือที่รูจักกันในนามของ E-mail หรือการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนผาน

ทางโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) และ วอทสแอพ (WhatsApp) ซ่ึงทางผูสราง

และพัฒนาระบบไดสรางใหแอพพลิเคชั่นในการส่ือสารเขาถึงงายกับทุกกลุมผูใช ดังน้ัน ประชากรจํานวนไมนอยจะนิยมใชงาน

แอพพลิเคชั่นโดยการพิมพหรือกดโทรศัพทมือถือระหวางการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ระหวางน่ังรถโดยสาร ระหวางการประชุม 
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หรือแมแตกระทั่งระหวางการเดิน ซ่ึงอาจสงผลเสียตอสังคมและประชากรอ่ืน ๆ ที่กําลังเดินสัญจรอยูบนทองถนนได เพราะ

ระหวางการกมหนากมตากดโทรศัพทมือถือจะมีการสูญเสียสมาธิไปสวนหน่ึง ซ่ึงอาจสงผลใหการเดินขาดประสิทธิภาพได เชน 

การเดินชนผูอ่ืน การเดินชนเสา หรือการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต เปนตน ดังน้ันการจัดการทางเดินเทาที่ดียอมเปนพื้นฐานและ

จัดระเบียบระบบการสัญจรในแตละบริเวณ สงผลใหเกิดการสัญจรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  

มหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที่รวมตัวนักศึกษาจํานวนมากซ่ึงเปนวัยที่กําลังนิยมใชโทรศัพทมือถือติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนผานทาง

สังคมออนไลน หรือเปนที่รูจักกันวา Social Media ซ่ึงอาจสงผลเสียตอผูอ่ืนหากใชโทรศัพทมือถือในระหวางการเดินสัญจรไป

มาในรั้วมหาวิทยาลัย ดังน้ัน หากมีการจัดระเบียบทางเดินเทาใหเปนระบบ มีการแบงเสนทางชัดเจนภายในบริเวณรอบ ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางเชื่อมตอระหวางอาคารเรียน เสนทางที่อาจกอใหเกิดอันตรายทางถนน รวมถึงเสนทางเดิน 

และบันไดภายในอาคารเรียนตาง ๆ ไดจริง นาจะสามารถลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นลงได และสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน   
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บทคัดยอ  
 

สุวรรณภูมิ เปนดินแดนทอง ที่พอคาและนักเดินทาง นิยมเดินทางเขามาเพื่อแสวงหาความม่ังคั่งทางการคา จาก

หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สามารถสันนิษฐานไดวาบริเวณที่เปนดินแดนสุวรรณภูมิ หมายถึงบริเวณดินแดน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยโบราณ ที่บรรดาพอคา หรือนักเดินเรือชาวอินเดีย ไดเดินทางเขามาคาขาย บรรดาพอคาและ

นักเดินทางนิยมนําเครื่องราง หรือวัตถุมงคลติดตัวมา โดยมีความเชื่อวาส่ิงที่นํามาน้ันจะอํานวยซ่ึงความม่ังคั่งในการคา และ

อุดมสมบูรณไปดวยโภคทรัพย ความเชื่อของพอคาชาวอินเดียน้ีเอง เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาทางศาสนาพราหมณ 

ดังน้ันส่ิงที่พอคาและนักเดินทางนําติดตัวมาจึงเปนความเชื่อที่เก่ียวกับเทพเจา หรือสัญลักษณที่เก่ียวกับเทพเจาทางศาสนา 

ไดแก กุเวร หรือชัมภล เทพเจาแหงความม่ังคั่ง และคชลักษมี เทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ ซ่ึงความเชื่อในสัญลักษณแหง

ความม่ังคั่งและอุดมสมบูรณดังกลาว ไดเขามามีอิทธิพลตอความเชื่อของผูคนในดินแดนสุวรรณภูมิ รวมทั้งสัญลักษณแหงความ

อุดมสมบูรณอ่ืน ๆ ไดแก กลาส หรือหมอนํ้ามนต และสังข ดังที่ปรากฎในพิธีกรรมทางศาสนาของผูคนในดินแดนแถบน้ี 
 

คําสําคัญ: สัญลักษณมงคล  คชลักษมี  กุเวร  ดินแดนสุวรรณภูมิ  
 

Abstract 
 

Suvarnabhumi realm is the golden land. Merchants and travelers are extensive travel to seek 

wealth to trade in this realm. Historical and archaeological evidences can be assumed that Suvarnabhumi 

realm is possibility to be South East Asia, since the discovery of evidence of contact and influence propagate 

religious belief Brahmanism and Buddhism. In ancient times, the journey of the indian merchants or seamen 

who aims to do business trade Routes in South East Asia. They like to bring amulet or holy objects with 

them. They believe that amulet or holy objects can be prosperity in trade and wealth. This belief arise is 

from the faith of Brahmanism. Amulet or holy objects call Kubera or Jambhala, God of wealth and Sri-

Lakshmi, God of fertility. All of these things have a strong influence on people's Suvarnabhumi realm, 

including to other fertility symbols such as Kalasha or water magic and conch shell which will appear in 

the cult of the people of this land.  
 

Keywords: auspicious symbols, Suvarnabhumi realm 
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1. บทนํา  

ความม่ังคั่ง และความอุดมสมบรูณ เปนส่ิงที่พึงปรารถนาของมวลมนุษย มาตั้งแตครั้งสมัยกอนประวัติศาสตร ในยุค

สมัยกอนประวัติศาสตร การเกิด เปนความอุดมสมบูรณที่มนุษยตองการเพื่อเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นบนโลก ดังที่ปรากฎ

โบราณวัตถุหลายชิ้นที่แสดงถึงความเชื่อเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ เชน รูปปนเพศหญิงที่มีสะโพกใหญ และหนาอกใหญ  

รูปปนดังกลาวเปนสัญลักษณที่คนในสมัยกอนสรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ และการดํารงเผาพันธุ รวมถึงลวดลาย

บนภาชนะดินเผา ที่สันนิษฐานวา เปนลวดลายอวัยวะเพศ โดยมีการนับถืออวัยวะเพศชาย วาเปนสัญลักษณแหงการใหกําเนิด

ชีวิตใหม ตอมาเม่ือมนุษยมีการตั้งหลักแหลงอยูเปนกลุม แควน และกลายเปนอาณาจักร กอเกิดอารยธรรมและความเจริญ  

มีความสะดวกสบายมากขึ้น ความตองการขั้นตอมาของมนุษยคือความม่ังคั่ง และร่ํารวย เพื่อสามารถตอบสนองความตองการ

อ่ืน ๆ ดวยเหตุน้ีทั้งความอุดมสมบูรณและความม่ังคั่ง คือส่ิงสําคัญขั้นพื้นฐานที่มนุษยในอดีตจนถึงปจจุบันแสวงหา จากการ

เดินทางเพื่อการคาของโลกโบราณในทวีปเอเชีย ชาวอินเดียเปนชนชาติผูเชี่ยวชาญในการเดินเรือ และเปนแมแบบทาง

วัฒนธรรมของดินแดนตาง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต พอคาชาวอินเดียที่เดินทางมาคาขายยังดินแดนแหงความ 

อุดมสมบูรณ ที่ถูกขนานนามวา สุวรรณภูมิ น้ัน ถูกใชเปนชื่อเรียกดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ตั้งอยูระหวางประเทศ

อินเดียและประเทศจีน เปนดินแดนแหงอูอารยธรรมยิ่งใหญของเอเชีย มีหลักฐานการติดตอคาขายกันมาอยางยาวนานโดยใช

เสนทางบกและเสนทางทะเล อีกทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเองก็มีสินคาที่เปนที่ตองการสําหรับชาวอินเดีย และ

เปอรเซีย เชน เครื่องเทศ ไมหอม ยางไมหอม และทองคํา ดังน้ันคําวา “สุวรรณภูมิ” ก็คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่หมายถึง 

ดินแดนที่อยูระหวางจีนและอินเดียปจจุบัน ไดแก ประเทศพมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส บรูไน และติมอรตะวันออก มีคําเรียกชื่อบริเวณแถบน้ีในชื่ออ่ืน ๆ อีก เชน เอเชีย-ดินแดนมรสุม ที่เรียกเชนน้ี

เน่ืองมาจากมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม ซ่ึงมีความสําคัญตอดินแดนบริเวณน้ี หรือ เรียกวา อินโดจีน เพราะอยูระหวางอินเดีย

กับจีน สวนคําวา“เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เพิ่งเริ่มใชระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังน้ันนักวิชาการสวนใหญจึงสันนิษฐานวา

ดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยโบราณน้ันอยู ณ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศพมา ไทย ลาว กัมพูชา และมลาย ู

 

ภาพที่ 1 จินตนาการการเดินทางชาวอินเดียที่ประกอบดวยพอคา นักบวช และกษัตริย 

ที่มา: http://xeno101.blogspot.com/2013/11/misteri-jaman-nabi-nuh-as-bagian-2.html 

 

สุวรรณภูมิ หรือเอเชียตะวันออกฉียงใตในสมัยโบราณ เสนทางการเดินเรือเพื่อมาคาขายน้ัน ตองรอชวงลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตพัดมา ประมาณในชวงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  และการเดินทางกลับก็ตองรอลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมพัดกลับ ทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตกลายเปนจุดจอดพัก

เรือเพื่อรอและหลบลมมรสุม เปนที่ขนถายสินคาเติมเสบียง และกลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญในดินแดนทะเลใต  
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การเดินเรือในแตละครั้งน้ันมิไดมีเพียงแตพอคา แตยังมีบรรดานักบวชเดินทางรวมมากับเรือ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

และความเชื่อใหกับพอคาเหลาน้ัน เพราะการเดินทางของนักเดินเรือที่มีบรรดานักบวชและพราหมณหรือนักบวชติดตามมา

ดวยน้ัน นักเดินทางเหลาน้ีตองเผชิญกับความหวาดกลัวภยันตราย และเส่ียงโชคระหวางการเดินทาง ความหวาดกลัวกอใหเกิด

ความศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่จะชวยปดเปาภยันตราย และนํามาซ่ึงความม่ังคั่ง ใหแกบรรดาพอคา และนักบวช 

ที่เดินทางมา พวกเขาจึงไดนําเครื่องราง สัญลักษณศักดิ์สิทธ์ิ และส่ิงอันเปนมงคลพกติดตัวมาดวย สัญลักษณดังกลาวเปน

สัญลักษณที่เก่ียวเน่ืองทางศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไดแก ศรี - คชลักษมี และกุเวรหรือชัมภล รวมทั้งสัญลักษณมงคลที่ปรากฎ

บนเหรียญเงิน และแผนดินเผา ที่เปนมงคล เชน หมอปูรณะกฎะ สังข ภัทรบิฐ และศรีวัตสะ ดังน้ันอาจกลาวไดวาในชวง

ระหวางการรอลมมรสุม พอคา และนักบวชชาวอินเดียจึงมีการถายทอดวัฒนธรรมอินเดียใหแกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ที่รับเอาวัฒนธรรมของชาวอินเดียมาผสมผสานเขากับวัฒนธรรมของตนเอง จนกลายเปนแมแบบทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ดินแดนแถบน้ี รูปแบบวัฒนธรรมอินเดียที่ประเทศในกลุมอาเซียนไดรับมาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองและมีการสืบทอด

ตอมาน้ัน ปจจุบันปรากฎใหเห็นทั้งทางดานภาษา การปกครอง ศาสนา และความเชื่อ โดยเฉพาะทางดานศิลปกรรมในรูปแบบ

ของสถาปตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตรกรรม และสามารถสันนิษฐานไดวาเมืองที่เปนเมืองแรกรับวัฒนธรรม

อินเดีย ควรเปนเมืองทาที่เปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญ โดยมีหลักฐานยืนยันวา เมืองทาบานควนลูกปด อําเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ และอาณาบริเวณใกลเคียงเคยเปนเมืองทาที่เจริญรุงเรือง ตอมาไดยายไปที่ เมืองทาตักโกลา อําเภอตะก่ัวปา 

จังหวัดพังงา เปนเมืองทาเรือสําคัญทางชายฝงทะเลตะวันตก มีเสนทางเดินบกขามคาบสมุทรติดตอเชื่อมโยงกับ เมืองพันพาน 

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี หรือเมืองทาใกลเคืองทางฝงทะเลตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต จนอาจกลาวไดวา

ดินแดนในบริเวณดังกลาวนาจะเปนที่ตั้งของ “อาณาจักรสุวรรณภูมิในยุคแรก” ซ่ึงมี “เมืองพันพาน” เปนเมืองหลวงของ

อาณาจักร แมวาความเห็นในเรื่องน้ียังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนใหเห็นชัดเจนและไมอาจโตแยงไดก็ตาม แตการ

คนพบ “เทวรูปพระนารายณสวมหมวกทรงกระบอก” ซ่ึงมีอายุเกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่จังหวัดสุราษฎรธานี

และจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหลักฐานยืนยันวาภายหลังจากพระเจาจันทรคุปต ปฐมกษัตริยแหงราชวงศโมริยะ  

ทรงประกาศยกเลิกประเพณีการหามมิใหสรางรูปเทพเจาอินเดียขึ้นมาเปนรูปเคราพ ในสมัยตนศตวรรษที่ 2 ชาวอินเดียจึงได

สรางเทวรูปเทพเจาของตน เชน พระสุริยเทพ พระนารายณ พระศิวะ ขึ้นมากราบไหวบูชา สันนิษฐานวาพอคาชาวอินเดียอาจ

นําติดตัวเขามายังดินแดน “สุวรรณภูมิ” ตั้งแตสมัยน้ัน โดยเฉพาะหลักฐานที่ยังคงหลงเหลือใหไดเห็นอยู จะปรากฎในงาน

สถาปตยกรรม ที่ไดรับอิทธิพลการกอสรางเน่ืองในศาสนาพราหมณ - ฮินดู เชน เทวสถานตาง ๆ ของ ศาสนาพราหมณเพื่อใช

ในการประกอบพิธีบูชาเทพเจา ประติมากรรมเทวรูปมหาเทพทั้งสามพระองศ คือ พระพรหม พระนารายณ พระอิศวรหรือ

พระศิวะ ซ่ึงลักษณะของงานประติมากรรมทางศาสนาพราหมณที่พบสวนใหญแสดงใหเห็นอิทธิพลของศิลปะอินเดียไดอยาง

ชัดเจน คือ งานสถาปตยกรรมและประติมากรรมในประเทศกัมพูชา เชน ที่มีลักษณะเดน ๆ 2 แบบ คือ แบบคาดผาคาดเอว

แบบเฉียงบิดเปนเกลียวซ่ึงคลายคลึงกับเทวรูปในศิลปะสมัยหลังคุปตะ หรือสมัยราชวงศปลลวะทางภาคตะวันออกเฉียงใตของ

อินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 12 และลักษณะแบบคาดผาคาดเอวแบบตรง เทวรูปในศาสนาพราหมณรวมถึงศิวลึงค ที่มีการ

คนพบทั้งใน เขมร ไทย และพมา สวนทางแถบชวา หรือในอินโดนีเซีย ศาสนสถานที่สําคัญทางศาสนาฮินดู เชน กลุมวัด 

พรัมบานัน อยูในประเทศอินโดนีเซีย ที่สรางขึ้นใน พุทธศตวรรษที่ 15 ซ่ึงเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นเพื่อบูชา 

พระอิศวรในอินโดนีเซีย สวนในเวียดนามมีการสรางสัตวพาหนะของเทพเจาที่สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิหมีเซิน (My Son Sanctuary) 

ที่สรางขึ้นในระหวาง พุทธศตวรรษที่ 9 - 18 นอกจากศาสนาพราหมณ การเผยแพรพระพุทธศาสนาเขามายังดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ยังมีการคนพบหลักฐานที่สําคัญ กระจายอยูมากมายในดินแดนสุวรรณภูมิ ที่เห็นไดชัดบนแผนดินไทยในชวงพุทธศตวรรษ

ที่ 11 – 16 คือ อาณาจักรทวารวด ีไดมีการพบสัญลักษณมงคลทางศาสนาพราหมณที่เขามากอนพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู 

เชน ประติมากรรมดินเผารูปคชลักษมี และกุเวร ดังน้ันจะเห็นไดวาเอกลักษณวัฒนธรรมซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากศาสนา

พราหมณ-ฮินดูของอินเดีย ไดเขามายังดินแดนแถบน้ีพรอมกับบรรดาพอคา และนักบวชชาวอินเดีย ผสมผสานกับ

พระพุทธศาสนา และความเชื่อทองถิ่นในเวลาตอไป จนกระทั่งปจจุบัน  
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ภาพที่ 2 สัญลักษณมงคลของอินเดียที่ปรากฎบนเหรียญเงินสมัยฟูนัน 

ที่มา : https://www.ma-shops.com/kleyer/item.php5?id=1546&lang=en 

 

2. ความหมายและความสําคัญ 
 

สัญลักษณแหงความม่ังคั่งและอุดมสมบูรณ หมายถึง สัญลักษณที่นํามาซ่ึงความม่ังคั่ง และอุดมสมบูรณ สัญลักษณ

ดังกลาวเกิดขึ้นมาจากความเชื่อและความศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิของเทพเจา รวมไปถึงส่ิงที่เปนเครื่องใช หรือเก่ียวของกับ

เทพเจาทางศาสนาพราหมณที่เขามาพรอมกับพอคา นักเดินทาง และนักบวชชาวอินเดีย ความเชื่อที่ เก่ียวกับความ 

อุดมสมบูรณ มีมาตั้งแตครั้งสมัยกอนประวัติศาสตร การบูชาเพศหญิง ของชาวอินเดียสันนิษฐานวามีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัย

ยุคหิน ตอมาในสมัยอารยธรรมในทวีปเอเชีย ความเชื่อในการบูชาเพศหญิงปรากฎในอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ ที่เกิดลัทธิใน

การบูชาเพศหญิงวาเปนสัญลักษณของการใหกําเนิดและ ความอุดมสมบูรณ (M.C.P. Srivastava, 1979, pp.15, 23 – 24.) 

หลักฐานการใหความสําคัญแกเพศหญิง ปรากฎในงานประติมานวิทยาของอินเดีย มีลักษณะเปนรูปสตรีที่มีชางคูรดนํ้าเหนือ

ศีรษะ สันนิษฐานไดวาเปนคชลักษมี อันเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ ซ่ึงเปนหลักฐานของความเชื่อที่สืบเน่ืองมาตั้งแต

ลัทธิบูชาผูหญิงของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร เพราะยุคน้ันถือวาผูหญิงเปนผูใหกําเนิด เล้ียงสัตวและดูแลเรื่องอาหาร ตอมา

เม่ือชาวอารยันอพยพเขามาในอินเดีย ชาวอารยันไดนําความเชื่อเก่ียวกับเทพและเทพีตาง ๆ ของตนเขามาผสมผสานกับความ

เชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองอินเดีย โดยมีการจัดคติความเชื่อเก่ียวกับเทพเจาเหลาน้ีรวบรวมเปนคัมภีรพระเวท (Vedic) ดังน้ัน

การเดินทางเขามาของนักเดินเรือ พอคา และนักบวช ชาวอินเดีย จึงไดมีการนําเทพเจา และสัญลักษณที่เปนมงคลที่เก่ียวกับ

ความอุดมสมบูรณ และความม่ังคั่ง ติดตัวมาและเขามามีอิทธิพลตอความเชื่อในดินแดนสุวรรณภูมิ ดังที่ปรากฎหลักฐานเปน

โบราณวัตถุ ที่คนพบตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา ไดแก พระศรี หรือพระลักษมี และกุเวร หรือชัมภล  

ภาพที่ 3  พระศรี หรือคชลักษมี 

ที่มา: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett 
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พระศรี หรือพระลักษมี ल मी (Lakshmi : Gaja Lakshmi) พระนามของพระศรี หรือพระลักษมี มีกําเนิดขึ้น

ตั้งแตครั้งยุคพระเวท เกิดจากลัทธิการบูชาเพศหญิงในสมัยยุคหิน ลักษมีตามความหมายของภาษาสันสกฤต หมายถึง 

Lakshyam - ความสําเร็จ , Laksham - จุดมุงหมาย , Laksha - จํานวนแสน พระลักษมี มีชื่อที่หลากหลายที่เก่ียวของกับ

ดอกบัว เชน ปทมาปรียา – ผูซ่ึงชอบดอกบัว, ปทมามาลาธระ – ผูซ่ึงชอบสวมมาลัยดอกบัว, ปทมามุขิม หรือ ปทมาสุนทรี -  

ผูซ่ึงมีความสวยราวกับดอกบัว เปนตนลักษมี หรือ คชลักษมี เปนเทพีที่เปนสัญลักษณของความร่ํารวย ความสดใส ความฉลาด

และความมีโชคลาภซ่ึงหมายถึงความมีโชค ความสวยงามและความอุดมสมบรูณ ทรงมีบารมีและเครื่องประดับที่มากมาย รัศมี

นางดั่งสีทอง เปลงปล่ังดั่งพระจันทร นางสวมสรอยคอทีทําดวยทองคําและเงิน นางถูกกลาวถึงอยูเสมอวาโชติชวงดั่ง 

พระอาทิตย และรุงโรจนดั่งเปลวไฟ (ทาว คําเพียว, 2560 จาก http://รักษประเพณีไทย.blogspot.com/2012/12/blog-

post_30.html) ตามประวัติกลาววาพระนางเปนชายาของพระวิษณุ มีพาหนะคือ นกเคาแมว ความเชื่อเก่ียวกับพระนาง

ปรากฏทั้งในศาสนาเชน ศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู นับถือวาเปนพระแมแหงโลกผูใหกําเนิดสรรพส่ิงทั้งปวงไปชั่วกาลนาน 

(W.J. Wilkins, ,1972 V.1, 189.) ดังน้ันชาวอินเดียจึงเชื่อวาพระนางเปนเทพีแหงความร่ํารวย และความบริสุทธ์ิ และเปนเทพี

แหงความรอบรู (Brahma-vidya) พระนางมีอีกชื่อคือ วิทยา (Vidya) หมายถึงความรอบรู ชาวอินเดียน้ันจึงบูชาพระนางเพื่อ

ปรารถนาความสุขในครอบครัว เพื่อน การแตงงาน เด็ก ๆ อาหาร และความสมบูรณม่ังคั่ง ความสวยงามและสุขภาพที่ดี 

ดังน้ันพระนางจึงเปนที่ นิยมในการบูชาในศาสนาฮินดู  ในฐานะที่ เปนเทพีแหงความร่ํารวย และเรียกอีกนามวา 

Dharidranashini (destroyer of poverty) และ Dharidradvamshini (one who opposes poverty) นอกจากน้ีกลาววา

พระลักษมีทรงมีบารมีและเครื่องประดับที่มากมาย รัศมีนางดั่งสีทอง เปลงปล่ังดั่งพระจันทร นางสวมสรอยคอทีทําดวยทองคํา

และเงิน นางถูกกลาวถึงอยูเสมอวาโชติชวงดั่งพระอาทิตย และรุงโรจนดั่งเปลวไฟ อยางไรก็ดี มีหลักฐานการสรางรูป “ศรี” 

หรือ “ลักษมี” บนเหรียญเงิน และฝาจุกเครื่องหอม และบนแผนดินเผา โดยมีการคนพบบริเวณที่เปนเมืองทา เชน ในดินแดน

สุวรรณภูมิ รูปที่สรางนิยมสรางคูกับดอกบัวและชาง 2 เชือก รดนํ้าลงบนพระศรี - ลักษมี โดยนิยมสรางรวมกับทาวกุเวรที่เทพ

แหงความร่ํารวย (H. KrisnaSastri, 1986, 187.) สันนิษฐานวาการที่นิยมสรางคูกับดอกบัวและชาง 2 เชือก รดนํ้าเปน

สัญลักษณของการกําเนิดแหงเทวีลักษมีในครั้งการเกษียรสมุทร พระลักษมีเกิดผุดขึ้นกลางดอกบัว โดยมีชางสรงนํ้าพระองค 

ชางสรงนํ้าน้ี ยังปรากฎในคัมภีรฤคเวท กลาวใน ศรีสุกตะ วา ศรีถูกปลุกโดยเสียงกัมปนาทของชางสรงโดยชางของเหลา

กษัตริยดวยหมอทองคํา พระนางเปลือยกายในสระบัว ทรงเปนที่รักของพระวิษณุ ดังน้ัน ศร ีในยุคสมัยน้ีจึงมีคุณสมบัติที่สําคัญ

และมีเครื่องหมายคือดอกบัว และชางที่สรงนํ้าไดกลายมาเปนเครื่องหมายมงคลในชื่อที่เรียกกันวา “คชลักษมี” गज 

ल मी (Gaja Lakshmi ) หรือ “อภิเษกพระศรี” มีความหมายมงคลที่แสดงถึง “ความม่ังคั่งและงดงาม” ดังน้ันดวยความ

เปนมงคลดังกลาวน้ีเอง นักเดินเรือ และพอคาในยุคโบราณ จึงนิยมนํารูปเคารพน้ีติดตัวไปพรอมกับทาวกุเวรเวลาเดินทางมา

คาขายยังสุวรรณภูมิ หรือไครเซ เครอโซเนโซส ดังจะเห็นหลักฐานที่คนพบแมพิมพตราประทับรูปพระศรี - ลักษมี ที่เปน

สัญลักษณของความม่ังคั่งโชคดีของศาสนาฮินดู สันนิษฐานวากลุมพอคาหรือนักบวชมีการใชตราประทับเปนส่ือในการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันและติดตอกับชาวพื้นเมือง ตราประทับเหลาน้ีมีรูปแบบลวดลายและสัญลักษณ ที่แสดงถึงวัฒนธรรม

อินเดียอยางชัดเจนและมักพบในบริเวณที่เคยเปนเมืองทาหรือศูนยกลางการคาในสมัยโบราณของประเทศตาง ๆ แมพิมพน้ี

อาจทําขึ้นเพื่อทําผนึกตราเครื่องรางของขลัง (ภูธร ภูมะธน, 2529. หนา 41.) ซ่ึงตอมาคนในทองถิ่นก็รับรูปแบบและประโยชน

ใชสอยของตราประทับมาใชกันอยางแพรหลาย จนสามารถผลิตขึ้นเองภายในทองถิ่นได (ผาสุข อินทราวุธ, 2542. หนา 137.) 

น่ันเอง 
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ภาพที่ 4  ดินเผาสมัยทวารวดี ดานหนึ่งคือ อภิเษกพระศรี หรือคชลักษมี และอีกดาน คือ กุเวร 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai/2007/06/19/entry-1/comment 
 

กุเวร (Kubera) ในภาษาสันสกฤต: कुबेर เรียกวากุเพร, ภาษาบาลี: कुवेर เรียกวากุเวร, สวนภาษาทมิฬ: 

ேபர  เรียกวากุเปรัน) กลาววาเปนหน่ึงในส่ีจตุโลกบาล ผูปกครองเหลายักษ เปนชื่อของเทพแหงความม่ังคั่ง ตาม

คติในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู นับถือกันวาพระองคเทพประจําทิศเหนือ และเปนเทพผูคุมครองโลก (โลกบาล) กุเวร 

หรือชัมภล ปรากฎในคัมภีรปุราณะของอินเดียวา มีลักษณะเปนคนแคระมีผิวสีใบบัวและทองใหญ และกลาววากุเวรมีสามขา

หน่ึงตาและรางกายประดับดวยอัญมณี มีฟนหัก มีสามขาสามหัว และส่ีแขน (Hopkins, Edward Washburn, 1915. p. 147)

บางตํานานกลาววากุเวรมีลักษณะเปนคนขี่มา มือถือกระบอง, ถือทับทิมหรือกระเปาเงิน (Knapp, Stephen, 2005. 

pp. 192–3.) นอกจากน้ีกุเวรยังอาจถืออัญมณีหรือน่ังบนพังพอน ในทิเบตพังพอนถือวาเปนสัญลักษณของชัยชนะ 

(Donaldson, Thomas E, 2001. pp. 329–30.) สวนในอัคนิปุราณะ (Agni Purana) กลาววา รูปกุเวร ควรติดตั้งในวัด  

โดยประทับน่ังบนแพะและมีถวยอยูในมือ (Mani, Vettam, 1975. pp. 434–7.) สีกายของกุเวร กลาววา มีทั้งที่เปนสีทอง 

และหลายสี (Daniélou, Alain, 1964 pp. 135–7.) สวนในวิษณุมนตรา ปุราณะ (Vishnudharmottara Purana) อธิบาย

เพิ่มเติมเก่ียวกับใบหนาของกุเวรวาจะเอนเอียงไปทางซายมีเคราและหนวด มีสองงาขนาดเล็กยื่นออกมาจากปาก มีภรรยานามวา 

Riddhi ซ่ึงเปนตัวแทนการเดินทางของชีวิตน่ังอยูบนตักซายมือ สวนดานขวามือจะถือ อัญมณี – หมอ (ratna-patra) (Prakash, 

Om, 2000. pp. 41–4.) สถานที่อยูของกุเวรเปนสวนที่มีชื่อวา Chaitrarath (Gopal, Madan, 1990. K.S. p. 65.) 

 

ภาพที่ 5  กุเวร (Kubera) ของชาวอินเดีย 

ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.song_kubera_mantra 

http://www.speakingtree.in/blog/17-names-of-kubera-in-amarakosa 
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นอกจากน้ีกุเวร ยังมีสถานะเปนผูปกครองยมโลก และเปนเทพที่ร่ํารวยที่สุด นอกจากน้ียังเปนผูพิทักษโลก (Loka-

pala) และผูพิทักษ (dik-pala) ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก (Williams, George Mason, 2003. pp. 190–1.) 

ในมหากาพยมหาภารตะ บันทึกวากุเวรไดแตงงานกับ Bhadra หมายถึงมงคล หรือ Kauberi ซ่ึงเปนลูกสาวของ

ปศาจนามวา Mura ซ่ึงชาวอินเดียเรียกวายักษี (Yakshi – Yaksha) และ อีกคน คือ Charvi หมายถึงงดงาม โดยมีลูกชายสาม

คนมีนามวา Nalakubara, Manigriva หรือ Varna-kavi และ Mayuraja และมีลูกสาวชื่อ Minakshi (Wilkins, W. J., 1990. 

pp. 388 – 93.) ตามตํานาน กลาววา กุเวรเปนผูเก็บทรัพยสมบัติในโลก กุเวรจะใหการบูชา และเคารพพระวิษณุในปาง

อวตารที่มีนามวา Venkateshwara  

จากคติความเชื่อของชาวอินเดียที่มีตอกุเวรดังกลาวมาน้ี ไดเขามามีอิทธิพลตอนักเดินเรือ และนักบวชชาวอินเดีย  

จะเห็นไดจากโบราณวัตถุรูปกุเวร ที่นิยมสรางคูกับพระลักษมี ซ่ึงอิทธิพลน้ีไดผสมผสานกับการรับพระพุทธศาสนาในเวลา

ตอมา โดยในทางพุทธศาสนา เรียกกุเวรวา “ทาวเวสสุวรรณ” ในภาษาสันสกฤต: वै वण เรียกวา ไวศฺรวณ, ภาษาบาลี: 

वे सवण เรียกวาเวสฺสวณ สวนในศาสนาเชนจะเรียกเทพองคน้ีวา ศารวนุภูติ (Sarvanubhuti) (Hopkins, Edward 

Washburn, 1915 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว, 2556, หนา 316.) ในคัมภีรภาษาบาลีทางพระพุทธศาสนาที่จัดอยูในหมวดโลกศาสตร มีเน้ือหากลาวถึงการ

กําเนิดจักรวาลและภพภูมิตาง ๆ การนับอสงไขย เรื่องของพระอาทิตย พระจันทร กลุมดาวนักษัตรทั้ง 27 และหลักของไตร

ลักษณ อันเปนเครื่องเตือนสติใหบุคคลประพฤติอยูในคุณงามความดีไดกลาวไววา รอบเขาพระสุเมรุ ทั้ง 4 ทิศ มีเทวดาที่อยูใน

ชั้นจตุมหาราชิกาประจําอยูทั้ง 4 ทิศ หรือที่รูจักดีในนามของจตุโลกบาล องคที่เปนใหญในทิศเหนือ มีนามวาทาวเวสสุวรรณ 

หรือ เจาแหงยักษ ในหนังสือเทวกําเนิดของพระยาสัจจาภิรมย (สรวง ศรีเพ็ญ) พิมพเม่ือป พ.ศ.2474 ไดกลาวถึงเรื่อง 

จตุโลกบาล และเรื่องราวของทาวเวสสุวรรณไววา เปนใหญในทิศเหนือมีดวยกันหลายนาม ไดแก ทาวกุเวร ธนบดี (เปนใหญใน

ทรัพย) ธเนศวร (เจาแหงทรัพย) อิจฉาวสุ (ม่ังมีไดตามใจ) ยักษราช (ราชาแหงยักษ) กุตนุ (มีรูปรางนาเกลียด หมายถึง ยักษที่

มีหนาตาที่ดุ) รัตนครรภ (มีเพชรเต็มพุง) ราชราช (ราชะราชเจาแหงราชา) นรราช (เจาคน) ฯลฯ จะเห็นไดวา จะเรียกอยางไรก็

ตาม ทานคือสัญลักษณแหงความร่ํารวย ผูเปนมหาราชประจําทิศเหนือ สวนในอาฎานาฏิยะปริตรมหาสมัยสูตร หรือบทสวด

ภาณยักษ กลาววา ทาวกุเวรเปนจอมยักษ และเปนผูดูแลรักษาโลกในทิศเหนือ ในทางฝายพุทธมหายาน ไดมีการกลาวถึง 

จตุโลกบาล วามหาราชผูเปนใหญในทิศเหนือคือทาวเวสสุวรรณ เปนเทพผูรักษาพระพุทธศาสนา ดังน้ันทาวเวสสุวรรณจึงนิยม

สรางไวในวัดยืนเฝาพุทธสถาน ซ่ึงคติความเชื่อดังกลาวปรากฎในทิเบต เนปาล และประเทศจีน รวมทั้งในอดีตนานกวาพันป 

ของคาบสมุทรทะเลใต คืออินโดนีเซีย, ไทย, เขมร ที่พระพุทธมหายานเคยรุงเรือง อยางไรก็ดีบางแหงนิยมเรียกชื่อกุเวรวา

ชุมภล หรือเศรษฐีชัมภล ซ่ึงมีตนเรื่องมาจากคาถาบูชาเทพเจาแหงโชคลาภของพุทธตันตระฝายมหายาน ที่มีมนตรากลาววา  

“โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ” คําวา“ชัมภาลา” ก็คือชัมภล น่ันเอง ซ่ึงในภาษาอังกฤษจะเขียนทับศัพทวา 

“JAMBHALA” ตามรูปสมมุติที่สรางขึ้น อยางไรก็ดีในประเทศจีนเรียกกุเวรวา“ไฉซ้ิงเอ้ีย” ตามสําเนียงและภาษาที่เปนไปของ

แตละพื้นที่ พรอมกับมีนิทานเรื่องขุนนางจีนมาประกอบ แตยังปรากฏรากศัพทของเสียง “ ฉ ” หรือ “ ช ” ที่ภาษาจีนทางใต

ออกเสียง “ใช” หมายถึงความร่ํารวย ซ่ึงใกลเคียงของเดิมคือ “ชัมภล” “ชัมภาลา” ในการสวดมนตขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ

น้ัน ทางฝายตันตระมหายาน ก็จะใชคาถาตามที่กลาวไป เพื่อขอพรใหทานประทานโชคลาภและความร่ํารวย ทั้งยังมีอานุภาพ

ในการคุมครองปกปองทรัพยสินที่มีอยูแลวใหปลอดภัย รวมถึงจากบรรดาภูติผีปศาจ อํานาจชั่วรายทั้งปวง ก็ไมสามารถทํา

อันตรายได เพราะทานคือมหาราชผูเปนจตุโลกบาล เจาแหงยักษเทพเจาแหงโชคซ่ึงสามารถจัดแบงปางตาง ๆ ตามหลัก

มหายานไดดังน้ี ปางมหาเศรษฐี ซัมภล ซ่ึงเปนปางที่ใหญสุดและมีความเกาแกที่สุดกวา 2,000 ป ปางบู ทรงเครื่องนักรบ

โบราณ มีเสือประทับอยูดวย ปางบุน เปนรูปขุนนางจีน ดังที่เห็นกันทั่วไป ซ่ึงปางน้ีกําเนิดภายหลังไมก่ีรอยป โดยจะมีคฑายูอ่ี 

และถือกอนเงินจีนโบราณอยูในมือ จะเห็นไดวา ทั้งสามปางหลัก ปางมหาเศรษฐี ชัมภล มีความเกาแกยาวนาน และมีประวัติ
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ความเปนมาที่สากล ปรากฏในหลายประเทศแถบทวีปเอเซีย สวนอีก 2 ปางน้ัน มีกําเนิดขึ้นในภายหลัง สวนพระพุทธศาสนา

นิกายตันตระในทิเบตหรือนิกายลามะ เรียกกุเวรวา “รัตนะโกศ ” กลาววามีหนาที่ปกครองดูแลโภคทรัพยในแผนดิน  

สําหรับในประเทศไทยน้ัน นิยมเรียกทานวา ทาวกุเวร หรือทาวชุมพล บางแหงจะเรียกทานวา “เจาพอขุมทรัพย 

ความเชื่อน้ีเริ่มตนมาจากนักเดินเรือ และนักบวชชาวอินเดีย ที่เดินทางเขามายังดินแดนสุวรรณภูมิ โดยใหกุเวรเปนเทพชั้นรอง

ในนิกายบูชาพระศิวะหรือไศวนิกายของศาสนาพราหมณฮินดู เปนเทพผูพิทักษทรัพยในดิน และราชาหรือกษัตริยของเหลา

ยักษ ทรงนําความม่ังคั่งร่ํารวยมาสูผูบูชา มักเปนรูปบุรุษประทับ พระอุทร (พุง) ใหญพลุย ทรงถือถุงเงิน ดานหลังจะมีหมอเงิน

หมอทองอยูขางซายและขวาภาพ การพบทาวกุเวร จากตราประทับดินเผา ที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจาก

เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค อายุประมาณ 1,800 – 2,000 ปที่ผานมา และแผนดินเผาหนาเดียวหรือสองหนารูป  

คชลักษมี หรือ เทพกุเวร แผนพิมพดินเผาเหลาน้ีเปนรูปแบบเครื่องรางที่ไดรับความนิยมสูงสุดของพอคาชาวอินเดียในสมัย 

คุปตะ (พุทธศตวรรษที ่9 - 11) และหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12 - 13) ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ นิยม

พกติดตัวเม่ือเดินทางไปคาขายยังตางแดน เพื่อหวังความร่ํารวยจากการคา (ผาสุข อินทราวุธ, 2528. หนา 50-67.) 

สัญลักษณมงคล คชลักษมี และกุเวร น้ัน สามารถจะพบเครื่องรางเหลาน้ีในบริเวณที่เปนเมืองทาหรือศูนยกลาง 

การคาสําคัญ ๆ ในสมัยโบราณทั้งในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เชนที่อินโดนีเซีย เรียกกุเวรวาธนบดี โดยมีการ

แกะสลักหินรูปธนบดีที่มหาเจดียบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ในงานศิลปะศรีวิชัยความเชื่อวาธนบดี คือผูประทานสมบัติ 

พระจักรพรรดิแหงอาณาจักรทะเลใต ดังน้ันอานุภาพแหงพระธนบดีน้ี จึงสามารถอธิษฐานขอพรได 7 ประการ ตาม

คุณลักษณะของสมบัติจักรพรรด ิ7 ประการ ซ่ึงประทานใหโดยมหาราชผูเปนทาวจตุโลกบาล ซ่ึงคุมครองดูแลโลกมนุษยตลอด

กาลของอาณาจักรศรีวิชัย อันเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญมีพระราชาธิราช ที่มีพระบรมเดชานุภาพเหนือกวาพระราชาองคอ่ืน

ปกครองทั่วนานนํ้าอาณาจักรทะเลใต ซ่ึงมีจารึกของศรีวิชัยประกาศความยิ่งใหญ ปรากฏชัดเจน ตั้งแตเม่ือป พ.ศ. 1318 ตาม

โบราณราชประเพณีน้ันจะตองมีการสถาปนาองคพระธนบดี ดังปรากฏรูปเคารพของธนบดี ที่เรียกกันวา ทาวชุมภล สรางขึ้น

เปนพระเครื่องเน้ือดินดิบบรรจุอยูตามถ้ําตาง ๆ ในเขตภาคใต  และรูปหลอเน้ือโลหะสําริด ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา และพิพิธภัณฑสถานวัดมัชฌิมาวาส นอกจากน้ียังพบอีกเปนจํานวนมากทั้งในชวาหรือ

อินโดนีเซีย การพบรูปเคารพแบบตาง ๆ ของทาวกุเวร ทั้งที่เปนตราประทับดินเผา หรือเปนรูปแกะสลัก รูปหลอโลหะ สืบเน่ือง

มาตั้งแตเม่ือ 2,000 ปที่แลว ในดินแดนสุวรรณภูมิน้ีเอง แสดงใหเห็นวากุเวร มีความสําคัญอยางยิ่งตอจิตใจนักเดินเรือ และ

พอคาในดินแดนแถบน้ี เปนเครื่องรางของขลังของเหลาพอคาวาณิช และเปนหลักฐานถึงการเขามาติดตอคาขายของ 

ชาวอินเดียโบราณที่เดินทางขามมหาสุมทร เขามาในตั้งถิ่นฐานบานเรือนในสุวรรณภูมิเพื่อแสวงโชค และเผยแพรวัฒนธรรม

จากการคาขายในโลกใหม ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิโลกแหงความอุดมสมบูรณ  

 

3. บทสรุป 
 

สัญลักษณ ความหมายตามพจนานุกรมไทยฉบับของราชบัณฑิตยสถาน คือ “เครื่องหมาย” แตในความเขาใจของ

มนุษยทุกชนชาติ สัญลักษณ คือ รูปแบบของเครื่องหมายที่ถูกกําหนดตัวตนขึ้น และถูกใหนิยาม ที่อาจจะมีทั้งการจํากัด

ขอบเขตของความหมาย หรือไมสามารถจํากัดเจาะจงอันใดได ทั้งหมดน้ีก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความเขาใจ และขอตกลง

สําหรับการใชงานของกลุมชนในชวงเวลาน้ัน ดังน้ันสัญลักษณแหงความม่ังคั่งและอุดมสมบูรณ หมายถึง รูปแบบที่กําหนดขึ้น

เปนสัญลักษณตามความเชื่อและศรัทธาในทางศาสนาที่นํามาซ่ึงความม่ังคั่ง และความอุดมสมบูรณ สัญลักษณดังกลาวจึงมี

ความเก่ียวพันกับความศักดิ์สิทธ์ิของเทพเจา ดังน้ันสัญลักษณที่เปนมงคลดังกลาวจึงรวมไปถึงส่ิงที่เปนเครื่องใช หรือเก่ียวของ

กับเทพเจา ชาวอินเดียเปนนักเดินเรือ และนักแสวงหาโชคทางทะเล ดินแดนสุวรรณภูมิมีกลาวไวในเอกสารหลักฐานของทั้ง

อินเดีย และดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต วาเปนดินแดนแหงความม่ังคั่ง และอุดมสมบูรณ ดังน้ันนักเดินทาง และพอคา 

รวมทั้งนักบวชจากอินเดียจึงเดินทางเขามาในสุวรรณภูมิ ความหวาดกลัวภยันตราย และเส่ียงโชคจากการเดินทางไปในครั้งน้ี 
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กอใหเกิดความศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่จะชวยปดเปาภยันตราย และนํามาซ่ึงความม่ังคั่ง ใหแกบรรดาพอคา และ

นักบวชที่เดินทางมา จึงไดนําเครื่องราง และสัญลักษณศักดิ์สิทธ์ิ และเปนมงคลพกติดตัวมาดวย สัญลักษณดังกลาว ไดแก  

พระลักษมี และกุเวรหรือชัมภล สัญลักษณมงคลทั้งสอง จึงปรากฎในงานประติมากรรม ในสมัยทวารวดี ที่เปนแผนดินเผาทั้งที่

เปนหนาเดียวหรือสองหนาแกะเปนภาพนูนรูป คชลักษมี และกุเวร ในสุวรรณภูมิเรียกชื่อกุเวรแตกตางกันออกไป เชน ชัมภล 

เวสสุวรรณ และธนบดี รูปมงคลที่พบนิยมทําเปนแผนพิมพดินเผา แกะสลักรูปนูน สันนิษฐานวาใชในพิธีกรรมทางศาสนา หรือ

ใชเพื่อความเปนมงคล โดยแกะสลักบนส่ิงของเครื่องใช เชน รูปคชลักษมีบนฝาจุกเครื่องหอม และสันนิษฐานไดวาสัญลักษณ

มงคลเหลาน้ีเปนรูปแบบเครื่องรางที่ไดรับความนิยมสูงสุดของพอคาชาวอินเดียในสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 - 11) และ

หลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12 - 13) ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ – ฮินดู และพุทธศาสนา โดยนิยมพกติดตัวเม่ือเดินทางไป

คาขายยังตางแดน เพื่อหวังความร่ํารวยทางการคา และไดกลายมามีอิทธิพลตอความเชื่อของผูคนในแดนสุวรรณภูมิ  

จวบจนกระทั่งปจจุบัน 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑ- 

สถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” โดยวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ เพื่อศึกษาศักยภาพของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย และเพื่อ

สรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียสูกลยุทธของการประชาสัมพันธเพื่อการ

ทองเที่ยวใหเปนรูปธรรมและสามารถนํามาปรับใชไดจริงในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูที่มีสวนเก่ียวของกับพิพิธภัณฑ- 

สถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษา พบวา ศักยภาพของพิพิธภัณฑ- 

สถานแหงชาติพระปฐมเจดีย พบวา การเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดียมีความสะดวกสบาย 

เน่ืองจากอยูในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ซ่ึงตั้งอยูกลางใจเมืองนครปฐม และบริเวณใกลเคียงมีที่พัก รานอาหาร ที่จอดรถ 

ที่พอเพียงตอการรองรับนักทองเที่ยว ในสวนของรูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑฯ พบวา มีวิธีการประชาสัมพันธ          

ที่หลากหลายชองทาง ทั้งการประชาสัมพันธบนส่ืออินเทอรเน็ต หรือการตีพิมพซ่ึงเปนชองทางการสงขาวสาร และแนวทาง        

กลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑฯ พบวาควรจัดใหมีกิจกรรมประกอบการประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดความสนใจของ

นักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมมากขึ้นและควรประชาสัมพันธรวมกับองคพระปฐมเจดีย เชน สรางคูมือทองเที่ยวรวมกัน  
  
คําสําคัญ: กลยุทธการประชาสัมพันธ  ประสิทธิผลดานการทองเที่ยว  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 

Abstract 
 

This research focused on a public relationship for tourism effectiveness of Phra Pathom Chedi 

National Museum, Muang, Nakhon Prathom. There were three objectives. The first objective was to study 

the potentiality of Phra Pathom Chedi National Museum. The second was to study the style of Phra Pathom 

Chedi National Museum’s public relations. The third objective was to create the guidelines for the public 

relationship strategies of Phra Pathom Chedi National Museum. A sample in this research was 25 people. 

An in-depth interview was applied to collect a data. This research found that the museum has a potentiality. 

Tourists felt comfortable when visited this place. It is easy for access because it is located in the center 

of city. Moreover, there are a lot of hotels around this place. Part of public relations, there is a variety of 

channels such as internet, document and media. Finally, this research found that this destination should 

add more public relations activities to attract the tourists and look for a networking to do a guide book.   
 

Keywords: public relations strategies, tourism effectiveness, Pathom Chedi National Museum  
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บทนํา 

 การประชาสัมพันธเปนสวนสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เน่ืองจากงานประชาสัมพันธเปนงานส่ือ

สัมพันธที่มีความสําคัญ เพราะการประชาสัมพันธจะเปนสวนชวยที่สําคัญของการสงเสริมหนวยงานและองคกรตาง ๆ และยัง

ชวยใหเกิดความเขาใจความรวมมือกันในหลายฝาย  การประชาสัมพันธไมไดเปนเพียงแคความนาเชื่อถือขององคกรและสินคา

เพียงอยางเดียว แตการประชาสัมพันธน้ันไดเขามามีบทบาทในเชิงรุกทางดานการตลาดและการเพิ่มยอดขายแกองคกรดวย 

และเปนหน่ึงในสวนประสมทางการตลาดซ่ึงมีความสําคัญอยางหน่ึงขององคกรที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดย

พนักงานขายและการสงเสริมการขาย ซ่ึงหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ สวนใหญก็ลวน

แลวแตใชการส่ือสารการประชาสัมพันธมาใชในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดอยางแพรหลาย รวมถึงหนวยงานดานการ

ทองเที่ยวเองก็ไดใชเครื่องมือการส่ือสารตาง ๆ รวมถึงใชกลยุทธทางการประชาสัมพันธมาใชเปนเครื่องมือในการกระตุนการ

ทองเที่ยวดวย  เน่ืองจากปจจุบันการประชาสัมพันธเปนการโฆษณาทางการตลาดที่ ไดรับความนิยมมากที่ สุด                  

(นันทวัน พรหมผลิน อางใน http://www.baanjomyut@yahoo.com, สืบคนเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2559) การลงทุนดาน

การประชาสัมพันธเปนการลงทุนที่คุมคา ดังน้ันกลยุทธในการส่ือสารการประชาสัมพันธจึงเปนส่ิงจาเปนที่จะตองนามาใชเปน

แนวทางในการที่จะชวยใหการประชาสัมพันธเกิดผลดีมากที่สุด (ชัยนันท นันทพันธ , 2548 : 17)  

 กลยุทธการส่ือสารการประชาสัมพันธเปนวิธีการประชาสัมพันธที่ มีสวนชวยสรางความรวมมือทางดานการ

ประชาสัมพันธ ในสวนของการทองเที่ยวน้ันการใชกลยุทธการส่ือสารการประชาสัมพันธถือวามีบทบาทและความสำคัญเปน

อยางยิ่ง มีการใชอยางแพรหลายและมีการกระจายอยางรวดเร็ว ในขณะน้ีถือวาการสรางกลยุทธในการประชาสัมพันธเปนส่ิง

สำคัญที่จะชวยเพ ิ่มการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวใหเขามายังแหลงทองเที่ยวและเน่ืองจากกลยุทธจะเปนวิธีที่ทาใหเกิดความ

รวมมือ  ในการทำกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง เพื่อนําไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติใหแพรกระจายไปอยางกวางขวางและตอเน่ือง แต

ตองอาศัยส่ือตาง ๆ ที่หลากหลายและจะตองมีแผนการส่ือสารอยางเปนขั้นตอนและ มีกลวิธีที่เหมาะสม และเปนกระบวนการ

ในการวางแผนการปฏิบัติใหสำเร็จผานขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือ หากมีวิธีที่ เหมาะสมแลวก็จะทาใหการส่ือสารการ

ประชาสัมพันธเกิดประสิทธิผล การที่จะใชกิจกรรมและส่ือตาง ๆ ทางการประชาสัมพันธเพื่อใหความรู และความเขาใจที่

ถูกตอง และเกิดความรวมมือรวมใจกัน จะตองใชกิจกรรมที่แปลกใหมแตอยูในกลุมที่เปาหมายสามารถรับได โดยใชกลยุทธใน

การประชาสัมพันธจากเดิมใหมีความแปลกใหม มีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม (วิรัช ลภิรัตนกุล , 2544 : 54-55) 

 จังหวัดนครปฐมไดใหความสําคัญในสวนของการประชาสัมพันธโดยเฉพาะในดานการกระตุนการทองเที่ยว และ

ผลิตภัณฑประจําจังหวัด มีการยกการประชาสัมพันธใหมีบทบาทสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว อีกทั้งมีการ

จัดงานเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ทั้งงานเทศกาลอาหาร ผลไม และของดีจังหวัดนครปฐม นอกจากน้ีจังหวัดนครปฐมยัง

มีแหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถาน ประวัตศาสตร วัฒนธรรม เชน ตลาดนํ้าลําพญา ทัวรสุขภาพหลวงพอเปน สนามกอลฟที่ 

มีคุณภาพและอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ รวมถึงโบราณสถานที่เปนแลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม เชน เจดีย      

พระประโทน องคพระปฐมเจดียและแหลงที่เก็บรวมรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครปฐมที่มีมาตั้งแตสมัย

ทวารวดี และเปนแหลงศึกษาทางประวัติศาสตรที่ สําคัญก็คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  อางอิงจาก

(http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=30170&filename=index สืบคนเม่ือวันที ่22 กันยายน 2559) 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ตั้งอยูทางดานทิศใตในบริเวณวัดพระปฐมเจดียเปนอาคารทรงไทย-ประยุกต 

2 ชั้น ภายในเปนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่รวบรวมไดในระยะแรก ๆ ไดฐานะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในความดูแลของกรม

ศิลปากรในป พ.ศ. 2477 เม่ือจํานวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้นอาคารหลังเดิมจึงคับแคบไมเพียงพอตอการจัดวาง ในป พ.ศ.

2510 กรมศิลปากรจึงไดรับงบประมาณใหสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปจจุบันขึ้นและเคล่ือนยายโบราณวัตถุจากหลังเดิม

มาจัดแสดงไวที่น่ีโดยโบราณวัตถุสวนใหญเปนหลักฐานในสมัยทวารวดี โดยดานในจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี จัดแสดง

เก่ียวกับการแนะนําลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมาของดินแดนแหงน้ี การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอน

ประวัติศาสตร การติดตอรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเขามาผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่น     
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ภาพปูนปนรูปชาวตางประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม จัดแสดงเรื่องราวดานศาสนาและความเชื่อของ

ชุมชนทวารวดีที่นครปฐมสะทอนผานงานศิลปกรรม ประเภทตาง ๆ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในสวนน้ีประกอบดวย ชิ้นสวน

สถาปตยกรรมและประติมากรรมประเภทตาง ๆ เชน พระพุทธรูป ภาพสลักเลาเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปนเรื่องชาดกประดับ

ฐานเจดียและธรรมจักร และเรื่องราวของนครปฐมหลังความรุงเรืองสมัยทวารวดี จนถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวฯ โปรดเกลาใหปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย และเปนงานสําคัญที่สืบเน่ืองตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนชวงที่นครปฐมไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมณฑลนครชัยศรี และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้นเมืองนครปฐมไดรับการพัฒนาเรื่อยมาอางอิงจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครปฐม,  (http://www.nkppao.go.th,สืบคนเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2559) 

 ในปจจุบันนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวศกึษาประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียยังมีจํานวน

ไมมากและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว จาก

การศึกษาของ ชนกนันท สถิตเสถียรวงศ และคณะ , (2558:3) เรื่องแนวทางการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ

ปฐมเจดีย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมายังองคพระปฐมเจดีย เพื่อมาสักการะพระรวงโรจนฤทธ์ิ ชื่นชมความงดงาม

ขององคพระปฐมเจดียเทาน้ัน นักทองเที่ยวสวนใหญยังไมทราบวามีพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมอยูภายในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร เน่ืองจากทางดานของพิพิธภัณฑฯ ยังไมมีการจัดการเผยแพรการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางจริงจัง 

 ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติสาสตรดังกลาวจึง จัดทําการวิจัย 

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียขึ้น เพื่อเปนการ

กระตุนการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียใหเปนสถานที่ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

 2. ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

 3. เพื่อสรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

ขอบเขตการวิจัย  

 1. ขอบเขตดานพื้นที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  กลยุทธการส่ือสารการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  

 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลัก จํานวน 25 คน ประกอบดวย 1) เจาหนาที่

และบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จํานวน 2 คน  2) พระสงคและสามเณรวัดพระปฐมเจดียราช

วรมหาวิหาร จํานวน 5 รูป  3) ประชาชนในชุมชน จํานวน 9 คนและ 4) นักทองเที่ยว จํานวน 9 คน  

 4. ขอบเขตดานเวลา เดือนมิถุนายน  - เดือนธันวาคม 2559 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ไดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิผลดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  โดย

เนนที่กิจกรรมการทองเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เปนหลัก สรางเครือขายการประชาสัมพันธรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ สรางส่ือประชาสัมพันธบนอินเตอรเน็ต 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ความหมายของกลยุทธการประชาสัมพันธ  

 นพดล วศินสุนทร อางใน (http://www.johnnopadon.blogspot.com, สืบคนเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2559)        

ไดกลาวไววากลยุทธการประชาสัมพันธ คือ การตัดสินใจวางแผนการประชาสัมพันธอยางมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการ

ประชาสัมพันธที่ชัดเจน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดในอนาคตโดยอาศัยการมีสวน

รวมในการตัดสินใจของทุกฝาย กลยุทธการประชาสัมพันธจึง เปนส่ิงที่หนวยงานจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดย      

กลยุทธการประชาสัมพันธจะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาจากสภาพแวดลอมโดยรวมแหงความสําเร็จที่สําคัญจะตองพิจารณา

วาในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายแตละอยางไดน้ันจําเปนตองมีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และเราจําเปนตองทํา 

อยางไร จึงจะไปสูจุดน้ันได 

 สิงหชัย นามภัย อางใน (http://www.thenewpinkmarketing.com, สืบคนเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2559) กลยุทธ

การส่ือสารการทองเที่ยว คือ การส่ือสารกับนักทองเที่ยวที่ออกมาในรูปแบบของการ ประชาสัมพันธโดยเนนไปที่เปาหมายของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานเปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณมีการ

วางแผนการดําเนินงานมาเปนอยางดีเพื่อกระตุนความสนใจของนักทองเที่ยวเชนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่มีการ

นําเสนอส่ือเพื่อการประชาสัมพันธทั้งทางดานหนาของเว็บไซตหรือส่ือโฆษณา เปนตน 

 วิจิตร อาวะกุล, (2541 : 205) ไดกลาวไววากลยุทธในการประชาสัมพันธเปนศิลปและเปนศาสตร ของการพัฒนา

ทรัพยากรที่มีอยู การใชการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาเพื่อใหส่ิงเหลาน้ีมาเปนตัวชวยใหเกิดการสนับสนุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นอยางสูงสุดตอนโยบายของหนวยงานที่ไดกําหนดขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับผลที่จะไดรับ   

มีการใหการสนับสนุนแบบเปนหมูคณะเปนที่จะเปนการเพิ่มโอกาส ใหผลที่จะไดรับมีโอกาสเกิดความประสบความสําเร็จ

มากกวาโอกาสเกิดความเสียหายใหมากที่สุด 

พ้ืนที่ศกึษา 

- บริบทพ้ืนที ่ 

- ทรัพยากรทองเทีย่ว  

- รูปแบบการทองเที่ยว 

- ศักยภาพการทองเที่ยว 

- การมีสวนรวมของชุมชน 

กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือประสิทธิผล

ด า นกา รท อง เที่ ย ว พิ พิธ ภัณฑสถาน

แหงชาติพระปฐมเจดีย ตําบลพระปฐม

เจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

- แนวคดิเก่ียวกับการทองเที่ยว 

- แนวคดิเร่ืองการประชาสัมพันธ 

  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

- แนวคดิเก่ียวกับการสื่อสาร 

- แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น 

  ดานการประชาสัมพันธ 

- แนวคดิการทองเทีย่วเพ่ือพัฒนาเปน 

กระบวนการดําเนนิงาน 

- เก็บขอมูลจากประชากร และกลุมตัวอยาง 

- เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

- ทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

- เก็บรวบรวมขอมูล 

- วิเคราะหขอมูล 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1482 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 สรุปกลยุทธจะใชเปนกลไกในการดําเนินงานเพื่อความเปนจุดเดนหรือความแปลกใหมใหเกิดความนาสนใจมาเปน

แรงกระตุนในการใชส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวของประเทศไทยใชส่ือการประชาสัมพันธที่ หลากหลายรูปแบบไมวาจะ

เปนผานระบบอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน เปนตน จะออกมาเปนกิจกรรมทองเที่ยวตาง ๆ และรูปแบบการทองเที่ยวดึงจุดเดน

เอกลักษณของแตละที่ออกมาเพื่อเปนการกระตุนความสนใจของนักทองเที่ยวน่ันเอง กลยุทธการส่ือสารการทองเที่ยว คือ  

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางมีระบบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับหนวยงานเปนการสรางกลยุทธทางการ

ประชาสัมพันธที่เนนไปตามกระแสหรือคานิยมทางการตลาดเพื่อนํามาเปนส่ิงเราใจและจะทําใหเกิดความสนใจในนโยบายหรือ 

วัตถุประสงคที่หนวยงานตองการและจะทําใหหนวยงานมีความสําเร็จในเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นไปในระยะยาวเพราะมีการ

วางแผนงานอยางเปนระบบและเน้ือหาสามารถแกไขได 

2. ความสําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ  

 จินตวีร เกษมศุข อางใน (http://www.stou.ac.th, สืบคนเม่ือวันที่ 15 กันยายน พ  .ศ  . 2559) ไดกลาวไววา

ความสําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ หมายถึง วิธีการที่จะสรางความรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อจะนําไปสูความ

หลากหลายและความตอเน่ืองทําใหส่ือการประชาสัมพันธมีขั้นตอนในการทํางานที่ดีและมีความนาสนใจมีการเลือกใชส่ือที่มี

ความนาสนใจมีความรูสึกเขาใจในเน้ือเน้ือหาซ่ึงจะเปนเน้ือหาที่ถูกตอง ปลูกจิตสํานึก โนมนาวใหเห็นดวยคลอยตามตลอดจน

เกิดความรวมมือโดยจะตองมีความคิดที่สรางสรรคใหเกิดแรงดึงดูดและความประทับใจแกผูที่มาใชส่ือการประชาสัมพันธ

ดังกลาว 

 สาวิตรี ชีวสาธน อางใน (http://www.teacher.ssru.ac.th, สืบคนเม่ือวันที่15 กันยายน 2559) ความสําคัญของ  

กลยุทธการประชาสัมพันธ หมายถึงรักษาชื่อเสียงการยอมรับการสนับสนุนและความสัมพันธ อันดีระหวางองคการและกลุม

ประชาชนเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร เปนกระบวนการที่เกิดจากการวางแผนที่เหมาะสมและมีการติดตามผลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนระบบมีความถูกตองจริงใจมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานการรับรู 

ความคิดเห็นทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมประชาชนที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 ทัศนี คุมนุดสิงห อางใน (http://www.gotoknow.org, สืบคนเม่ือวันที่15 กันยายน 2559) ไดกลาวไววาความ    

สําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธ หมายถึงกลยุทธการประชาสัมพันธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนา

ตนเองไดทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ ใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห

บริบทและสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญมีความเปนตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบตอความสําเร็จและ    

ความลมเหลวของตนเองมากขึ้น “กลยุทธ” ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่ไมผูกติดอยูกับปญหาเกาในอดีตไมเอา

ขอจํากัดทางดานทรัพยากร และงบประมาณ มาเปนขออาง ดังน้ันกลยุทธประชาสัมพันธจึงเปนการวางแผนแบบทาทาย

ความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง จึงเปนการวางแผนพัฒนา

ที่ยั่งยืน  

 สรุปไดวาการใชกลยุทธชวยในเรื่องการประชาสัมพันธน้ันมีความสําคัญหลากหลายซ่ึงถือวามีความสําคัญเปนอยาง

มากเพราะกอนที่จะมาเปนกลยุทธตองมีการวางแผนและการกําหนดจุดประสงคขึ้นมากอนเพื่อใหการพัฒนาน้ันเปนไปใน

รูปแบบที่ม่ันคงและมีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นการนํากลยุทธมาใชในการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวมีความสําคัญ

อยางเห็นไดชัดเจนเพราะมีการวางแผนการทํากลยุทธมาใหเขากับสภาพแวดลอมเปนอยางดีเหมาะกับการพัฒนาส่ือการ

ประชาสัมพันธไปไดในทุกยุคทุกสมัยและจะชวยในการสรางแรงบันดาลใจจนทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการประชาสัมพันธ

จนเกิดผลสําเร็จและเกิดความรวมมือ รวมใจในการใหผลตอบรับที่ดีตอนโยบายของหนวยงานอีกดวย 
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3. ความสําคัญของการประชาสัมพันธ 

 สุชาดา แสงดวงดี, (2542:46) ไดสรุปเก่ียวกับความสําคัญของการประชาสัมพันธวาการประชาสัมพันธเปนการ

ดําเนินงานเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันและกลุมประชาชน มุงหวังผลระยะยาวและยั่งยืน หากมีวิธีการที่

เหมาะสมในการประชาสัมพันธจะทําใหมีบทบาทสําคัญในการชวยแกปญหาความไมเขาใจ ความขัดแยงภายในและภายนอก

องคกร 

 นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, (2556:22) กลาววา การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

องคกร สถาบัน บริษัท หางราน มูลนิธิ และสมาคมตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานที่มีอยูดังกลาวน้ี เปนสวนหน่ึงของระบบสังคม        

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปฏิสัมพันธกัน  )interaction) ซ่ึงอาจจะตองมี การกระทบกระเทือนตอสังคม และใน

ขณะเดียวกันทัศนคติและพฤติกรรมของสังคมก็อาจสงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงาน องคกร สถาบัน ฯลฯ เชนกัน 

 ลักษณา สตะเวทิน, (2542:8) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธวา มีบทบาทและความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบันไมวาจะ

เปนหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือหนวยงานประเภทอ่ืน ๆ เพราะหนวยงานเหลาน้ีจําเปนตองมีการติดตอส่ือสารกับประชาชน

โดยมุงหวังใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดี กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง มีทัศนคติที่ดีตอทั้งองคกรและประชาชน 

 สรุป คือ การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอหนวยงานและองคกรทุกองคกร เน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนการ

เผยแพรภาพลักษณที่ดีของหนวยงานหรือองคกรใหไปแสดงสูสายตาและความรูสึกของประชาชนและเปนการปรับทัศนคติที่มี

ตอองคกรใหเปนไปในทางที่ดีตามที่องคกรหรือหนวยงานน้ัน ๆ ตองการซ่ึงการลงทุนกับการประชาสัมพันธน้ันเปนการลงทุนที่

คุมคาโดยเปนการหวังผลระยะยาว 

4. ความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นบานวัดมวง , (2539:11) ไดกลาวไววา พิพิธภัณฑสถานมีความสําคัญโดยตรงตอการศึกษา

นอกระบบหรือนอกตํารา มีบทบาทเปนอยางมากตอการศึกษา เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกาแกมาตั้งแสดงให

คนไดรูถึงความเปนมาของวัฒนธรรม 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (http://library.tru.ac.th, สืบคนเม่ือวันที่ 

20 กันยายน 2559) การศึกษาในพิพิธภัณฑมีสวนชวยสงเสริมใหเด็กใชความคิดใชเหตุผล สรางทัศนคติที่ดี และสราง

ความรูสึกเราความสนใจในวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหความรูความเขาใจในขอเท็จจริง ฝกทักษะในการศึกษาคนควา มีความคิด

พิจารณารอบคอบกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางนิสัยใหตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา 

 อารียา บุญทวีและคณะ , (2556:1-2) ไดกลาวถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไววา พิพิธภัณฑเปนแหลง

ความรูที่ประกอบดวยองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะ มานุษยวิทยา ชาติพันธวิทยาและวัฒนธรรมที่มีการ

ดําเนินงานโดยยึดหลักวิชาการดานพิพิธภัณฑสถานวิทยา และเทคนิค พิพิธภัณฑ เปนสถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ

คนในชาติและนานาชาติและยังตองเปนสถานที่  ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชาติและมีหนาที่ในการจัดตั้งและพัฒนา

พิพิธภัณฑสายอ่ืน ๆ ดวย 

 สรุปความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดวา เปนสถานที่ที่มีความสําคัญในดานของการเปนสถานที่ใหความรู

ในดานคุณคาและประวัติศาสตรของชาติ เปนแหลงที่มีความส าคัญเก่ียวเน่ืองกับ พิพิธภัณฑประเภทอ่ืน ๆ ในดานของการให

คําแนะนําปรึกษาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ และยังมีความสําคัญ เน่ืองจากเปนแหลงศึกษาตลอดชีวิต เปนสถานที่สําหรับศึกษาที่

ไดความรู ชมความงาม สัมผัสถึงคุณคาทาง ประวัติศาสตร และยังเปนสถานที่ที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินในการศึกษาอีกดวย 
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วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม

เจดีย เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. วิธีการวิจัย  วิธีการวิจัยที่เลือกใช คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลรูปแบบ

ตัดขวาง (Cross-section Design) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลจากประชากรทีศ่ึกษาเพียงครั้งเดียวแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหกลยุทธ

การประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  1) เจาหนาที่บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

จํานวน 2 คน โดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  2) คณะพระสงฆ สามเณรในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร  

จํานวน 5 รูป โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) 3) นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยววัดพระปฐมเจดีย 

จํานวน 9 คน โดยใชวิธีการเลือกสุม 4) ผูประกอบการรานคาบริเวณรอบ ๆ องคพระปฐมเจดีย จํานวน 9 ราน โดยใชวิธีการ

เลือกสุมแบบเจาะจง 

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ การสัมภาษณแบบเชิงลึก เปนการสัมภาษณรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใช

ประเด็นแนวคําถามกวาง ๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องอยางมีเปาหมาย โดยจะสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลถูกตองตาม

ความจริง ตามประเด็น ดังน้ี 1) ขอมูลทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 2) ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่  3) ทรัพยากรการทองเที่ยว              

4) รูปแบบการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่  5) ศักยภาพการทองเที่ยวในพื้นที่  6) ดานการบริการ                      

7) การประชาสัมพันธ 8) กลยุทธการประชาสัมพันธ 

 4. การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย นําขอคําถามจากแบบสัมภาษณเชิงลึกที่ไดสรางแลวนําไปทดสอบกับกลุม

ตัวอยาง ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยามปฏิบัติการจากการศึกษาขอที่ 1  

ขั้นตอนที่ 3 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอง ขั้นตอนที่ 4 นําแบบ

สัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง  ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา ขั้นตอนที่ 6 

นําแบบสัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล 

 5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแบง ดังน้ี 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

รวบรวมโดยใชแบบสัมภาษณที่ ไดมาจากแบบสัมภาษณ การสังเกตการณ มีการศึกษาและสํารวจสถานที่จริง คือ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากบุคคลที่เก่ียวของคือ เจาหนาที่ ผูประกอบการรานคา

ภายในองคพระปฐมเจดีย และนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย หรือ นักทองเที่ยวที่เขามา

สักการะพระรวงโรจนฤทธ์ิ โดยมีวิธีการตอบแบบสัมภาษณเพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะหประมวลผล  2) ขอมูลทุติยภูมิ

(Secondary Data) รวบรวมโดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ บทความจากหองสมุด วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสาร อินเทอรเน็ต 

และ วรรณกรรมทีเก่ียวของ 

 6. การวิเคราะหขอมูล  นําแบบสัมภาษณทีไ่ดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา ตามวัตถุประสงคคําถามวิจัย เพื่อใหทราบถึง

สภาพ ที่ตั้ง ประวัติ ทรัพยากรในพื้นที่ ทรัพยากรทองเที่ยว การผลิตส่ือประชาสัมพันธและปญหาที่เกิดขึ้นในการสรางส่ือใน

การประชาสัมพันธ เพื่อจะนําขอมูลที่ไดไปจัดทําส่ือการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียมากขึ้น โดยมีประเด็นการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่

ไดมาเสนอในรูปแบบความเรียง มีรูปภาพประกอบเพื่อใหเขาใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียได งายมาก

ยิ่งขึ้นและนําไปใชในการใหขอมูลนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจและเดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ

ปฐมเจดีย เกิดเปนรายไดของคนในทองถิ่นที่นําสินคามา จําหนายในบริเวณองคพระปฐมเจดีย 
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 7. การดําเนินงานวิจัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย (ป พ.ศ.2559) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ศึกษาประเด็นปญหาเก่ียวกับการทองเที่ยว       

สํารวจเบื้องตนเพื่อคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยว       

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ       

การติดตอหนวยงานและรวบรวมขอมูลที่จําเปน       

ลงพื้นที่เก็บขอมูลในการทําวิจัย       

การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลขอมูล       

สรุปผลของขอมูลและเขียนรายงาน       

 

สรุปผลการศึกษาการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของกรม ศิลปากร เปด

ใหเขาชมอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ  .ศ  . 2514 เปนสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ สมัยทวารวดีของจังหวัด

นครปฐม ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ และมีธรรมจักรอายุกวา 1,200 ป แบงการจัดแสดงเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 

แนะนําลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร การติดตอรับ

พุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ภาพปูนปน ชาวตางประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม สวนที่ 2 เปน

เรื่องศาสนาและความเชื่อของ ชุมชนสมัยทวารวดีในนครปฐม สะทอนผานงานศิลปะตาง ๆ เชน พระพุทธรูป ภาพสลักเลา

เรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปนเรื่องชาดกประดับฐานเจดียและธรรมจักร และสวนที่ 3 ความรุงเรืองสมัยทวารวดี โบราณวัตถุที่ 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียทุกชิ้นเปนส่ิงที่หาดูไดยาก เน่ืองจากวาเปนส่ิงของที่แสดงถึง อดีต และมี

เพียงไมก่ีชิน้ 

 การทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีเจาหนาที่และคนในชุมชนบริเวณรอบ ๆ ใหการสนับสนุน

สงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและการทองเที่ยวทางศาสนาใหนักทองเที่ยวตางถิ่นเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม      

ใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ในสวนของความสอดคลองกับส่ิงที่มีอยูเดิมใน

พื้นที่ ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียน้ันมีการจัดการ พื้นที่ไดอยางมีระเบียบและมีความสอดคลองกับทรัพยากร

ของวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารและมีความสอดคลองกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในพื้นที่โดยมีการจัดวางรูปแบบและมีการ

นําเสนอกอนมีการจัดแสดงโบราณวัตถ ุ

 การเดินทางมาทองเที่ยวมายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีความสะดวกมากในการเดินทางมาทองเที่ยว เน่ืองจากที่

กลาววาเปนพิพิธภัณฑที่มีที่ตั้งอยูในบริเวณองคพระปฐมเจดีย ซ่ึงอยูใจกลางเมืองนครปฐม จึงมีรถ โดยสารผานหลายสาย และ

มีความสะดวกในดานของเสนทางคมนาคมคอนขางมากหากตองการมาทองเที่ยว โดยรถสวนตัว ในสวนของส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวเปนอยางด ี มีพื้นที่จอดรถ รานอาหาร เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว 

มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อกระตุนการ ทองเที่ยวในพื้นที่อยางตอเน่ือง 

 ดานการประชาสัมพันธ น้ันการประชาสัมพันธพิพิ ธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ในปจจุบันเปน                       

การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตซ่ึงเปนเว็บไซตรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซ่ึงขอมูลในขาวการ ประชาสัมพันธ

ของพิพิธภัณฑน้ันเปนขอมูลที่คอนขางเกาและมีขอมูลทางการทองเที่ยวคอนขางนอย ซ่ึงในสวนของการประชาสัมพันธน้ัน

ขอมูลที่ทันสมัยและมีความเปนปจจุบันอยูตลอดเวลายอมมีความสําคัญไมนอย ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจึงตองมีการแกไข

การประชาสัมพันธโดยจะตองมีการแกไขตั้งแตจุดแรกในเรื่องของ งบประมาณสนับสนุนในดานของการประสัมพันธทางการ
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ทองเที่ยว การจัดหาผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางมาทําการประชาสัมพันธ การจัดหาเจาหนาที่บุคลากรที่มีหนาที่

เฉพาะในการประชาสัมพันธและอัพเดท ขอมูลขาวสารมาประจําที่พิพิธภัณฑฯ และสุดทายจะตองไดรับความรวมมือจาก

บุคคลในองคกรทุก ๆ ฝาย เพื่อเปนการแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย 

 คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ    

พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 
 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จากการวิเคราะห  พบวา 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียมีความโดดเดนเฉพาะของพื้นที่โดยเปนสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่มีความสําคัญของ

จังหวัดนครปฐมที่มีมาตั้งแตสมัยทวารวดี มีความสะดวกในการเขาถึง ที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวก มีคุณภาพดานตาง ๆ ไมวา

จะเปนดานทัศนียภาพของภูมิทัศนการจัดแสดง และมีกิจกรรมรองรับนักทองเที่ยว ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จากการวิเคราะห 

พบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลายชองทาง ทั้งการประชาสัมพันธบนส่ือ

อินเทอรเน็ตหรือการตีพิมพซ่ึงเปนชองทางการสงขาวสารที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ทั้งยังเปนส่ือสังคมที่กวางขวางและ

รวดเร็วในการกระจายขอมูลขาวสาร วิธีการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑมีการโนมนาว ชักจูง ใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยว

ชม ทั้งการจัดนิทรรศการชั่วคราว การมีกิจกรรมในขณะเขาชมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของการเขา

ชม นอกจากการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ แลว ยังมีการประชาสัมพันธผานส่ือบุคคลดวย โดยเจาหนาที่ผูดูแลพิพิธภัณฑ  

มีวิธีการพูดที่ดี สรางความประทับใจ สรางแรงจูงใจและโนมนาวใหนักทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดี ตอการเขาชม รวมไปถึง       

การปลูกจิตสํานึกในคุณคาของมรดกทางประวัติศาสตร และชักชวนใหนักทองเที่ยว ชวยกันเผยแพรความรู  บอกตอ และ

กลับมาเที่ยวชมอีก ซ่ึงสอดคลองกับ วิรัช  ลภิรัตนกุล, (2544 : 36) กลาววา การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคเพื่อการสราง

ชื่อเสียง ความรู ความเขาใจรวมกันและสัมพันธภาพใหเกิดกับหนวยงาน ประชาชนผูเก่ียวของดวยระบบการสื่อสารสองทาง 

และตรงกับจิตราภรณ  สุทธิวรเศรษฐ, (2544 : 18) กลาวไววา เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศใหเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทยและเพื่อเปนการสรางชื่อเสียงและภาพพจนใหแกองคกร 

 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จากการ    

วิเคราะห พบวา มีแนวทางกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อประสิทธิผลทางดานการทองเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม

เจดีย ดังน้ี 1. ประชาสัมพันธในส่ือส่ิงพิมพโดยเนนไปที่กิจกรรมการทองเที่ยวในพิพิธภัณฑเปนหลักและใสแผนที่ พิพิธภัณฑฯ

ลงบนส่ือน้ัน ๆ 2. สรางคูมือทองเที่ยวรวมกันกับองคพระปฐมเจดียซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก อยาง

กวางขวาง โดยในคูมือนําเที่ยวน้ัน ประกอบดวย ขอมูล เกร็ดความรู แผนที่พิพิธภัณฑฯ และอ่ืน ๆ 3. จัดหาเจาหนาที่ที่มี

ความรูความสามารถทางดานการใชส่ือการประชาสัมพันธมาประจําในหนวยงานเพื่อดูแลในดานการอัพเดทขอมูลขาวสาร

โดยเฉพาะ 4. สรางเครือขายการประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ใหการสนับสนุน 5. สรางส่ือประชาสัมพันธบน

อินเตอรเน็ต โดยจะตองใหเจาหนาที่พิพิธภัณฑที่มีหนาที่ดูแลเฉพาะในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมตลอดเวลา 

ส่ืออินเตอรเน็ต   เชน  Facebook, Instagram, twitter, webpage เปนตน โดยการประชาสัมพันธตาง ๆ จะตองมีกานํา

กิจกรรมทางการทองเที่ยวมาเปนองคประกอบ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาผลการใชกลยุทธการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียและติดตามกลยุทธที่ใชใน

การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียวาแผนกลยุทธที่ไดมีการนํามาใชมีความเหมาะสมและกอใหเกิด

ประสิทธิผลทางดานการประชาสัมพันธมากนอยเพียงใด  
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดทําการประชาสัมพันธบนส่ืออินเทอรเน็ตใหมีความเหมาะสมกับผูรับขอมูล

และใหมีการนํากิจกรรมการประชาสัมพันธไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยว  

 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียควบคูกับการ

ทองเที่ยวองคพระปฐมเจดียเพื่อเปนการสรางความเปนที่รูจักใหนักทองเที่ยวที่เขามา ทองเที่ยวองคพระปฐมเจดียไดรูจัก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

Factors Affecting Mocktail Drinks Consumption Behavior 

 

ชัยศักด์ิ  คลายแดง 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจํานวน  141 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน คือ 

20,000 – 30,000 บาท โดยทีข่อมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน และ

จากการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวาเพศหญิงจะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุ

ระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตั้งแต 20,000 – 30,000 บาท จะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล ประเภท 

นํ้าผักผลไมปน โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการดื่มเพื่อความสดชื่น และรสชาติ ซ่ึงชวงเวลาที่บริโภคมากที่ไดแก ชวงบาย 

สําหรับผลิตภัณฑที่มีผูชื่นชอบบริโภคมากที่สุด ไดแก ชา กาแฟปน โดยบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

มากที่สุดไดแกตนเอง 

 

คําสําคัญ: เครื่องดื่มม็อกเทล  ปจจัยทางการตลาด  พฤติกรรมการบริโภค 

 

Abstract 

 

This research aims to study the factors that affect the behavior of mocktail drink. The samples 

used in the research were staffs at Rajamangala University of Technology, Bangkok around 141 persons. 

The results of the research were: most respondents are female between 31-40 years old of ages, a marital 

status and the average monthly income is around 20,000 - 30,000 Baht. Factors affecting the drinking 

behavior of mocktail were the factors of sex, age and different education level that have the different 

opinions such as level product, price side channel sales, and different marketing promotions. From drinking 

behavior analysis females drink mocktail more than males at the ages between 31-40, undergraduate 

degree, salary from 20,000 to 30,000 baht drinking mocktail juice. Mostly for the purpose of healthy drinking 

and tasting, the most heavy consuming moments were in the afternoon. The most popular products 

were coffee and tea.  People who influence the choice of consumption of mocktail was for themself. 

 

Keywords: mocktail, marketing factors, consumer behavior 
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1. บทนํา  

 

เครื่องดื่มผสมเปนเครื่องดื่มที่ไดจากการนําเอาเครื่องดื่มตางชนิดมาผสมกันตามความนิยมของผูดื่มและตามอัตราสวนผสมที่

กําหนดไว แบงออกเปน 2 ชนิด ชนิดแรก เรียกวา ค็อกเทล เปนเครื่องดื่มที่ไดจากการนําเอาสุราตางชนิดมาผสมกัน(พิสมัย 

ปโชติการ, 2521)  ไดแก Zombie, Pink lady,Margarita, Mai-Tai, Kamikaze, Singapore Sling, Pinacolada ชนิดที่สอง 

เรียกวา ม็อกเทล เปนเครื่องดื่มที่ไดจากการนําเอานํ้าผักและผลไมตางชนิดมาผสมกัน เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม โยเกิต

รวมถึงชา กาแฟ นํ้าอัดลมไดแก ที่นํ้ามะนาวโซดา นํ้าพัน้ซผลไมรวม นํ้าแอปเปลคื่นชาย  นํ้าอัญชัญใบเตย ซ่ึงม็อกเทลมีหลาย

สูตร หลายรสชาติ เปนที่นิยมดื่มกันมากในแถบเอเชีย ดื่มแลว ดับกระหาย คลายรอน และยังเปนเครื่องดื่มที่ใชรองรับในงาน

เล้ียงดวย ม็อกเทลจึงเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมจากผูรักสุขภาพ นักกีฬา ผูใชแรงงาน และผูที่ไมชอบการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล (พิสมัย ปโชติกา, 2521) นอกจากน้ียังรวมถึง เครื่องดื่มทั้งรอนและเย็นที่ไมมีแอลกอฮอลผสม ไดแก นํ้าผลไม นํ้า

ผลไมกระปอง เครื่องดื่มชูกําลัง นํ้าผลไมเขมขน นํ้าดื่ม นํ้าแร นํ้าอัดลม นํ้าเชื่อม เปนตน 

ปจจุบันในประเทศไทย ม็อกเทลถูกใชเครื่องดื่มที่นิยมดื่มสําหรับงานเล้ียงปารตี้วันหยุด หรือในโอกาสพิเศษ เนนเพื่อการดื่ม

กินงายเพื่อความสบาย ผอนคลายอารมณสวนผสมหลัก คือ นํ้าผลไม และโซดา มีกรรมวิธีการทําคลายกับค็อกเทล (Cocktail) 

แตมีจุดที่ตางกัน คือ ม็อกเทลจะไมมีปริมาณแอลกอฮอลผสมอยูเลย (Non-Alcohol) มีวิธีการผสมอยูหลากหลายไมวาจะเปน 

การเขยา คน เท ริน หรือแมกระทั่งปน รสชาติจะเนนความแตกตางดวยผลไม โยเกิรต นม ครีม ชา กาแฟ นํ้าอัดลม โซดา 

นํ้าเชื่อม และนํ้าเชื่อมกล่ินผลไมชนิดตางๆ ประกอบกับ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ ไดเปดสอนหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มในรายวิชา ไวนและเครื่องดื่ม โดยใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเนนทักษะดานการ

ผสมเครื่องดื่มม็อกเทล จากนํ้าผลไมชนิดตางๆที่มีในประเทศไทย จํามีความจําเปนอยางยิ่งในการทําการวิจัยดานพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล (ชลธิชา บุนนาค, 2548) เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาเครื่องดิ่มม็อกเทลที่ตอไปในอนาคต 

       ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจึงทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือนคือ 20,000 – 30,000 บาทซ่ึงมีขอมูลปจจัย

ที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน และมีการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มม็อกเทล พบวาเพศหญิงจะดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ปมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดอยูระหวาง 20,000 – 30,000 บาท  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

2. เพื่อนําผลจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลพัฒนาปรับปรุงเครื่องดื่มม็อกเทล 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อนํามาเปรียบเทียบลักษณะความชอบ รสชาติ ของเครื่องดื่มแตละ 

ชนิด 

2. ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล  

สมมติฐาน 

1. ปจจัยประชากรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

2. ปจจัยประชากรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

ปจจัยประชากร 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. รายได 

 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก

บริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. สถานที ่

4. กรสงเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครัง้น้ีเปนงานวิจัยเชิงประยุกต โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1. ขอบเขตดานประชากร การวิจัยครั้งน้ีมุงเนนศึกษาจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก ปจจัยประชากร เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก 

  2.2.1 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ผลิตภัณฑ ราคาสถานที่ และการ

สงเสริมการตลาด 

  2.2.2 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 
 

นิยามศัพท 
 

1. เคร่ืองดื่มม็อกเทล หมายถึง เครื่องดื่มผสมประเภทที่ไมมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ ไดแก นํ้าผลไม โยเกิรต ชา 

กาแฟ นํ้าอัดลม โซดา 
 

2. ผูบริโภค หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได 
 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล 

ประกอบดวย 4 ปจจัย คือผลิตภัณฑ ราคา สถานที ่และการสงเสริมการตลาด 

 1. ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องดื่มม็อกเทล 

 2. ราคา หมายถึง ราคาสินคาที่จัดจําหนาย 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนาย 

 4. ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่สงเสริมยอดการจําหนาย 
 

5. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวของกับการแลกเปล่ียนสินคา และบริการดวย

เงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนตัวกําหนดใหมีกระบวนการทําน้ี 
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ประชากร 

 ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้ง น้ี ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 220 คน โดยเก็บขอมูลชวงเดือน มกราคม 2560 

กลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทา

โร ยามาเน (Taro Yamane) ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรที่ (1) ของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ดังน้ี 

    n = 
21 Ne

N
                                                                           (1) 

โดยที่   n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N คือ ขนาดของประชากร 

   E คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  
 

แทนคาดังน้ี  n =  205.02201
220

  

    = 141    
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับปจจัยทาง

การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 

คือ 

 ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ 

(Checklist) ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา และรายได 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือบริการ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

สถานที่ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด Likert ระดับคะแนน 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล เปนแบบสอบถามแบบกําหนดนํ้าหนัก

คําตอบตามการใหคะแนนตามวิธี Arbitrary Weighting  
 

การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน ซ่ึงเปนแนวทางในการ

กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ ใหตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ไดจากการ ศึกษาเอกสาร โดยพิจารณาใหสอดคลอง กับคําถามการวิจัย 

 3. นําแบบสอบถามที่ไดเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

 4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try – Out) กับกลุมตัวอยาง 30 คน ที่มีลักษณะเหมือนกลุม

ตัวอยางของกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย 

 5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน เพื่อใหแบบสอบถามใชวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สูตรที่ใชวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน คือ  การหาความเชื่อม่ันดวยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอนฟาของครอนบาค (Cronbach alpha 

cofficiennt) โดยมีคาความเชื่อม่ัน = 0.79 

 

2. ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 141 ชุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือนคือ 20,000 – 30,000 บาท  

 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคเลือกดื่มจาก

ปจจัยดานผลิตภัณฑของเครื่องดื่มม็อกเทลที่มีรสชาติดี มีประโยชนตอสุขภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดตกแตงเครื่องดื่ม 

ปจจัยดานราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของเครื่องดื่ม ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถหาซ้ือไดงาย 

และหาทานไดเกือบทุกที่ มีบริการสง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา บางรานมีการสะสมสติกเกอร บางรานมี 1 แถม 1 

บางรานมีการแจกของแถมพิเศษในชวงเทศกาล เชน วันเกิดไดรับเครื่องดื่มฟรี 1 แกว  

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ดานเพศพบวา 

เพศแตกตางกันสงผลตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล ซ่ึงดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของเพศชาย สวน

ดานราคาพบวา สงผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของเพศชายมากกวา ดานการสงเสริมการตลาด พบวาสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกบริโภคมาก ดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจบริโภคของผูบริโภคที่แตกตางกัน ทั้ง

ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหตารางแจกแจงความถี่แบบตารางไขว (Cross – tabulation) 

 ความถี ่ วัตถุประสงค ประเภทม็อกเทลที่ดื่ม ชวงเวลาที่ดื่ม บุคคลที่ มีผลตอ

การเลือกบริโภค 

เพศ  ชาย 

 หญิง 

3-4 แกว 

5-6 แกว 

เพื่อความสดชื่น 

เพื่อความสดชื่น 

ชา กาแฟ ปน 

ชา กาแฟ ปน 

ชวงบาย 

ชวงเที่ยง 

ตนเอง 

ตนเอง 

อาย ุ 20 – 30 ป 

 

31 – 40 ป 

41 ปขึ้นไป 
 

3-4 แกว 

 

5-6 แกว 

1-2 แกว 

เพื่อความสดชื่น 

ตามความชอบ 

เพื่อสุขภาพ 

แกกระหาย 

ชา กาแฟ ปน 

 

นํ้าผักผลไมปน 

นํ้าหวานผสมโซดา 

ชวงเที่ยง 

 

ชวงเชา 

ชวงบาย 

ตนเอง 

 

ตนเอง 

ตนเอง 

การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี–สูงกวา 
 

3-4 แกว 

5-6 แกว 

3-4 แกว 

ตามความชอบ 

เพื่อสุขภาพ 

เพื่อความสดชื่น 

ชา กาแฟปน 

นํ้าผักผลไมปน 

ชา กาแฟ ปน 

ชวงบาย 

ชวงบาย 

ชวงบาย 

ตนเอง 

ตนเอง 

ตนเอง 

สถานภาพ โสด 

สมรส 

3-4 แกว 

5-6 แกว 

เพื่อความสดชื่น 

เพื่อสุขภาพ 

ชา กาแฟปน 

นํ้าผักผลไมปน 

ชวงบาย 

ชวงบาย 

ตนเอง 

ตนเอง 

รายได ต่ํากวา 20,000 

20,000 – 30,000 

30,000 ขึ้นไป 

1-2 แกว 

5-6 แกว 

3-4 แกว 

 

เพื่อความสดชื่น 

เพื่อสุขภาพ 

เพื่อความสดชื่น 

เพื่อสุขภาพ 

นํ้าหวานผสมโซดา 

นํ้าผักผลไมปน 

ชา กาแฟ ปน 

ชวงเที่ยง 

ชวงเชา 

ชวงบาย 

ตนเอง 

ตนเอง 

ตนเอง 
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 จากตารางสรุปผลการแจกแจงความถี่แบบตารางไขวของพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล พบวา เพศ

หญิง จะบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดื่ม

เครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อความสดชื่น และตามความชอบ โดยมักนิยมดื่ม ชา กาแฟ ปน และผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

รายได 20,000 – 30,000 บาท มักดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อสุขภาพ โดยดื่มเฉล่ียสัปดาหละ 5- 6 แกว โดยบุคคลที่มีอิทธิพล

ตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลคือตนเอง  

 

3. บทสรุป 
 

 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล พบวาสอดคลองกับแนวความคิดของ (ชุตินันท 

และวรัญญา , 2560) ที่สรุปวา เพศหญิง มีความรักสุขภาพ จึงบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลมาก กวาเพศชาย และผูที่มีอายุ

ระหวาง 20 –,การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อความสดชื่น และตามความชอบ โดยมักนิยมดื่ม ชา 

กาแฟ ปน และผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 20,000 – 30,000 บาท มักดื่มเครื่องดื่มม็อกเทล เพื่อสุขภาพ (ภัท

ราวดี และคณะ, 2557) โดยดื่มเฉล่ียสัปดาหละ 5- 6 แกว เน่ืองจากผูบริโภคยังไมคอยรูจักเครื่องดื่มม็อกเทลประเภทนํ้าหวาน 

หรือนํ้าผลไมผสมโซดามากนัก เน่ืองจากเครื่องดื่มประเภทน้ีมักจะมีขายในรานกาแฟที่มีเมนูหลากหลายหรือตั้งใน

หางสรรพสินคา  แตถาเปนรานขนาดเล็กก็มักจะไมคอยมีเมนูประเภทน้ีสักเทาไร แตถาตอไปผูบริโภคไดดื่มเครื่องดื่มม็อกเทลที่

มีความหลากหลายมากขึ้น ก็จะทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทลตามความชอบมากขึ้น จะทําใหเกิดสวนแบง

การตลาดมากขึ้นตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (พัชรี สุวรรณเกิด , 2556) ที่กลาววาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกดื่มเครื่องดื่ม  

 

4. ขอเสนอแนะจากการวิจัยทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อหาลักษณะ ความชอบ รสชาติ 

จุดเดน จุดดวย ของผลิตภัณฑแตละชนิดอยางชัดเจน 

2. ควรขยายขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยออกไปนอกเหนือจากพื้นที่ที่กําหนด เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ

ถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มม็อกเทล วากลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในดานปจจัยตางๆ หรือไม 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยทีใชการแสดงดนตรีประกอบการบริการ 

และ 2) เสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตร ี มีวิธีการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เอกสาร เว็บไซต การศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณ และการสัมภาษณเจาของ

ธุรกิจบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย  ซ่ึงผลของการวิจัยปรากฏวา “บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย” เปนโฮมสเตยหน่ึงที่สามารถ

พัฒนาใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและผูคน เขากับโฮมสเตยไดเปนอยางดี ดวยการเปนแหลงเรียนรูดนตรีไทย

สําหรับเยาวชนและนักทองเที่ยว  และสามารถพัฒนาใหมีการทํากิจกรรมดวยรูปแบบที่สรางสรรค เชน จัดนิทรรศการเพื่อเปน

แหลงเรียนรูดานดนตรีในชุมชน เชื่อมโยงโฮมสเตยกับประเพณีประจําจังหวัด จัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน 

 

คําสําคัญ: โฮมสเตย  ดนตรีไทย  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

Abstract 

 

The objectives of this research paper included: 1) Study format of activities and the benefits of 

using Thai music accommodation service of homestay; and 2) Offer guideline of homestay to management 

that promoting art and Thai music culture. This research paper utilized the qualitative method. Tools for 

data collection include: document, website, field research, observation and interview. The results of the 

research appear that Baanpiman Homestay Thai Music was a homestay that can be developed as a center 

culture and people get along with homestay as well. As a source of learning Thai music for youth and 

tourists. And they can develop more creative activities such as exhibitions, link homestay to the provincial 

tradition and cultural route. 
 

Keywords: homestay, Thai music, cultural tourism 
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1. บทนํา 

ประเทศไทยมีชุมชนที่เปนแหลงสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยกระจายอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม 

ถือเปนทองถิ่นหน่ึงที่สามารถรักษาวัฒนธรรมดนตรีไทยไวอยางดี มีการถายทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยมาอยางชานาน              

และมีผลงานอันโดดเดนจากบุคคลสําคัญทางดนตรีที่มีชือ่เสียงทางดนตรีไทย อาทิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 

และครูเอ้ือสุนทรสนาน ผูกอตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีไทยอยูเสมอ อาทิ งานมหกรรม

ดนตรีไทยศิลปบรรเลงเพลงอัมพวา การจัดทําขอมูลดานดนตรีอยางเปนระบบ ในรูปแบบหนังสือทําเนียบศิลปนทองถิ่นอัมพวา 

(อานันท นาคคง, 2554) และงานวิจัยดานดุริยางคศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงจากการที่ไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยาง

จริงจังในปจจุบัน ทําใหตลาดนํ้าอัมพวาเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากการ

ทองเที่ยวในบริเวณตลาดนํ้าอัมพวาแลว   ยังมีการทองเที่ยวแบบพักแรมในรูปแบบที่เรียกวาโฮมสเตย (Homestay) อยูทั่ว

จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเขาไปศึกษาวัฒนธรรม เรียนรูถึงชีวิตความเปนอยูของชุมชนไดอยางใกลชิด           

มีการพักแรม ทานขาวและทํากิจกรรมตางๆ รวมกันกับชาวบาน  และยังทําใหคนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการ

ทองเที่ยว    

“บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย” อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตัวอยางโฮมสเตยหน่ึงในประเทศ

ไทยที่นาสนใจ แตยังไมไดรับการศึกษาในเรื่องของการจัดการ และการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการเรียนรู และจากแนวคิด

เรื่องโฮมสเตยเปนส่ิงที่ดําเนินการไดในประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวใน

อนาคต ผนวกกับการที่ดนตรีไทยไดรับการยกยองเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําชาติที่ควรอนุรักษ พรอมกับ

การสงเสริมอยางสรางสรรค  ดวยเหตุน้ีเพื่อใหการจัดการความรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยผานธุรกิจโฮมสเตยในทองถิ่น

จังหวัดสมุทรสงครามไดผลสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา รูปแบบการจัดกิจกรรมในธุรกิจโฮมสเตย สามารถตอบสนอง

ความเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยไดจริงหรือไม และรูปแบบโฮมสเตยเหลาน้ันสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นอยางไร เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลาน้ีมาสรางแนวทางการบริหารการจัดการโฮมสเตย และสรางมูลคาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตยที่บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย   อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  อีกทั้งสามารถเปน

ตนแบบในดานโฮมสเตยดนตรีไทยใหกับองคกรที่ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยทีใ่ชการแสดงดนตรีประกอบการบริการ 

2.2 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ใชแนวคิด ทฤษฎี เพื่อเปนกรอบในการศึกษาวิจัย และใชในการวิเคราะหผลการศึกษาการ

จัดการความรูศิลปะการแสดงดนตรีไทยผานธุรกิจโฮมสเตย โดยประยุกตใชแนวคิดดังตอไปน้ี 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีไทย แบงไดดังน้ี 

3.1.1 การแสดงดนตรีไทยและการผสมวง  

ดนตรีไทยน้ันมีประการสืบตอมาอยางชานาน ในการแสดงดนตรีไทยน้ันจําเปนจะตองมีผสมวงดนตรีไทยที่ถูกตอง มี

หลักสําคัญอยู 2 ประการ คือ 1. เครื่องสําหรับทําลํานําหรือ เครื่องดําเนินทํานอง มีหนาที่ตางๆ เชน เปนผูนํา เปนผูทําความ

โหยหวน เปนผูหลอกลอ แทรกแซง  2. เครื่องสําหรับบังคับจังหวะหรือเครื่องกํากับจังหวะ มีหนาที่ควบคุมใหเครื่องดําเนิน

ทํานองดําเนินไปดวยความพรอมเพรียงกัน โดยเดินจังหวะหางๆ จังหวะยอยใหรูจักจังหวะหนักเบา หลอกลอจังหวะ และ

ควบคุมจังหวะใหญ เปนประโยค วรรคตอน นอกจากจะวางหนาที่ตางๆ ของเครื่องดนตรีในวงแลว การผสมวงตองพิจารณาถึง
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เสียงของเครื่องดนตรีน้ันๆ วาเม่ือผสมกันแลวจะมีความไพเราะกลมกลืนกันหรือไม ขอน้ีเปนขอสําคัญมากสําหรับการผสมวง 

เม่ือมีเสียงสูงตองมีเสียงต่ํา เม่ือมีเสียงแหลมตองมีเสียงนุมนวล เพื่อใหรับและตัดเสียงซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีเครื่องที่มีเสียง

ตายตัว คือแกไขความถี่หางของการเรียงเสียงไมได เชน ขลุย ป ระนาด เปนตน ในการผสม 

วงตองพิจารณาวาความถี่หางของการเรียงเสียงเหมือนกันหรือไม หากการเรียงเสียงมีความถี่หางแตกตางกัน ถึงเสียงจะผสม

กันเพียงไร ก็นํามาผสมกันไมได เชน ออรแกน ซ่ึงมีการเรียงเสียงเปนอยางสากล นํามาผสมวงกับระนาดเอก ซ่ึงเปนการเรียง

เสียงเปนอยางไทย เม่ือเทียบการเรียงเสียงระหวางเสียงสากลกับเสียงไทยไมตรงกัน ทําใหการผสมวงขาดความกลมกลืนกัน

ของเสียง และตองพิจารณาถึงคุณภาพ หนาที่ของเครื่องดนตรีที่นําเขามาผสมในวงอีกดวย ไมใชผสมวงดนตรีอะไรก็ไดที่เห็นวา

มีเสียงเพราะหรือเปนส่ิงแปลกเทาน้ัน (มนตรี ตราโมท, 2538 : 26 – 29 ; 2540 : 17 – 18) ซ่ึงวงดนตรีไทยที่ถือวาเปนวง

ดนตรีประจําชาติ เปนมาตรฐาน มีการผสมวงที่เปนระเบียบ แบบแผนแนนอนน้ัน แบงออกเปน 3 วง คือ วงปพาทย วง

เครื่องสาย และวงมโหร ีเปนตน 
 

3.1.2 การถายทอดดนตรีไทย 

การถายทอดดนตรีไทย ไมวาจะเปนดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นเมือง นิยมใชหลักสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1. การชี้แนะ 

คือ ใหทําตามที่ครูส่ัง 2. การทองจําโดยไมมีการบันทึกเปนโนต 3. ยึดม่ันในจารีตประเพณี ซ่ึงหลัก 3 ประการน้ียังคงถือปฏิบัติ

จนกระทั่ง ปจจุบัน ในดานแหลงการเรียนรู ก็อยูที่ตัวครูเปนสําคัญ ดังน้ัน ครูดนตรีไทยจึงเปนเหมือนสถาบันการศึกษาที่ รวม

ศิลปะทางดนตรีไวมากมาย (สงัด ภูเขาทอง, 2532) การเรียนการสอน ดนตรีไทยนับแตโบราณมา สวนใหญจะเริ่มจากที่บาน 

ซ่ึงบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เปนนักดนตรีไทย หรือ สามารถเลนดนตรีไทยได ดังน้ัน ความใกลชิด การไดยินไดฟงอยางเคย

ชินจึงอาจเปน แรงจูงใจอยางหน่ึงในการเรียนดนตรีไทย ซ่ึงสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว นอกจากการ เรียนการ

สอนดนตรีไทยที่บานแลว อาจจะไดเรียนรูจากสถานที่ใกลบาน เชน วัดที่มีดนตรีไทยมาแสดงในพิธีตาง ๆ เปนตน  โดย

ลักษณะการถายทอดความรูทางดนตรีไทย ถือวาเปนศาสตรแขนงหน่ึงในวัฒนธรรมของชาติ ที่ใชวิธีการสอนโดยผานการบอก

เลาดวย ปากของครู (มุขปาฐะ) หรือ การสอนแบบตัวตอตัว (face to face) มากกวาการเขียน หรือ การบันทึก ดวยเหตุที่การ

บรรเลงดนตรีไทยจะใชความจํา ไมใชระบบโนต ดังน้ัน การเรียนการสอนดนตรีไทยในขั้นพื้นฐาน จึงเริ่มดวยภาคปฏิบัติอยาง

เดียว สวนภาคทฤษฎีจะสอนเม่ือผูเรยีนสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดคลองแคลวพอสมควร (สงบศึก ธรรมวิหาร, 2545) 
 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโฮมสเตย 

 ภราเดช พยัฆวิเชียร (2544: 1) กลาวถึงการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยวา “เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ชุมชนยินดีให

นักทองเที่ยวเขาพักคางแรมในบานของตนเอง เพื่อเรียนรูแบบแผนวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบนิเวศของ

แหลงทองเที่ยว และอาจมีการแลกเปล่ียนประสบการณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางนักทองเที่ยว เจาของบาน และคน

ในทองถิ่น” 

 เกรียง ฐิติเจริญพร (2545: 5) ไดใหคําจํากัดความวา โฮมสเตย (HomeStay) หมายถึง “ที่พักชนิดหน่ึงซ่ึงเปนของ

ชาวบานในชุมชน เจาของบานยินยอมแบบเต็มใจใหนักทองเที่ยวเขาพัก โฮมสเตยจัดขึ้นอยูในชุมชนหรืออาจตั้งอยูหลังเดียว

โดดๆ นอกชุมชนก็ได แตมักตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวหรือใกลๆ กับแหลงทองเที่ยว ซ่ึงอาจเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

หรือไมก็ได โฮมสเตยเกิดจากความรวมมือของคนในชุมชนและเปนชุมชนที่สํานึกอนุรักษส่ิงแวดลอม”  
 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 UNESCO (2006) ไดกําหนดคํานิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคขึ้นเพื่อใชในการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่อง

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่จัดขึ้นในป พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008) ที่เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ไววา “การทองเที่ยวที่มุงเนนความผูกพันและประสบการณที่แทจริงผานการเรียนรูอยางมีสวนรวมในงานศิลปะ มรดกทาง

วัฒนธรรม และคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที ่ โดยเชื่อมโยงกับคนในทองถิ่นซ่ึงเปนเจาของวัฒนธรรม” 
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 ขอบเขตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในแนวลึกใหความสําคัญกับความเขมขนของประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับ

ผาน “คุณสมบัติเชิงกระบวนการ” ซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาตนเองทั้งในแง “การรูตนเอง” (Self-realization) “การแสดง

ความเปนตัวของตัวเอง” (Self-expression) และการแลกเปล่ียนเรียนรูขามวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

มีสวนรวม (Active form) แทนการเรียนรูแบบเปนผูรับ (Passive form) เพื่อนําไปสูความเขาใจในพื้นที่ทองเที่ยวอยางลึกซ้ึง 

สงผลดีในแงของการธํารงรักษาคุณคาของชุมชน และนําไปสูความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม        

ในทองถิ่นน้ันๆ ดวย อยางไรก็ตาม ความเขมขนของประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับจะขึ้นอยูกับระดับการมีสวนรวม

(Involvement) หรือการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับส่ิงตางๆ รอบตัวเปนสําคัญ ไดแก ส่ิงแวดลอม ผูคน กระบวนการ 

ผลิตภัณฑตางๆ ทั้งน้ี การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะทําใหนักทองเที่ยวเปล่ียนบทบาทไปสูการเปน  “ผูรวมผลิต” 

(Prosumer) หรือ “ผูรวมสรางสรรค” (Co-creator) อีกดวย (ภูริวัจน เดชอุม, 2556) 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโฮมสเตยที่ใชการแสดงดนตรีประกอบการ

บริการ และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงแบงวิธีการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากเอกสาร งานวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางใน

การวิจัย 

ขั้นที่ 2 กําหนดกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informants)  ดังน้ี  

2.1 ผูใหขอมูลหลัก คือ ครูโชคชัย รัตนพิมาน  เจาของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย 

2.2 กลุมผูใหขอมูลรอง ไดแก ลูกศิษย โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย

คัดเลือกนักเรียนที่มาเลนดนตรีและเรียนดนตรีเปนประจําอยางนอยเดือนละ 4 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 คน 

ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  (แบบสัมภาษณเจาของโฮมสเตยและนักดนตรี) 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ศ.ดร. พิสิฐ เจริญวงศ) 

ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมขอมูล  

5.1 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณครูโชคชัย รัตนพิมาน  ขอมูลจากการสังเกตการเรียนการสอนและ

การแสดง ขอมูลจากการเขาพัก ขอมูลจากเอกสาร บทความและส่ือทางอิเล็กทรอนิกส  

5.2 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดกลุมขอมูล (clustering) และประมวลขอมูลเขาดวยกัน เพื่อสรางขอสรุป  

ขั้นที่ 6 วิเคราะหขอมูล สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content analysis) ใชการตีความ สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) และนําเสนอเปนความเรียง มีภาพและตาราง

ประกอบ  

 

5. ผลการศึกษา 

5.1 รูปแบบการจัดการโฮมสเตยของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย 

5.1.1 กิจกรรมดนตรีไทย 

กิจกรรมดนตรีไทยน้ันจะแบงเปน 2 สวน คือ 1. กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ 

และ 2. กิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงใหกับนักทองเที่ยว ดังน้ี 
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1. กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ 

การถายทอดความรูดนตรีไทย ถายทอดจากประสบการณตรง และการแกะโนตเพลงตางๆ บันทึกลงในสมุด

โนตดนตรี และถายทอดไปสูนักดนตรีภายในบาน ดังที่คุณโชคชัย สวัสดิผล กลาววา “โนตเพลงที่จัดเปนแฟม ก็แกะเอง

ทั้งหมด 100% โนตเพลงไทยเราก็มาเตรียมไวเปนทางของเรา สวนใหญเลนทางงายๆ ทางกลาง เขียนใหคน 7 ขวบกับ 70 

เลนดวยกันได สวนใหญคุณจะไปเลนลูกเลน ใสน้ิว ลูกเอ้ือน คุณก็ไปทําเอง กรณีเพลงลูกทุง ลูกกรุง น้ีก็ทําเองหมด  ทั้ง 3 เลม 

มีเพลงคู เพลงรําวง เพลงกลองยาว ก็ทําเองหมด” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โนตเพลงที่ใชเปนส่ือในการเรียนการสอน 
 

จากการสังเกต ผูวิจัยพบวาการถายทอดองคความรูภายในบานพิมานฯ จึงเริ่มจากการฝกตั้งแตพื้นฐานการตีจังหวะ 

การอานโนตเพลง การฝกทีละตัวโนตอยางชํานาญ จนกระทั่งเริ่มเปนบทเพลง และสามารถบรรเลงรวมวงกับผูอ่ืนได 
 

2. กิจกรรมการแสดงเพื่อความร่ืนเริงใหกับนักทองเที่ยว   

รูปแบบการแสดงจะเปนการบรรเลงดนตรีเปนวง มีเครื่องดนตรี 2 ชิ้นขึ้นไป จัดแสดงบริเวณศาลากลางบาน 

ซ่ึงมีการจัดรูปแบบของวงไมเปนไปตามแบบแผนของการจัดวงดนตรีไทย เชน การบรรเลงเปนวงดวยเครื่องดนตรีเพียง 6 ชิ้น 

ไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ขิม ซออู ฉิ่ง และกลองแขก เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การบรรเลงดนตรีไทย ณ บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย 

 การบรรเลงดนตรีไทยที่บริเวณศาลากลางบานน้ี เริ่มบรรเลงตั้งแตเวลา 18.00 – 20.00 น. (2 ชั่วโมง) บรรเลงสลับ

กับการหยุดพัก มีทั้งบรรเลงดนตรีเพียงอยางเดียว และมีทั้งการรองเพลงประกอบ เพลงที่ใชจะเนนเพลงสนุกสนานเปนหลัก 

แตจะเริ่มเลนเพลงไทยเดิมที่มีความออนหวานดวยในชวงแรก และเพิ่มจังหวะเพลงที่สนุกสนานขึ้นตามลําดับ  โดยนักดนตรีจะ

น่ังบรรเลงบนเกาอ้ีในลักษณะทาน่ัง ขาวางที่พื้นตามปกติ และมีเครื่องดนตรวีางบนตั่งยกสูง หันหนาใหแขกที่เขามาใชบริการที่

หองโถง นักดนตรีแตงกายดวยชุดสมัยนิยมตามปกติ แตจะมีการใสโจงกระเบนหรือชุดไทยบางในโอกาสสําคัญ โดยนักดนตรี

สวนใหญเปนนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนถาวรานุกูล หรือเยาวชนบริเวณใกลเคียง นักดนตรีไดคาตอบแทนครั้งละ 100 

บาท และไดรับประทานอาหารที่โฮมสเตย  
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ภาพที่ 3 กิจกรรมรวมเลนดนตรีไทย 
 

จากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของการจัดการแสดงดนตรี การพัฒนาและปรับเปล่ียนดนตรีใหมีความ

หลากหลาย เอาใจผูฟง และใหผูฟงมีสวนรวมมากขึ้นโดยการใชดนตรีไทยเปนส่ือ และเปล่ียนแปลงบรรเลงเปนเพลงลูกทุง ลูก

กรุง ไทยสากล และเพลงสากล โดยนอกจากการบรรเลงปกติทั่วไปแลว ยังมีการบรรยายความหมายเปนภาษาอังกฤษ และมี

การแปลบทเพลงไทยเดิมใหเปนภาษาอังกฤษ ใหชาวตางชาติรูสึกมีสวนรวมและใกลชิดกับดนตรีไทยมากขึ้นน่ันเอง  
 

5.1.2 กิจกรรมสะทอนวีถีชีวิต 

             กิจกรรมที่นอกเหนือจากดนตรีไทย คือการใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เชน 

กิจกรรมพายเรือเลนในคลอง กิจกรรมเลนนํ้าในคลองบางนอย กิจกรรมปนจักรยาน และมีการจัดทําแผนผังการทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียงที่สําคัญ เชน คายบางกุง-โบสถปรกโพธ์ิ ตลาดนํ้าอัมพวา ดอนหอยหลอด อุทยานรัชกาลที่ 2 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบานแหลม) อาสนวิหารแมพระบังเกิด ตลาดนํ้าทาคา ปาชายเลนคลองโคน เปนตน 
 

5.1.3 หองพัก 

หองพักของบานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยแบงเปน 3 หลัง  คือ  เรือนกระทบฝง เรือนประดับดาว และ

เรือนไอยเรศ ซึ่งการตั้งช่ือของเรือนทั้งสามลวนไดแรงบัลดาลใจมาจากชื่อของเพลงไทยเดิม ไดแก เพลงคล่ืนกระทบฝง 

เพลงราตรีประดับดาว และเพลงโหมโรงไอยเรศ  โดยราคาที่พัก เริ่มตนที่ 1,200 - 2,000 บาท 

5.1.4 การประชาสัมพันธและผลตอบรับ 

          บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยใชเว็บไซตของตนเองคือ http://www.baanpiman.com/ และ Facebook 

ชื่อ บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย เปนชองทางในการประชาสัมพันธ โดยกลุมนักทองเที่ยวจะมีนักวิชาการหรือนักศึกษาที่มา

เก็บขอมูลดานดนตรีไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  ที่ตองการความเงียบสงบ 

สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรูวัฒนธรรมดนตรีไทย สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเขาพัก ณ บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย มี

ประมาณ 1-2 กลุมตอสัปดาห  (กลุมละ 2-10 คน) โดยคุณโชคชัยกลาววาลูกคาที่ชื่นชอบจะมีการบอกตอ จนในเกิดความ

สนิทสนมกันจนกลับมาอีกหลายครั้ง  

 

6. สรุปผลการศึกษา 

บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทยนอกจากจะมีการบรรเลงเพื่อใหความบันเทิงแลว ยังเปนสถานที่รวบรวมและเผยแพร

องคความรูตอผูคนในชุมชนและนักทองเที่ยว ซ่ึงกิจกรรมดนตรีไทยน้ันจะแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมการถายทอดองค

ความรูดานดนตรีไทยใหกับผูสนใจ และกิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงใหกับนักทองเที่ยว การถายทอดความรูจะเริ่มจาก

การฝกตั้งแตพื้นฐานการตีจังหวะ การอานโนตเพลง การฝกทีละตัวโนตอยางชํานาญ จนกระทั่งเริ่มเปนบทเพลง และสามารถ

บรรเลงรวมวงกับผูอ่ืนได กิจกรรมที่นอกเหนือจากดนตรีไทย คือการใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เชน กิจกรรม

พายเรือเลนในคลอง กิจกรรมเลนนํ้าในคลองบางนอย กิจกรรมปนจักรยาน และมีการจัดทําแผนผังการทองเที่ยวบริเวณ

ใกลเคียงที่สําคัญ   



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1501 

สวนโฮมสเตยจากตางประเทศที่ใชวัฒนธรรมดนตรีมามีสวนรวม ทั้ง 3 ประเทศที่ไดศึกษา ผูวิจัยพบจุดรวมของ

รูปแบบโฮมสเตยดังกลาวคือ การจัดกิจกรรมใหการทองเที่ยว การเขาพัก และการเรียนการสอนดนตรีใหเปนหน่ึงเดียวกัน อีก

ทั้งเชือ่มโยงกิจกรรมกับประเพณีทองถิ่นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมน่ันเอง 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการที่ไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมและประโยชนของการใชการแสดงดนตรีไทยประกอบการบริการที่พักของ

บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย ผูศึกษาจึงไดสรุปขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยที่ เปนแหลงเรียนรู

ศิลปะการแสดงดนตรีไว 3 ดาน ตามทฤษฎีการจัดการวัฒนธรรมและการจัดการโฮมสเตยที่ไดทบทวนวรรณกรรมไปขางตน 

ไดแก  ดานการเชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู  ดานการส่ือความหมายใหนาสนใจ และดานความเปนมือ

อาชีพ ดังน้ี  

 

 แนวทางการบริหารจัดการโฮมสเตยที่เปนแหลงเรียนรูศิลปะการแสดงดนตรี 

7.1 ดานการเช่ือมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู 

 ในปจจุบันทางโฮมสเตยแหงน้ียังขาดการเชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู ดังน้ันควรมีการจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นเขากับแหลงเรียนรู ดังน้ี  
 

7.1.1 จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวที่เขาพักโฮมสเตยและคนในชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนความรูดานไทยซ่ึงกัน

และกัน โดยอาจเชื่อมโยงกิจกรรมกับแหลงความรูทางดนตรีตางๆ ในจังหวัด เชน บานชางทําเครื่องดนตรีไทยของจังหวัด

สมุทรสงคราม   บานดนตรีไทยในอําเภออัมพวา บานครูเอ้ือ สุนทรสนาน เปนตน  
 

7.1.2 จัดเสนทางการปนจักรยานหรือเสนทางรถเพื่อชมธรรมชาติ พรอมชมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเสนอ

กับองคกรบริหารสวนทองถิ่นเพื่อจัดทําปายบอกเสนทางใหเปนมาตรฐาน และประชาสัมพันธเม่ือมีงานประเพณีตางๆ เพื่อ

จัดเปนกิจกรรมประจําเดือน และใหคนในชุมชนเองเปนผูถายทอดความรูและนําเสนอวัฒนธรรมเหลาน้ัน  
 

7.2    ดานการส่ือความหมายใหนาสนใจ 

แมพื้นที่ของโฮมสเตยสวนใหญจะถูกจัดไวเพื่อเปนที่พัก แตอยางไรก็ตามคุณโชคชัยไดใหสัมภาษณไววา มีความคิดที่

จะหาพื้นที่เล็กๆ ดานบนของเรือนไทยเรือนหน่ึงของบาน มาเปนพื้นที่ในการจัดแสดงความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ

เครื่องดนตรีไทย และบุคคลสําคัญทางดนตรีในทองถิ่น ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถนําไปปรับใช พัฒนาและตอยอดไดเปนอยางดี ดวย

การออกแบบปายส่ือความหมายและนิทรรศการใหนาสนใจ รวมถึงใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชน เชน จอโทรทัศน หรือ

คอมพิวเตอรในการแสดงขอมูล หรือใชเครื่องเลนเพลงที่นักทองเที่ยวสามารถเปดเลนไดดวยตนเอง  ก็จะทําใหพื้นที่ในสวนน้ี

เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมที่สมบูรณยิ่งขึ้น นําไปสูการเพิ่มความประทับใจแกนักทองเที่ยว เพิ่มคุณคาใหกับสถานที่ และ

เกิดกระบวนการเรียนรูตอผูมาเยือนน่ันเอง 

 

 7.3   ดานความเปนมืออาชีพ 

      เน่ืองจากโฮมสเตยน้ันมีจุดมุงหมายสําคัญคือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยว  ไปพรอมกับการเรียนรู

วัฒนธรรมของเจาของที่พัก ดังน้ันทางโฮมสเตยจะตองบริหารจัดการกิจกรรมทั้งสองดานใหมีความสมดุลกัน เพื ่อ

ตอบสนองความคาดหวังที่นักทองเที่ยวมีใหไดมากที่สุด 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1502 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

8. ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยพบวา บานพิมานโฮมสเตยดนตรีไทย มีรูปแบบของโฮมสเตยที่เนนกิจกรรมดนตรีไทย โดยเปนทั้งการ

แสดงเพื่อใหความบันเทิง เปนแหลงสืบทอดและเรียนรูองคความรูทางดนตรีไทย และกิจกรรมสะทอนวีถีชีวิตในทองถิ่น

สมุทรสงคราม ผูวิจัยจังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

8.1 ผูวิจัยควรมีการสัมภาษณนักทองเที่ยวในเรื่องกิจกรรมที่อยากใหเกิดขึ้นระหวางการเขาพักโฮมสเตย 

8.2 ผูวิจัยควรศึกษาถึงความพึงพอใจของคนในทองถิ่นควบคูไปดวย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม  
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีเปนการศึกษาภูมิหลังและปจจัยที่สงเสริมใหบานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

พัฒนาไปสูการเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมประเภทงานหัตถศิลปที่มีความโดดเดน

เปนเอกลักษณ อาทิ งานแทงหยวก งานเครือ่งหอม ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับคนในชุมชนไดสอดคลอง

กับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในปจจุบัน การศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนและขอบเขตออกเปน 3 ขั้นตอน 

คือ 1) ทําการศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับภูมิหลังและศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน 2) เก็บรวมรวมขอมูล

เบื้องตนจากเอกสารที่เก่ียวของ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากคนในชุมชน 3) นําขอมูลและหลักฐานที่ไดมาวิเคราะห

ประมวลผลและเขียนบรรยายเชิงพรรณา ผลจากการศึกษาพบวามีปจจัย 6 ประการที่สงเสริมใหชุมชนพัฒนาไปสูการเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก 1) การรวมตัวของชุมชนเพื่อตอสูกับการรุกลํ้าของหมูบานจัดสรร 2) การรับนักทองเที่ยว

ที่สงตอมาจากตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 3) ความสัมพันธทีด่ีในระบบเครือญาติและเครือขาย 4) ศักยภาพดานทุนทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 5) การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนจากองคกรตาง ๆ และ 6) ความตองการในการทองเที่ยวแบบโหยหาอดีต ทั้งน้ี

ส่ิงสําคัญที่จะทําใหชุมชนประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จะตองสรางจิตสํานึกเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชน และสราง

ความตระหนักรูในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ผานการแลกเปล่ียนเรียนรูกับนักทองเที่ยวเพื่อนําไปสูความสมดุลทาง

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของชุมชนอยางแทจริง 

 

คําสําคัญ: งานหัตถศิลป  ชุมชนเกาะศาลเจา  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 

Abstract 

 

  This research studies the background and factors influencing the development of Wat Champa 

at Talingchan, Bangkok to become the Creative Tourism community. The community is a community of 

arts and handicrafts that are unique, such as the work of banana stalk and the fragrances. The tourists 

can perform activities with the local people, conforming to the current concept of creative tourism 

community. The study has set these objectives 1) To study the background and potential of creative 

tourism development in the community. 2) To collect basic information from key informants including in-
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depth interviews with local people. 3) To analyze the data and evidence that have been processed and 

summarized in descriptive research. The study found that there are six factors influencing the development of 

Wat Champa at Talingchan, Bangkok to be the Creative Tourism community. 1) Community solidarity to 

resist the invasion of housing estates. 2) The capacity of tourist transmitting from Klong Lat Mayom floating 

market. 3) A good relationships with relatives and networks. 4) The potential resist cultural capital of the 

community. 5) The promotion of community tourism from various organizations. and 6) The demand for 

Nostalgia Tourism. Thus, the significant things that make the sustainability to raise awareness of the 

involvement of people in the community and the value of local arts and culture through the exchange 

of knowledge with the tourists that lead to the balance of the culture, economy and environment of the 

community. 

 

Keywords: handicrafts, Wat Champa community, creative tourism 

 

บทนํา  

นับตั้งแตองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดริ เริ่มปฏิญญาสากลเพื่อความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  (The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity) ในค.ศ. 2001 เพื่อกําหนด

มาตรฐานในระดับสากลทางดานการสงเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรมและการดํารงรักษาใหคงอยู เน่ืองจากวัฒนธรรม

เปนส่ิงที่มนุษยสรางสรรคขึ้นดวยสติปญญา มีหลากหลายรูปแบบตามแตทองถิ่นของตนจนเกิดเปนงานศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต 

กระทั่งกลายเปนอัตลักษณเฉพาะในทองถิ่นน้ันๆ นํามาสูการใชความคิดสรางสรรคเปนปจจัยเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนาเมือง

อยางยั่งยืน ซ่ึงกลายเปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคขึ้น หมายถึงเปนรูปแบบการทองเที่ยวแนวใหมที่ให

ความสําคัญกับความผูกพันของนักทองเที่ยวผูมาเยือนกับเจาของแหลงทองเที่ยว ที่แสดงถึงความสนใจเพื่อเขาไปเรียนรูและมี

สวนรวมอยางจริงจังในพื้นที่ทองเที่ยว ลักษณะของการทองเที่ยวดังกลาวจะเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวและเจาของบานได

แลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาศักยภาพการสรางสรรคกิจกรรมรวมกันซ่ึงจะกอใหเกิดความจดจํา และความประทับใจอยางลึกซ้ึงใน

พื้นที่ของการทองเที่ยว นอกจากนักทองเที่ยวจะไดทําความเขาใจพื้นอยางลึกซ้ึง ยังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะรักษาความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ, 2556: 17) 

บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นนาสนใจทั้งทางดาน

กายภาพของพื้นที่ที่มีสภาพเปนเกาะ และศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานแทงหยวก งานเครื่องหอม ใหนักทองเที่ยว

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับคนในชุมชน สอดคลองกับวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคตามที่นักวิชาการไดใหแนวคิดของการทองเที่ยวรูปแบบน้ีวา เปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขาไปมี

สวนรวมในประสบการณการเรียนรูกับคนในพื้นที่ ไดสรางสรรคกิจกรรมที่เปนภูมิปญญาซ่ึงเปนส่ิงที่ปฏบิัติกันอยูเปนประจําของ

ผูคนในทองถิ่น โดยนักทองเที่ยวตองรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมดั้งเดิม เพื่อไมทําใหเกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตหรือ

วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เม่ือผูเขียนไดศึกษาบริบทตางๆ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมทางการทองเที่ยวกับชุมชนใน

ระยะเวลากวา 4 เดือน ทําใหวิเคราะหไดวา การที่ชุมชนเกาะศาลเจาจะสามารถพัฒนาสูการเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยวไดน้ัน

ตองเกิดจากปจจัยแวดลอมหลายประการ วัตถุประสงคของบทความวิชาการชิ้นน้ีจึงเปนการศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่ทําใหชุมชน

เกาะศาลเจาพัฒนาเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยว และงานหัตถศิลปของชุมชนสามารถพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. ทําการศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับภูมิหลังและศักยภาพทางการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน 2. เก็บรวมรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เก่ียวของ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากคนใน

ชุมชน 3. นําขอมูลและหลักฐานที่ไดมาวิเคราะหประมวลผลและเขียนบรรยายเชิงพรรณา 
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ประวัติศาสตรทองถิ่นบานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา 

 ภูมิหลังของบานเกาะศาลเจา  ชุมชนวัดจําปาตั้งอยูที่ หมู 5 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  ริมคลอง

บางระมาด และคลองบานไทร ในกลุมเขตกรุงธนเหนือ ระหวางคลองบางระมาดกับคลองบานไทรในเขตตล่ิงชัน ชวงระหวาง

ถนนราชพฤกษและถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ฝงสถานีขนสงสายใตใหม) มีอาณาเขตดังน้ี 

 ทิศเหนือ   จดริมคลองบานไทร 

 ทิศใต   จดริมคลองบางระมาด และติดตอกับหมูที่ 4 แขวงบางระมาด 

 ทิศตะวันออก  จดริมคลองบางระมาด เปนชวงแยกของบานไทรและคลองบางระมาด 

 ทิศตะวันตก  ฝงซายของถนนจําปากาญจนาภิเษก และติดตอกับหมูที่ 10 แขวงบางระมาด 

แตชาวบานมักนิยมเรียกกันติดปากวา “ชุมชนเกาะศาลเจา” เน่ืองจากพื้นที่ของชุมชนถูกลอมรอบดวยคลองสายหลัก 2 สาย 

คือคลองบางระมาดและคลองบานไทร โดยมีคลองลัดวัดจําปาเชื่อมคลองทั้งสองสายเขาดวยกัน ทําใหพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะ

เปนเกาะ สวนคําวาศาลเจาน้ัน มาจากชื่อศาลเจาพอจุยซ่ึงเปนศาลเจาศักดิ์สิทธ์ิประจําชุมชน  คําวา “จุย” มาจากศัพท

ภาษาจีนแตจ๋ิวแปลวา “นํ้า” โดยศาลเจาน้ีตั้งอยูบริเวณทาเทียบเรือซ่ึงเปนแหลงการคาทางนํ้าในสมัยโบราณ สันนิษฐานวาชาว

จีนเดินทางคาขายผานบริเวณน้ีกันมาก จึงมีการตั้งศาลขึ้นเพื่อบูชาสายนํ้า จนกลายเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนมา

จนถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นที่บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตล่ิงชัน 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@13.774055,100.4343291,532m/data=!3m1!1e3 

 

การเรียบเรียงขอมูลภูมิหลังของชุมชนพบวา บริเวณคลองบางระมาดเปนชุมชนโบราณมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โดยอาศัยหลักฐานที่เคยขุดพบกระเบื้องเคลือบสีเขียว เม่ือกรมศิลปากรนําไปวิเคราะหพบวามีอายุเกาแกกวา 500 ป สอดคลอง

กับการมีอยูของชุมชนจากขอความในโคลงดั้นกําสรวลสมุทร ซ่ึงเปนวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบางตอนที่กวีพรรณาถึงเรือ

ลองแมนํ้ามาจากกรุงศรีอยุธยา ผานมาทางชุมชน “บางรมาต” แปลความจากโคลงดั้นตอนน้ีไดวา เม่ือเรือลองมาถึงบางรมาต 

ไดเห็นระมาดหรือแรดว่ิงตามทางและไดยินเสียงรองของแรดกองปา ทําใหกวีคิดถึงเม่ือครั้งหญิงผูเปนที่รักจากไปจึงรองไห

ออกมาประสานกับเสียงรองของแรดประหน่ึงรองไหเปนเพื่อนกัน (สุกัญญา สุจฉายา, 2546: 1) อีกทั้งคลองบางระมาดยังเปน

คลองสําคัญในยานฝงธนบุรีที่ใชเปนเสนทางสัญจรเพื่อเชื่อมตอไปยังเมืองนครปฐมและออกสูอาวไทยอีกดวย ส่ิงที่ตอกย้ําความ

มีตัวตนของชุมชนเกาะศาลเจาคือวัดจําปาซ่ึงเปนวัดประจําชุมชน ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาสรางขึ้นในสมัยใด แตสันนิษฐาน

ไดวาเปนวัดโบราณตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและไดรับการบูรณปฏิสังขรณครั้งสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 หลักฐานจากศิลาจารึก
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วัดจําปาทําใหทราบวาในป 2391 สมเด็จพระสังฆราช(นาค) ไดทูลลาพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไปกระทําการฉลอง

วัดจําปาสอาวาส โดยไดรับพระราชทานผลไมมงคลหายากจากเมืองจีนหลายชนิดไปชวยงานฉลอง พรอมกับเจาพนักงานพระ

คลัง กับ พระเจาลูกเธอ พระองคเจาวรนพ จางวางมหาดเล็ก ไปปกเขตแดนของวัดเปนสําคัญ เม่ือมีวัดเปนหลักประธานของ

ชุมชน ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนจึงเกิดขึ้น “วัด” นอกจากจะเปนสถานที่เผยแพรคําสอน แสดงธรรมเทศนา และ

ประกอบพิธีกรรม ยังเปนจุดกําเนิดของงานชางและศิลปกรรมแขนงตางๆ พระครูสุนทรจริยาภิรม เจาอาวาสวัดจําปา ไดกลาว

ไววา ในอดีตชุมชนวัดจําปามีชางฝมืออยูมาก เม่ือมีงานศพก็จะมีชางแทงหยวก ชางแกะสลัก ที่มีความชํานาญมาชวยงานที่วัด 

ดานศิลปะการเตน การรํา ก็ขึ้นชื่อ เพราะนิวาสถานของขุนเชี่ยวรําฉลาด ซ่ึงเปนตัวโขนในยุครัชกาลที่ 6 ก็อยูที่ชุมชนน้ี (เอนก 

นาวิกมูล, 2552: 198-199) จากคําบอกเลาของนายทวีศักด  หวางจันทร ประธานชุมชนเกาะศาลเจาและลูกหลานของนาย  

สมบุญ  หวางจันทร ชางปนและชางวาดภาพที่มีชื่อเสียงของชุมชน ทําใหทราบวา ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวพระนคร

อพยพหนีระเบิดมาอยูตามสวนในฝงธนบุรีหลายครอบครัว รวมไปถึง “หลวงวัฒนศิลป” (ตวน ยุวพุกกะ) ชางหลวงสังกัดกอง

ชางกระทรวงวังที่อพยพมาอยูที่น่ี และกลายเปนบุคคลสําคัญที่ถายทอดความรูใหชาวบานชุมชนวัดจําปาไดมีวิชาหัตถศิลปอยาง

งานแทงหยวกติดตัว จนถือไดวางานแทงหยวกของกลุมชางวัดจําปามีความโดดเดนเปนเอกลักษณสืบทอดมาจนปจจุบัน แมจะ

เหลือชางแทงหยวกในชุมชนอยูเพียงไมก่ีคนแลวก็ตาม 

นอกจากน้ัน ชุมชนแหงน้ียังเคยเปนแหลงทําขาวหลามเพื่อสงไปขายยังชุมชนอ่ืนๆ เปนยานการคาและทาเทียบเรือ

เพื่อขนสงสินคาทาสุดทายในฝงธนบุรี ทําใหมีเรือสินคาและเรือชาวบานแลนผานไปมาอยางคึกคักตลอดทั้งวัน พื้นที่สวนใหญ

ของชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนสวนเกษตร เพาะปลูกผัก ผลไม และพรรณไมนานาชนิด โดยเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพแวดลอมของชุมชนในแตละชวง กอนป 2500 ชาวบานปลูกพืชผักสวนครัวและผลไมตางๆ เพียงเพื่อการยังชีพเทาน้ัน 

กอนจะเปล่ียนเปนการปลูกเพื่อการคาขายมากขึ้น ตอมาในป 2526 เกิดนํ้าทวมครั้งใหญทําใหสวนในฝงธนบุรีสวนมากไดรับ

ความเสียหายไปพรอมๆ กับพันธุไมยืนตนดั้งเดิมหลายชนิดที่สูญหายไป อาทิ มะมวงการะเกด มะกอกปา มะขวิด เปนตน 

หลังจากน้ันชาวสวนจึงไดเปล่ียนแปลงมาปลูกพืชผักสวนครัวที่ใหผลผลิตและสามารถเก็บเก่ียวไดเร็วกวาเพื่อลดความเส่ียงจาก

ภัยนํ้าทวมที่อาจเกิดขึ้นซํ้าอีก (สุกัญญา สุจฉายา, 2546: 5-6) ในปจจุบันมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 93 ครัวเรือน แบงเปน 88 

บาน จํานวนประชากรชาย 152 คน จํานวนประชากรหญิง 198 คน รวมทั้งส้ิน 350 คน (ในจํานวนน้ีรวมคณะกรรมการชุมชน

แลว 10 คน) เม่ือขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดตั้งชุมชนในป 2555 โดยใชชื่อวาชุมชนวัดจําปา ก็ไดเกิดภารกิจหลักของ

คณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาทั้งดานกายภาพ ส่ิงแวดลอม สุขอนามัย และเศรษฐกิจของชุมชนใหอยูดี กินดี การใช

วัฒนธรรมชุมชนจึงกลายเปน “ทุน” ที่นําไปสูการทองเที่ยวในที่สุด 

 

ปจจัยที่ทําใหชุมชนเกาะศาลเจากลายเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 

 อดีตของฝงธนบุรีเคยเต็มไปดวยไรนาและสวนเกษตร แลวคอยๆ เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมทันสมัยในยุคหลัง 

การทําสวนเกษตรเลือนหายไปเน่ืองจากเปนงานหนัก รายไดไมแนนอน คนสวนใหญนิยมทํางานบริษัทมากกวา จึงไมมีการสืบ

ทอดมาถึงคนรุนหลัง เม่ือมีการตัดถนนหลายสายในฝงธนบุรี เชน ถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑล พื้นที่สวนเกษตรสวน

ใหญก็ถูกขายใหกับนายทุนเพื่อสรางบานจัดสรรมากมาย  แตความนาสนใจของชุมชนเกาะศาลเจาคือการรักษาความเปนชุมชน

สวนเกษตรริมคลองที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอยางสมบูรณ มีวิถีชีวิตและงานหัตถศิลปที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

ขณะที่ชุมชนสวนเกษตรสวนใหญในฝงธนบุรีแทบจะไมหลงเหลืออยู จากการศึกษาวิเคราะหไดวา การที่ชุมชนเกาะศาลเจาผัน

ตัวเองมาเปนแหลงทองเที่ยว เกิดจากปจจัยแวดลอมหลายประการ ไดแก   
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1. การรวมตัวของชุมชนเพื่อตอสูกับการรุกลํ้าของหมูบานจัดสรร 

เม่ือพื้นที่สวนเกษตรถูกแทนที่ดวยถนนและหมูบานจัดสรรที่รุกลํ้าเขามาเรื่อยๆ ตามนโยบายพื้นที่สวนการพัฒนาเมือง 

เจาของที่ดินสวนเกษตรหลายแหงไมอาจตานทานการรุกลํ้าเพื่อขอซ้ือที่ดินจากนายทุน จึงตัดสินใจขายแลวยายถิ่นฐานไปอยูที่

อ่ืน แตชาวบานในชุมชนเกาะศาลเจาสวนหน่ึงยังตองการสืบทอดการทําสวนเกษตร และอนุรักษรักษาถิ่นฐานดั้งเดิมของตนเอง

ไวใหลูกหลาน โดยไมตองการใหความทันสมัยแบบชุมชนเมืองเขามาแทนที่ เพราะเกรงวาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นจะสูญ

หายไป ปจจุบันพื้นที่ดานทายของชุมชนมีหมูบานจัดสรรเขามาตั้งอยูและก้ันกําแพงสูงปดทางเขา-ออกถนนไว ทําใหชาวบานใช

เสนทางสัญจรไดเพียงดานหนาของชุมชนตรงบริเวณวัดจําปาเพียงทางเดียว โครงการบานจัดสรรยังคงพยายามติดตอขอซ้ือ

ที่ดินจากคนในชุมชนเพิ่มเติมเพื่อขยายโครงการออกไป แตชาวบานที่เหลือไมตองการยายถิ่นฐานไปไหนจึงเกิดการรวมตัวกัน

เพื่อคิดหาหนทางในการรักษาชุมชนใหคงอยู ประกอบกับการทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ชาวบานจึงใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและมีการรื้อฟนวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาเปนสวนหน่ึงในการดึงดูดนักทองเที่ยว 

2. การรับนักทองเที่ยวที่สงตอมาจากตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

 โดยปกติการเดินทางมาทองเที่ยวที่ชุมชนเกาะศาลเจาทางรถไมเปนที่นิยม เน่ืองจากลักษณะของพื้นที่ที่มีหมูบาน

จัดสรรอยูลอมรอบชุมชนมักจะทําใหนักทองเที่ยวสับสนกับเสนทาง นักทองเที่ยวสวนมากจึงเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทาง

เรือโดยซ้ือทัวรมาจากตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ทั้งน้ีเปนเพราะชุมชนเครือขายทางการทองเที่ยวโดยนายชวน ชูจันทร เกษตรกร

ชาวบางระมาด ผูริเริ่มการสรางตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ซ่ึงตอสูกับการขยายพื้นที่ของหมูบานจัดสรรเชนเดียวกัน ไดริเริ่มตลาด

เอกชนที่เปนการนําสินคาเกษตรและสินคาทั่วไปเขามาจําหนาย โดยคาดหวังกลุมเปาหมายที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร และ

ประสบความสําเร็จจากการสรางเครือขายใหชาวสวนใกลเคียงเขารวมดวย เม่ือการทองเที่ยวของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมมีการ

ขยายตัวในชวงป 2553 จึงจัดใหมีบริการเรือนําเที่ยวเพื่อนํานักทองเที่ยวเยี่ยมชมสวนเกษตรและชุมชนใกลเคียง บานเกาะศาล

เจาชุมชนวัดจําปาจึงเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ เน่ืองจากมีระยะทางไมไกลมากนัก ใชเวลา

เดินทางเพียงแค 20 นาที และเปนชุมชนที่ยังมีวิถีชีวิตชาวสวนริมคลอง มีบานเรือนไทย และมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

ของชุมชน เม่ือรับนักทองเที่ยวที่สงตอมาจากตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ทางชุมชนเกาะศาลเจาตองออกแบบเสนทางนําเที่ยวให

กระชับและนาสนใจ เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีเวลาเพียง 90 นาทีรวมการเดินทางไป-กลับและเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวแลว การ

เที่ยวชมในชุนชนเกาะศาลเจาจึงถูกออกแบบไวประมาณ 45 นาที เม่ือเรือนําเที่ยวจอดเทียบทาศาลเจาพอจุย นักทองเที่ยวจะ

ขึ้นเรือแลวไปชมบานเรือนไทย จากน้ันจะเดินขามสะพานไปยังบานเครื่องหอม เพื่อชมและรวมกิจกรรมในการบีบแปงร่ํา ทํานํ้า

ปรุง หรือเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทเครื่องหอมของชุมชน แลวเดินผานไปชมสวนดาหลา ซ่ึงเปนสวนเกษตรที่ปลูกดอกดา

หลาสงจําหนาย นักทองเที่ยวสามารถเลือกซ้ือนํ้าสมุนไพรแปรรูปไดจากสวนแหงน้ี จุดทองเที่ยวสุดทายซ่ึงเปนจุดลงเรือเพื่อสง

นักทองเที่ยวกลับไปยังตลาดนํ้าคลองลัดมะยม คือสวนเกษตรที่มีการจําหนายผลผลิตจากสวนของชาวบานในชุมชน กลาวไดวา

นักทองเที่ยวหลักของชุมชนคือนักทองเที่ยวที่สงตอมากจากตลาดนํ้าคลองลัดมะยมอยางแทจริง 

  3. ความสัมพันธที่ดีในระบบเครือญาติและเครือขาย 

  จากที่กลาวไวในบทนําวา สกุลชางของชุมชนหลงเหลือผูสืบทอดไมมากนัก ที่ยังมีใหเห็นอยูอาทิลูกหลานในตระกูล 

“หวางจันทร” โดยมีนายทวีศักดิ์  หวางจันทร ประธานชุมชนปจจุบันที่เปนผูสืบทอดงานแทงหยวกและงานแกะสลัก สวนเครือ

ญาติคนอ่ืนๆ ก็ไดสืบทอดงานชางไม ชางรอยดอกไมสด โดยศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานเครื่องหอมประเภท แปงร่ํา 

แปงพวง และนํ้าปรุงตาง ๆ ดวยความเปนครอบครัวคนไทยสมัยกอนจึงมีการตั้งบานเรือนอยูในบริเวณเดียวกัน หากดูจาก

รูปภาพที่ 1 จะเห็นวาชุมชนถูกแบงเปนพื้นที่ในเกาะและนอกเกาะ หากกําหนดใหวัดจําปาเปนศูนยกลาง ทางดานทิศตะวันตก

และทิศใตของวัดเปนบานเรือนอยูอาศัยและสวนเกษตร สวนทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเสนทางทองเที่ยวของชุม

ชุน ซ่ึงสวนใหญเปนบานเรือนของครอบครัวหวางจันทรเกือบทั้งส้ิน นอกจากน้ันก็ยังมีการเขารวมของชาวสวนอีกหลาย

ครัวเรือนที่มีศักยภาพในการเปนแหลงนําเที่ยวแบบสวนเกษตร ทําใหเกิดความหลากหลายทางการทองเที่ยวจนกลายเปน

เอกลักษณของชุมชน กลาวไดวา จุดเริ่มตนของการจัดเสนทางทองเที่ยวโดยใชระบบเครือญาติซ่ึงเปนระบบความสัมพันธขั้น
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พื้นฐานในชุมชน งายตอการกําหนดบทบาทและแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว บวกกับความสัมพันธที่ดีในระบบ

เครือขายทองถิ่น แบบสังคมชนบท มีการไปมาหาสูกัน มีสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ทําใหสมาชิกสามารถ

รวมตัวกันไดงาย และทําหนาที่สอดคลองกันอยางราบรื่น  

  4. ศักยภาพดานทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 

  ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป จะมีการจัดงานประเพณีสืบสานงานวิถีถิ่นของชุมชน เปนการแสดงความเคารพ

ตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองโดยการบวงสรวงศาลเจาพอจุย-เจาพอกุมกรรณ ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของชาวบานมาตั้งแตครั้งโบราณ

เม่ือตองใชเสนทางคมนาคมทางนํ้า แมวาปจจุบันการคมนาคมจะเปล่ียนเปนเสนทางบก ชาวบานก็ยังคงสืบสานงานประเพณี

สําคัญน้ีเปนประจําทุกป โดยมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวหรือคนภายนอกไดเขารวมงานและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน 

รูปแบบของงานจะเริ่มตนโดยพระสงฆเจริญพระพุทธมนตฉันภัตตาหารเชา บวงสรวงศาลเจาพอจุย-เจาพอกุมกรรณ หลังจาก

น้ันจะมีการแสดงละครชาตรี การสาธิตงานหัตถศิลปชุมชน ไดแก การทําแปงพวง แปงหอม เครื่องตะนาวหรือเครื่องหอม

โบราณ การทําพวงมะโหตรหรือพวงอุบะจากกระดาษสี การทําขนมไทย การจักสานทางมะพราว การแทงหยวก การทําพวง

แขวน งานบายศรี ในวันงานจะมีการเปดบานตางๆ ในชุมชนใหนักทองเที่ยวเดินชมและรวมกิจกรรมไดตลอดทั้งวัน แมวา

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจาจะปรากฎมากมายทั้งงานแทงหยวก งานแกะสลัก งานปน งานวาดภาพ การแสดงโขน 

ละคร แตบางอยางก็ไดสูญหายไปแลวตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เริ่มเปล่ียนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง วัฒนธรรม

ที่มีความโดดเดนเปนเอกเอกลักษณนาสนใจและยังคงหลงเหลืออยูก็มีเพียงไมก่ีอยาง ชาวชุมชนจึงพยายามอนุรักษเอาไวใหมาก

ที่สุด นับวาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจาเปนมรดกที่ตกทอดกันมาสูชนรุนหลัง จนกลายเปนเอกลักษณ คานิยม 

ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมที่พัฒนาไปสูการเปนสินคาทางการทองเที่ยว จะทําใหชุมชน

เกิดความหวงแหนและตองการรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู นับเปนการสรางความสมดุลระหวางการรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ ทําใหคนในชุมชนอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน  

  5. การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนจากองคกรตางๆ 

  เม่ือนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลสนับสนุนใหการทองเที่ยวพัฒนาไปสูชุมชน เพื่อสรางใหเกิดเศรษฐกิจ

และสังคมที่ดี โดยชุมชนมีสิทธ์ิในการจัดการแหลงทองเที่ยวของตนเองในฐานะเจาของบาน ทําใหชุมชนเริ่มตื ่นตัวในการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของตนเองมาพัฒนาเปนสินคาทางการทองเที่ยว สําหรับชุมชนเกาะศาลเจาน้ัน 

เม่ือขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดตั้งชุมชน โดยใชชื่อวา “ชุมชนวัดจําปา” ก็ไดนําสวนเกษตรและงานหัตถศิลปมาเปน “ทุน” 

ที่นําไปสูการทองเที่ยว จนเริ่มเปนที่รูจักแกคนทั่วไป ความโดดเดนในงานหัตถศิลปของชุมชน ทําใหภาครัฐเริ่มหันมาสนใจและ

สงเสริมใหเปนชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังเชนสํานักงานเขตตล่ิงชันบรรจุใหเปนสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจของเขต 

ดานองคกรภาคประชาชนที่ไมแสวงหาผลกําไรภายใตชื่อ “เครือขายการทองเที่ยวภาคประชาสังคม” ซ่ึงประกอบดวย ชุมชน 

ชมรม องคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชนตางๆ ที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อคนหาวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ มีคุณคาในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และรวมกันอนุรักษใหคงอยู หรือนํามาฟนฟูเพื่อตอยอดใหเกิดประโยชน โดยสรางความรับรูแกผูมีหนาที่ดูแล

รักษาใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการแหลงทองเที่ยวหรือชุมชนของตน เครือขายการทองเที่ยวภาคประชาสังคม จะทํา

การประชาสัมพันธจุดเดนในแตละชุมชนลงในโซเชียลมีเดีย อาทิ ภูมิหลังดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน 

แหลงทองเที่ยว รวมถึงการนําพาคณะนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที ่

  ดานกองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ไดคัดเลือกใหชุมชนเกาะศาลเจาเปน UNSEEN แหลงทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยใหเหตุผล

วาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีตนทุนเปนทรัพยากรในชุมชนจํานวนมาก ซ่ึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ผสมผสานกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางลงตัว เพียงแตตองเพิ่มกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวในมิติที่หลากหลาย

ควบคูกันไป ประกอบดวย มิติดานการพัฒนาชุมชนทองเที่ยว มิติดานการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนและการมีสวนรวม และมิติดาน

เศรษฐกิจชุมชนและการสรางเครือขายเพื่อเปดโลกทัศนการทองเที่ยว จากการที่องคกรตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
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ประชาสัมพันธและสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทําใหนักทองเที่ยวเริ่มรูจักและเดินทางเขาสูพื้นที่มากขึ้น 

จึงเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหชุมชนตองปรับเปล่ียนเปนแหลงทองเที่ยว 

  6. ความตองการในการทองเที่ยวแบบ “โหยหาอดีต” 

  คําวาการทองเที่ยวแบบ “โหยหาอดีต” หรือ Nostalgia Tourism เปนการทองเที่ยวบนจินตนาการวาดวยวันชื่นคืน

สุข หมายถึง สภาวะอาการหรือความรูสึกของคนที่มีตอภาพหรือบรรยากาศในอดีต อาการที่ไดหวนรําลึกถึงความหลังครั้งเกา 

ซ่ึงถูกนํามาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณที่ผูคนในสังคมหลีกหนีความวุนวายในสังคมเมือง และเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ ที่มีวิถีชีวิตเรียบงายหรือวิถีชีวิตแบบชนบท (เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์, 2555: 6) การทองเที่ยวลักษณะน้ีจึงมัก

ปรากฏออกมาในรูปแบบของความตองการดานวัตถุ ส่ิงกอสราง หรือบรรยากาศ ที่มีสัญลักษณบงบอกถึงความเปนอดีตที่เลือน

หายไปแลวในปจจุบัน สําหรับบานเกาะศาลเจาเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตสวนเกษตรริมคลอง บานทรงไทย ขนมไทยโบราณ และ

ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงสะทอนภาพในอดีตที่ผานพนไปแลวและเปนวิถีชีวิตที่ขาดหายไปในปจจุบัน รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวที่

เชื่อมโยงกับตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ซ่ึงเปนตลาดที่มีรูปแบบและบรรยากาศยอนยุคแตไมลาสมัย มีการพายเรือขายสินคา การ

จําหนายอาหารคาว-หวานโบราณ และบริการเรือนําเที่ยว ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี 

นับวาชุมชนเกาะศาลเจาเปนแหลงทองเที่ยวตัวอยางที่ชัดเจนของปรากฏการณโหยหาอดีตดังที่กลาวมา 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ : จากงานหัตถศิลปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมแตกตางจากการทองเที่ยวในอดีต กลาวคือ จากการ

เดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยว ก็ไดพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรหรือเชิงวัฒนธรรม โดยจัดใหเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เนนการเรียนรู การศึกษาจากประสบการณที่เก่ียวของกับคนใน

ชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชนน้ันๆ ลักษณะของการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคจะเปนนักทองเที่ยวที่ไมใชเปนเพียงแตเดินทางเพื่อไปพบเห็นเทาน้ัน แตจะกลายเปนสวนหน่ึงของชุมชนจากการรวม

ทํากิจกรรมทางการทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต มีโอกาสไดเรียนรูและ

ทดลอง เพื่อสรางประสบการณจากส่ิงที่เปนจริงในชุมชน กระบวนการทั้งหมดน้ีจะทําใหนักทองเที่ยวประทับใจและเขาใจ

ศิลปวัฒนธรรมชุมชนไดลึกซ้ึงมากกวาการทองเที่ยวทั่วไป อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการรักษาเอกลักษณของทองถิ่น

และทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  

 แมวาคนในชุมชนจะไมมีความรูเรื่องแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมากนัก แตงานหัตถศิลปและกิจกรรมตางๆ ที่

ดําเนินไปตามวิถีชวิีตปกติของชุมชน สามารถเชื่อมโยงเขาสูการทองเที่ยวรูปแบบน้ีได จึงเปนแรงกระตุนใหชุมชนพัฒนารูปแบบ

งานหัตถศิลปตางๆ เปนกิจกรรมเรียนรูแกนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูและลงมือทํากิจกรรมแทงหยวก การ

ทําพวงมะโหตร การทําอาหารคาว-หวาน รวมกับคนในชุมชนเม่ือจะจัดงานประเพณีหรือพิธีกรรมตางๆ  สวนการทําเครื่องหอม

น้ัน มีการเปดบานใหนักทองเที่ยวสามารถทดลองหยอดแปงร่ํา สกัดนํ้าปรุง ไดตลอดเวลา เน่ืองจากคนในชุมชนมีการทําเครื่อง

หอมเพื่อเตรียมจําหนายเปนสินคาที่ระลึกแกนักทองเที่ยวเปนปกติทุกวัน ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางงานหัตถศิลปที่มีความโดดเดน 

ไดแก 

งานเคร่ืองหอม เปนงานปรุงแตงกล่ินจากดอกไมไทยนานาชนิดแลวแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ การใชเครื่องหอมได

สอดแทรกอยูในวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  อาทิ พิธีสรงนํ้าพระ การรดนํ้าดําหัวผูใหญในวัน

สงกรานต  การใชเพื่อประทินผิว ตลอดจนถึงการรดนํ้าศพ เปนตน สําหรับชุมชนน้ีมีการทําเครื่องหอมในรูปแบบตางๆ ไดแก  

  แปงร่ํา ทํามาจากแปงหินหรือแปงนวลที่ผสมนํ้าปรุงกล่ินดอกไมไทยซ่ึงทางชุมชนสกัดขึ้นเอง โดยบีบแปงเปนเม็ด

เล็กๆ ลงบนใบตองแลวรอใหแหงจึงบรรจุลงภาชนะ  แปงร่ําใชเปนสวนผสมที่ใสในนํ้าอบ สามารถทําเปนแปงกระแจะเพื่อใช

เจิมในพิธีกรรม คนโบราณมักนิยมใชทาผิวหลังอาบนํ้า ใชผัดหนา ทาตัว เพื่อใหเกิดกล่ินหอมและความเย็นสบาย 
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  แปงพวง เน่ืองจากคนในตระกูลหวางจันทรมีความสามารถในการประดิษฐเครื่องดอกไมสดมาแตเดิม จึงไดพัฒนา

ความรูมาประดิษฐแปงพวง หรือพวงมาลัยที่ทําจากแปง โดยมีกรรมวิธีตางกับแปงร่ําเล็กนอย กลาวคือ เมื่อนําแปงหินมาผสม

กับนํ้าปรุงแลว ใหใสสีที่ตองการกอนจะบีบเม็ดแปง การบีบเม็ดแปงน้ันตองรองพื้นดวยใบตองแลวขึงดายใหเปนเสนตรงและตึง 

จากน้ันบีบแปงใหเปนเม็ดเล็กๆ ลงบนเสนดายโดยเวนระยะหางเทาๆ กัน รอใหแหงแลวจึงนําเสนดายพรอมแปงนั้นมาอบร่ําให

เกิดกล่ินหอมกอนนํามามัดรวมกันใหเปนพวง แลวตกแตงตามรูปแบบที่ตองการ เชน มัดรวมกันเปนพวงมาลัย เพื่อใชบูชาพระ

แทนพวงมาลัยดอกไมสด หรือประยุกตทําเปนพวงแปงใชเสียบมวยผมแทนชอดอกไม เปนตน 

  นํ้าปรุง หรือนํ้าหอมไทยสมัยโบราณ เปนการสกัดกล่ินจากดอกไมหอมชนิดตางๆ แลวนํามาปรุงแตงกล่ินตาม

ความชอบ ชุมชนแหงน้ีสกัดกล่ินนํ้าปรุงจากดอกไมไทยใหมีความหอมติดทนแตไมฉุนมาก จึงเปนที่นิยมแกนักทองเที่ยวทั่วไป 

กล่ินที่ไดรับความนิยมสวนใหญ ไดแก ปบ มะลิ โมก และกุหลาบ  

  งานแทงหยวก เปนงานหัตถศิลปที่จัดอยูในงานชางสิบหมู ประเภทชางสลักของออน เปนงานที่ใช "หยวก" หรือลํา

ตนกลวย โดยลอกกาบกลวยสวนที่เปนแกนออนของลําตนที่มีสีขาวมาใช โดยมากนิยมใชกลวยตานีเพราะมีสีขาวนวลและไม

คอยเปล่ียนสีผิวเม่ือสัมผัสอากาศ จากน้ันจึงนําเอากาบกลวยมาทําใหเปนลวดลายแบบ ตาง ๆ โดยวิธีแทงดวยมีดปลายแหลม 

นิยมทําขึ้นเพื่อใชประดับตามฐานหรือเสา เชนซุมเบญจาในพิธีโกนจุกและรานมาหรือจิตกาธานพิธีศพ งานแทงหยวกของชุมชน

แตกตางจากที่อ่ืนตรงที่ผสมผสานเขากับการประดับงานปนและงานแกะสลักซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จนเรียกไดวาเปนงาน 

“กลุมชางวัดจําปา” 

  พวงมะโหตร เปนเครื่องแขวนที่คนไทยภาคกลางใชเรียกส่ิงที่มีลักษณะเปน “พวงระยา” สวนทางภาคเหนือมักเรียก

กันวา ตุงไสหมู เปนเครื่องแขวนโบราณที่ทําจากกระดาษสี แลวนํามาพับและตัดเปนรูปตาง ๆ ใหเปนชั้นในรูปแบบของพวง

อุบะ มักจะใชแขวนเม่ือมีงานบุญ งานมงคล หรืองานรื่นเริง บางก็มีการฉลุลายใหเปนรูปตามปนักษัตร ซ่ึงปจจุบันหาดูไดยาก

และกําลังจะหายไป  

  กลาวไดวา ชุมชนมีงานหัตถศิลปทองถิ่นเปนวัฒนธรรมที่โดดเดน ซ่ึงนํามาพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคได

อยางลงตัว บานเกาะศาลเจา ชุมชนวัดจําปา ตล่ิงชัน สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากปจจัยดังที่กลาวมา 

แตส่ิงสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน คือตองมีการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของคนในชุมชน และการสราง

ความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ขณะเดียวกันชุมชนตองมีความพรอมที่จะแลกเปล่ียนเรียนรูกับนักทองเที่ยว

ผานการทํากิจกรรมรวมกัน จึงจะเปนการสรางความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวกับผูที่เปนเจาของบาน อันจะนําไปสูความ

สมดุลทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของชุมชนอยางแทจริง 
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แนวทางการพฒันาวัดศรีษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน 

ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

The Guidelines to Develop Wat Srisathong to Become a Sustainable  

Religious Tourist Attraction  
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาศักยภาพรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยววัดศีรษะทอง 2) ศึกษาการพัฒนาวัด

ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา และ 3) แนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน โดยมี

กลุมประชากร 4 กลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที ่และนักทองเที่ยวชาวไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ จากผลการวิจัยพบวาวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพ

โดยกิจกรรมสําคัญและโดดเดนคือการสักการะพระราหู โดยวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของวัดใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาโดยการทํานุบํารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูแก      

ผูที่สนใจ โดยแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ยั่งยืนน้ันจะมีการมุงเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่มุงเนนการใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่อยางรูคุณคาและการสรางจิตสํานึกดาน

การทองเที่ยวดวยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทยภายใตขีดความสามารถของชุมชน  
 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงศาสนา  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  วัดศีรษะทอง   
 

Abstract 
 

The purposes of this research are : 1) to study the potentialof tourism activities of Wat Srisathong 

2) to study a religion tourism deployment and 3) to study the guidelines to depvelop Wat Srisathong for 

sustainable religion tourism development. The key informants were 2 Wat Srisathong municipal officers, 

3 Wat Srisathong staffs, 5 Srisathong local people and 10 Thai tourists. The instruments were: 1) in-depth 

interview 2) an observation. The data was analyzed by content analysis. The results showed as follows: 

Wat Srisathong had an effective form in various tourist activities in Rahu. The activity aimed to attract 

people who have faith in Rahu. Wat Srisathong had a potential standard of a religion tourism development. 

There are renovating archaeological site, antiquities and museum to supporting tourism in the area. The 

guideline for religion tourism development  for sustainable, it is focus on participation of local people 

and tourist to become aware of natural resources in the area.  
 

Keywords: religion tourism, sustainable tourism, Wat Srisathong 
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บทนํา  

 การทองเที่ยวในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองอยางเห็นไดชัดและการทองเที่ยวสามารถสรางรายได

ใหกับประเทศไทยและสงผลประโยชนในดานตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอม          

แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยมีมากมายและมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ เชน แหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เปนตน ซ่ึงประชาชนชาว

ไทยสวนใหญเปนชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานเดิม และมีวิถีการดําเนินชีวิตตามรอยพระพุทธศาสนา            

โดยวัดเปนจุดศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยเชื้อสายพุทธในการทําพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ วารัชต มัธยมบุร ุษ       

(2550 : 1) กลาววา แหลงทองเที่ยวประเภทวัด คือรูปแบบการทองเที่ยวที่นาสนใจทั้งในดานศาสนา วัฒนธรรม               

และประวัติศาสตร นอกจากน้ันพระครูโอภาสกิตติวัฒน(2559:1) กลาววา วัดคือแหลงศิลปวิทยาการและความรูที่หลากหลาย

สาขาเปนศูนยรวบรวมศิลปกรรมที่มีคุณคา เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุและจิตกรรมฝาผนังซ่ึงจัดไดวาเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมและมีความเปนเอกลักษณและความเปนไทยในตัวของเองอีกดวย  

 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูภาคกลางฝงตะวันตกมีพื้นที่เปนอันดับที่ 62 ของประเทศและมีเรื่องราวความ

เปนมาทางประวัติศาสตรที่ยาวนานมีความรุงเรืองและเปนราชธานีที่สําคัญในสมัยทวารดีและเปนแหลงเผยแพรอารยธรรม

สําคัญที่มาจากประเทศอินเดียในดานพระพุทธศาสนา นอกจากน้ันจังหวัดนครปฐมเปนเมืองโบราณโดยมีจุดเริ่มตนในสมัย

ทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 11 ซ่ึงหลักฐานพบไดจากโบราณวัตถุ โบราณสถานมากมายที่ขุดคนพบตามพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัด

นครปฐม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, 2547:8) จากประวัติศาสตรของจังหวัดนครปฐมที่ถูกอางอิงและสอดคลองกับ

พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปจจุบันสงผลใหการทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมสวนใหญจะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนวัดและ     

มีการสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพื่อความเปนสิริมงคลซ่ึงในแตละจังหวัดในประเทศไทยจะมีวัดอยูมากมายเพื่อเปนสถานที่ที่ยึด

เหน่ียวจิตใจของประชาชนในแตละพื้นที่ จังหวัดนครปฐมก็เชนกันมีวัดที่มีชื่อเสียงมากมาย เชน วัดพระปฐมเจดียราช

วรมหาวิหาร วัดพระประโทณเจดีย วัดไรขิง วัดกลางบางพระและวัดศีรษะทอง(วรรณกร ชาวนาไร,2556: 1)  

 วัดศีรษะทอง เปนวัดที่ตั้งอยู ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี เปนวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐม โดยประวัติ

ความเปนมาที่ยาวนาน โดยตามความเชื่อน้ันกลาววาสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยมีการเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนนํามาประดิษฐานไวที่กรุงเทพฯ และมีการอพยพ

ชาวเวียงจันทนไปอาศัยอยูตามบริเวณตางๆ รวมทั้งบริเวณแมนํ้าทาจีน ตําบลหวยตะโก และชาวเวียงจันทนไดตั้งรกรากอยู

บริเวณดังกลาวและตั้งชื่อวาหมูบานหัวทอง สาเหตุที่ตั้งชื่อหมูบานวาบานหัวทองเน่ืองจากการขุดพบเศียรพระที่มีสีทอง       

(องคการบริหารจังหวัดนครปฐม,2550)วัดศีรษะทองเปนวัดที่ไดรับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดนครปฐมและ

นักทองเที่ยวทั่วไปอยางมาก โดยปจจุบันประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการบูชาตามความเชื่อ         

และความศรัทธาสวนบุคคลและคําบอกเลาปากตอปากในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิของพระราหูซ่ึงอยูภายในวัดศีรษะทอง            

โดยในแตละปมีการจัดงานประจําปที่ยิ่งใหญเพื่อใหประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวเขามากราบไหวบูชาพระราหู รวมทั้ง

ภายในวัดยังมีสถาปตยกรรมไทยแบบประยุกตตกแตงประดับดวยปูนปนรูปเหลาเทวดาถืออาวุธ และมีลวดลายออนชอย

สวยงาม นับเปนงานศิลปกรรมไทยที่มีความแปลกใหม นอกจากน้ีภายในวิหาร มีภาพวาดจิตรกรรมทางพุทธประวัติอยาง

งดงาม ปจจุบันวัดศีรษะทองเปนสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนาพุทธอีกแหงในจังหวัดนครปฐมอีกดวย องคการบริหารจังหวัด

นครปฐม (2550 : 186-187)  วัดศีรษะทองเปนวัดที่เกิดจากความรวมมือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาวลาวในอดีต ซ่ึงเปนวัด

ที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย โดยจะถือคติความเชื่อที่วาพระราหูเปนเทพที่สามารถบันดาลความสุขใหเกิดแก

บุคคลตางๆได ทําใหวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมและสักการะพระราหูจํานวนมากโดยมีความเชื่อที่วาการ

ขอพรจากพระราหูจะชวยใหพนทุกข พนเคราะหตางๆ และทําใหเกิดโชคลาภ เสริมบารมี โดยการไหวพระราหูจะนิยมบูชาใน

วันพุธตอนกลางคืนดวยของบูชาสีดํา 8 อยาง ตามความเชื่อที่มีการสืบทอดตอกันมา  
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   จากประวัติความเปนมาของวัดศีรษะทองที่มีความเปนมาอันยาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 และเปนวัดที่มีชื่อเสียงใน

จังหวัดนครปฐมที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจํานวนมากอีกทั้งจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่

มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานและสอดคลองกับประวัติศาสตรและพุทธศาสนาดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนว

ทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ซ่ึงวัดศีรษะทองเปนวัดที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณที่

เดนชัด เชน พระราหู สถาปตยกรรม ศิลปกรรมที่มีคุณคาวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร เพื่อการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงศาสนาที่ยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอทางวัดเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ยั่งยืน

และมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพรูปแบบกิจกรรมทองเที่ยววัดศีรษะทอง ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2) เพื่อศึกษาการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

3) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ตําบลศีรษะทอง อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน ดังน้ัน

ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีมาเปนกรอบในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

 

การทองเที่ยวเชิงศาสนา 

 ศุภลักษณ อัครางกูร อางถึงใน วนัชพร จันทรักษา (2552: 18) ไดนิยามความหมายการทองเที่ยวเชิงศาสนาวาเปน

การเดินทางที่มีเหตุผลทางศาสนาเปนหลัก แตในปจจุบันการเดินทางลักษณะดังกลาวจะรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเขาดวย ซ่ึงอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือประกอบพิธีกรรม อยางไรก็ดีสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนามิไดมีเพียงผูที่นับถือศาสนาน้ันเทาน้ันที่เขาเยี่ยมชม ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสนใจเขาชมความงาม 

หรือเขาไปพักผอนสงบจิตสงบใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคมที่วุนวายในปจจุบันผูคนนิยมเขาวัดเพื่อเปนที่พึ่งทางใจกัน

มากยิ่งขึ้น  

พระมหาสุทิตย อาภากโร (2556:22-23) ไดกลาวถึงวา การทองเที่ยวทางศาสนาวามิใชเปนส่ิงที่เกิดขึ้นใหม โดยจะมี

การนิยามคําตาง ๆ กันวา “ธรรมสัญจร”“การจาริกแสวงบุญ”“การเดินทางแสวงบุญ” เปนตน ซ่ึงคําเหลาน้ันลวนมี

ความหมายเพื่อการแสวงหาความรู ศึกษาหาขอปฏิบัติอันเปนหลักการในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง ไมเบียดเบียนทั้งตนเอง

และผูอ่ืน ซ่ึงหมายถงึการเดินทางที่กอประโยชนเก้ือกูลซ่ึงกันละกัน ระหวางผูเดินทางทองเที่ยวและผูใหบริการ อันจะนํามาซ่ึง

ความสงบสุข สันติภาพ แกมวลมนุษยทุกหมูเหลา มิไดเปนการเดินทางเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน หรือเพื่อสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตเปนการเดินทางควบคูไปกับการศึกษา การพัฒนาจิตใจของผูเดินทาง การปฏิบัติที่ถูกตอง 

และส่ิงแวดลอมอันเปนวิถีทางแหงธรรมชาติอันยิ่งใหญที่ทุกส่ิงลวนตางพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อาจสรุปไดวา การทองเที่ยว

เชิงศาสนา คือการเดินทางเพื่อการศึกษา การพัฒนาจิตใจ และการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกตองแกเพื่อนมนุษยและส่ิงแวดลอม

ในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนเก้ือกูลตอสรรพส่ิง สวนในคําจํากัดความของ จุฑาภรณ หินซุย(2557:52-53)ไดกลาวถึงการ

ทองเที่ยวเชิงศาสนาวาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สรางประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมากและเปน

การสงเสริมการทองเที่ยวกอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังพื้นที่ตางๆ ซ่ึงนํามาสูการสรางอาชีพ การจางงานทั้ง

ในภาคการทองเที่ยวโดยตรงและการจางงานในภาคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการกระจายรายไดไปสูชุมชนและทองถิ่นมากขึ้น 

ซ่ึงนําไปสูการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับ
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องคประกอบ 

การทองเท่ียวเชิงศาสนา 

พระพุทธศาสนา น้ันถือเปนการทองเที่ยวเพื่อการชมหรือสัมผัสสถาปตยกรรมดานศาสนา ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงพุทธ        

เปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้น มีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่นิยมเดินทางไปทองเที่ยวที่วัด เพื่อรวมกิจกรรมทาง

ศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาไดแพรหลายไปในนักทองเที่ยวทุกกลุม ซ่ึงมักใชชวงเวลา

วันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนในทองถิ่นบางสวนได

เล็งเห็นผลประโยชนจึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เก่ียวของ หรือเขามาใชพื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพดงักลาวมากขึ้น 

 ดังน้ันการทองเที่ยวทางศาสนาเปนการทองเที่ยวที่มีมายาวนานแตการเรียกชื่อการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่แตกตางกัน

ไปเชน ธรรมสัญจร การจาริกแสวงบุญ การเดินทางแสวงบุญ ซ่ึงการเดินทางทองเที่ยวทางศาสนาน้ันเปนการทองเที่ยวที่มีการ

รวมกิจกรรมตาง ๆ เขาไปมากมาย เชน การสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การเดินทางควบคูไปกับการศึกษาการพัฒนาจิตใจของผู

เดินทาง รวมทั้งการเดินทางเพื่อการพักผอนหยอนใจ โดยปจจุบันพบวาการทองเที่ยวเชิงศาสนาในปจจุบันจะชวยสงเสริมการ

ทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมที่ เชน การกระจายรายไดสูชุมชนในพื้นที่น้ัน ๆ การสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่  

 

วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงศาสนา 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (2556:24) ไดนิยามการทองเที่ยวเชิงศาสนามีความแตกตางจากการทองเที่ยวทั่วไป ดังน้ัน

สามารถระบุวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ดังน้ี 

1. เปนการเดินทางเพื่อการศึกษา เรียนรู และปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผูเดินทางใหความรู ความเขาใจในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

3. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางเพื่อนมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอม 

4. เพื่อเปนการสรางประโยชน ความสงบสุข ตอมวลมนุษยและตอสรรพส่ิงอยางเก้ือกูล 

 นอกจากวัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่พระมหาสุทิตย อาภากรไดกลาวไวเบื้องตนแลวทานพระมหาสุ

ทิตย อาภากร ยังไดกลาวถึงองคประกอบ 7 ประการหลักที่มีสวนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดังแผนภาพดานลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานส่ิงดึงดูดใจ 

  

ดานสังคม 

 

ดานการเขาถึง 
 

 

ดานรายการ

นําเท่ียว 
 

 

ดานท่ีพัก 

ดานกิจกรรมท่ี

สนับสนุนการ

ทองเท่ียว 

 

 

ดานความ

ปลอดภัย 
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  ซ่ึงในการพัฒนาวัดจําเปนตองมีการตระหนักถึงความจําเปนที่ตองตอบสนองประโยชนใชสอยตามบทบาทหลักของวัด

เชน กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมของการสงเสริมการทองเที่ยวและการอนุรักษ

สถาปตยกรรม แหลงที่ตั้งและสภาพแวดลอมดวย โดยแผนการพัฒนาแยกเปนการพัฒนา 3 ระดับ คือ 1) การพัฒนาผัง

กายภาพของวัดตามลักษณะของกลุมกิจกรรม 2) พัฒนาสภาพแวดลอมโดยรอบวัดซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาผังกายภาพของวัด

และ3) การเสนอแนะเพื่อการพัฒนาซ่ึงอยูในขอบเขตของความสัมพันธของวัดกับชุมชน(พระมหาสุทิตย อาภากโร , 

2556:26) 

 

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

นักวิชาการใหความหมายการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไวอยางหลากหลาย โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 6)              

ไดใหความหมายการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมใน

ทุกรูปแบบ โดยการทองเที่ยวมุงหารายไดและมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวไมใหถูกทําลาย ไม

วาจุดหมายปลายทางจะเปนที่ใด นอกจากน้ัน จุฑาภรณ ทองเพ็ง (2554 : 21) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

วาเปนการทองเที่ยวที่รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยตองคํานึงถึ ง1) ตองดําเนินการภายใตขีด

ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว          2) ตอง

ตระหนักดีตอการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว 3) 

ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกันและ 4) 

ตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวน้ันๆ 

จากความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดังกลาวขางตนจึงพอสรุปไดวา “การทองเที่ ยวอยางยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) คือการทองเที่ยวที่มีการจัดการที่ดีเพื่ออนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหมีศักยภาพทางการ

ทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางยั่งยืนและในระยะเวลาที่ยาวนานรวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นไดรับ

ผลประโยชนทีเ่ปนธรรมและเหมาะสมและไมสงผลกระทบในทางลบตอทรัพยากรในพื้นที่น้ัน ๆ โดยการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) มีลักษณะสําคัญ 6 ประการคือ  

1) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทุกประเภททั้งแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติแหลงทองเที่ยวประเภท

ประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และแหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม 

2) เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว 

3) เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 

4) เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรูและไดรับประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 

5) เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวยืนยาว 

6) เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุมชนทองถิ่น และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่นดวย 

  นอกจากลักษณะสําคัญของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้ง 6 ประการแลวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 20-22) ได

กลาวถึงองคประกอบหลักของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน พอสรุปได 6 ดานดังตอไปน้ี 

1) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว เปนการพัฒนาสถานที่อันเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดิน

ทางเขามาทองเที่ยว พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการทางการทองเที่ยวใหสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขามาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และกําหนดกิจกรรม

ทองเที่ยวที่อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม  

2) องคประกอบดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวให

อยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม และปองกันผลกระทบดานลบจากการทองเที่ยว 
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3) องคประกอบดานการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว เปนการพัฒนาธุรกิจดานการบริการอํานวยความสะดวกโดยตรงแก

นักทองเที่ยว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดรับความพึงพอใจ โดยรับผิดชอบตอการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมดวย 

4) องคประกอบดานการพัฒนาการตลาดทองเที่ยว เปนการพัฒนาเพื่อแสวงหานักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ซ่ึงมีลักษณะเปน

คุณประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมใหเขามาทองเที่ยว โดยใหนักทองเที่ยวเหลาน้ีไดรับ

ความรูและประสบการณจากการทองเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ  

5) องคประกอบดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น เปนการพัฒนาในการสรางโอกาสให

ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมทางการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นใหสามารถจัดการการทองเที่ยว

ของตนเองและไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว อันจะทําใหชุมชนทองถิ่นเกิดความหวงแหนรักษาไวซ่ึงทรัพยากร

ทองเที่ยวส่ิงแวดลอมใหคงอยูตลอดไป 

6) องคประกอบดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยว เปนการพัฒนาการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมแกผูเก่ียวของกับการทองเที่ยวทุกฝาย โดยการใหความรูและส่ือความหมายในการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกทางการทองเที่ยวแบบยั่งยืนใหทุกฝายเกิดความรักความหวง

แหนทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม 

วัดศีรษะทอง  

  วัดศีรษะทอง เดิมชื่อ วัดหัวทอง สรางขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ในปพุทธศักราช 2358 สมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1  ไดอัญเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร

และไดอพยพชาวเวียงจันทนมาตั้งหลักแหลงอยูหลายที่ดวยกัน เชน ริมแมนํ้าทาจีน (แมนํ้านครชัยศรี) ฝงตะวันตก             

ที่วัดกลางคูเวียงที่คลองบานกลวย อีกกลุมหน่ึงมาปกหลักเลยแมนํ้าทาจีนออกไปบริเวณตําบลหวยตะโกปจจุบันและไดตั้ง

เปนหมูบานขึ้นเรียกวาหมูบานหัวทองเน่ืองจากขุดพบเศียรพระเปนทองซ่ึงเปนนิมิตหมายที่ดี และตอมาหลวงพอนอย      

นาวารัตน เปล่ียนชื่อเปน   วัดศีรษะทองจนถึงปจจุบัน และนับวาเปนวัดเกาแกวัดหน่ึงของอําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม มีทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน เปนวัดที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องรายของดาราศาสตร โหราศาสตรและสมุนไพร          

มาตั้งแตอดีตและวัดศีรษะทองมีชื่อเสียงเรื่องการบูชา "พระราหู" เทวดานพเคราะหองคหน่ึงในคติไทย สามารถบันดาล

ประโยชนและโทษใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทางวัดที่มีการจัดพิธีบูชาพระราหูอยางยิ่งใหญ คล่ืนมหาชนชาวพุทธแหแหนมา

กราบไหว บูชาพระราห ู

วิธีดําเนินงานวิจัย 

1) ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับวัดศีรษะทอง จากเอกสารที่เก่ียวของและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนําขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน 

2) ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาและสํารวจสถานที่จริง ณ วัดศีรษะทอง เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ จากบุคคลที่เก่ียวของในพื้นที่ คือ 

เจาหนาที่ รานคาภายในวัด ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเทีย่วโดยการสัมภาษณเพื่อนําขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะห

ประมวลผล 

3) แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยกลุมประชากร 22 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ 1) ภาครัฐ 5 คน 2) ภาคเอกชน 5 ทาน 

3) ประชาชนในชุมชนวัดศีรษะทอง 7 คน และ 4) นักทองเที่ยวชาวไทย 5 คน โดยการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปน

ทางการเพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องอยางมีเปาหมาย  ตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี ขอมูลทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 

ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ ทรัพยากรการทองเที่ยว องคประกอบการทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเชิงศาสนา 

ปจจัยดานการทองเที่ยว  การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ศักยภาพดานสถานที่ทองเที่ยว ปญหาและขอเสนอแนะ 

4) วิเคราะหผล ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหและบรรยายเปนบทความ 
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ผลการวิจัย 

  จากผลจากการวิจัยสามารถวิเคราะหผลออกมาเปน 6 ประเด็น ที่สามารถตอบโจทยของวัตถุประสงคของงานวิจัยได

ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวัดศีรษะทอง เดิมชื่อวัดหัวทอง สรางขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พุทธศักราช 2358 

รัชกาลที่ 1 เปนวัดที่มีความโดดเดน คือ มีพระราหูที่มีความเชื่อกันมายาวนานวาการบูชา "พระราหู" เทวดานพเคราะหองค

หน่ึงในคติความเชื่อของไทย โดยการเปล่ียนแปลงในระยะ 5 ปที่แลวน้ันมีไมมากนัก โดยมีการเปล่ียนแปลงตรงสวนของ       

ศาลา 100 ปหรือที่ชาวบานเรียกกันวา“ศาลาลาวเวียงจันทร”จะมีการปรับปรุงและซอมแซมสวนที่ชํารุดเพื่อคงสภาพของศาลา

ที่มีความเกาแกเอาไวและมีการกอสรางพิพิธภัณฑวัดศีรษะทองเพิ่มขึ้น โดยภายในพิพิธภัณฑจะมีการนําวัตถุโบราณและส่ิงของ

ที่สําคัญทางประวัติศาสตรมาจัดแสดงเพื่อเปนที่ศึกษาและเรียนรูสําหรับนักทองเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจโดยพิพิธภัณฑแหงน้ีจะ

เปดบริการประมาณปลายปพุทธศักราช 2560 

 ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่มีในพื้นที่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน สวนกลวย ทํานา และการทําบอเล้ียง

ปลากัด บอเล้ียงกุง สวนทรัพยากรทางศาสนาน้ันก็จะมีพระราหูที่นักทองเที่ยวใหความสนใจและศาลาลาวเวียงจันทรที่มีศิลปะ

แบบลาวเวียงจันทรที่เปนเอกลักษณและเปนทรัพยากรที่สําคัญของวัดศีรษะทอง 

 ประเด็นที่ 3 รูปแบบการทองเที่ยวภายในพื้นที่ คือ การที่นักทองเที่ยวมาสักการะพระพุทธรูป พระราหู และการขอพรให

เกิดผลสําเร็จในหนาที่การงานและการมารวมพิธีกรรมทางศาสนา 

 ประเด็นที่ 4 องคประกอบการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดานสังคมในการจัดระเบียบกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในวัดศีรษะทอง 

เชน การแตงกายใหเหมาะสม หามลักขโมยของ หามกอเหตุราย ซ่ึงภายในพื้นที่วัดศีรษะทองจะมีปายบอกถึงขอหามในการเขา

วัดตามจุดตางๆ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติเพื่อใหนักทองเที่ยวไดปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกําหนด รวมทั้งการแบงพื้นที่หรือการจํากัด

พื้นที่ภายในวัดโดยการสรางกําแพงก้ันเขตพื้นที่ระหวางเขตพุทธวาทกับสังฆาวาส ภายในวัดมีการเปดรับนักทองเที่ยวเพื่อให

นักทองเที่ยวไดเขาเยี่ยมชมในสวนของ สวน ไรผัก และ ผลไม ซ่ึงเปนอาชีพของชาวบานในชุมชน ถือวาเปนสวนที่สําคัญในการ

สรางรายไดใน 

 ประเด็นที่ 5 การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบระหวางวัด ชุมชนและนักทองเที่ยวตอ

ทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อไวใหคนรุนหลังไดเขามาศึกษาตอไปนอกจากน้ันวัดไดมีการปลูกจิตสํานึกทางการทองเที่ยวใน

พื้นที่ใหยั่งยืน เชน มีการจัดกิจกรรมสําคัญภายในชุมชนเพื่อใหมีสวนรวมในการอนุรักษวัดศีรษะทองใหมีความยั่งยืนมากขึ้น 

พรอมกับการปลูกฝงใหกับเยาวชนรุนหลังใหรูจักการมีจิตสํานึกทางการทองเที่ยวในพื้นที ่

 ประเด็นที่ 6 องคประกอบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนวัดศีรษะทองเปนพื้นที่ที่มีการจัดการทรัพยากรทองเที่ยวโดยมี

หนวยงานเขามาชวยเหลือในการจัดการทรัพยากรทองเที่ยวใหยั่งยืน เชน องคการบริหารสวนตําบล วัดศีรษะทอง ผูใหญบาน 

และชาวบานในชุมชน โดยมุงเนนเรื่องความสะอาด ดานการบริการใหกับนักทองเที่ยวในทุกๆดาน รวมทั้งการสรางรายไดใหกับ

ชุมชนในทองถิ่นอยางเปนธรรม 

 

อภิปรายสรุปผล 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวของวัดศีรษะทองน้ันสวนใหญจะเปนรูปแบบการเดินทางมาสักการะพระราหูที่มี

ชื่อเสียงของวัดแหงน้ี รวมถึงการเดินทางมาขอพร แกบน การสะเดาะเคราะหตอชะตาซ่ึงเปนความเชื่อสวนบุคคลที่

นักทองเทีย่วสวนใหญ   ใหความสนใจเปนอยางมากและมาทองเที่ยวและสักการะพระราหู อีกทั้งวัดศีรษะทองยังมีพระพุทธรูป

สมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญประดิษฐานไวภายในวัดทําใหนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยววัดกันอยางมาก รวมทั้ง

พิพิธภัณฑที่กําลังอยูระหวางการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในปลายปพุทธศักราช 2560 และจะสามารถเปดเปนแหลงเรียนรูที่

นาสนใจไดอีกในอนาคต      วัดศีรษะทองแหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่มีการพัฒนาวัดและบริเวณภายในวัดอยูอยาง

ตอเน่ือง ทั้งมีการปรับปรุงศาลา 100 ป หรือที่ชาวบานเรียกกันวา ศาลาลาวเวียงจันทรซ่ึงเปนศาลาสําหรับประกอบพิธีกรรม



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ทางศาสนา และรวมไปถึงการสรางพิพิธภัณฑภายในวัดศีรษะทองเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกนักทองเที่ยวและเยาวชนที่เดิน

ทางเขามา และจัดพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย จึงนับไดวาวัดศีรษะทองน้ีมีการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา วัด

ศีรษะทองน้ันก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาวัดใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้นดวย เพื่อเปนการอนุรักษและรักษาแหลงทองเที่ยวเชิง

ศาสนาที่เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธของชุมชนในทองถิ่นที่ใชทั้งเปนแหลงประกอบพิธีทางศาสนาและเปนสถานที่ทํา

กิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณีตางๆอีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวที่เปดใหนักทองเที่ยวไดเขาสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและชม

ความสวยงามของวัด ทําใหมีการพัฒนาวัดศีรษะทองแหงน้ีใหมีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้นและมีชื่อเสียงที่โดงดังรวมไปถึงให

เกิดความยั่งยืนในแหลงทองเที่ยวแหงน้ีโดยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้ง วัด ชุมชน ภาครัฐ และนักทองเที่ยว ใหตระหนักใน

การรักษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่และการปลูกฝงเยาวชนในพื้นที่ใหมีกิจกรรมที่เปนสวนหน่ึงกับวัดเพื่อการสราง

ความหวงแหนพื้นที่ของเยาวชนอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

  ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาแนวทางทางการพัฒนาวัดศีรษะทอง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน 

ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เม่ือวัดศีรษะทองเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืนแลว การวิจัย         

ครั้งตอไปควรเปนหัวขอวิจัยที่เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมและประชาสัมพันธวัดศีรษะทองและพิพิธภัณฑของทางวัด เพื่อเปน

แนวทางในการประชาสัมพันธวัดและพิพิธภัณฑใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในภาพลักษณของ

แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผาทอและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแก เจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตําบลไผหูชาง ผูใหญบาน กํานัน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพผาทอ ผูประกอบการรานคา ผูประกอบการรานอาหาร  และกลุม

ชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่ ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในดานการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิง

เน้ือหา ตามประเด็น (Content analysis) นําผลที่ไดมาเสนอในรูปแบบความเรียง  

ผลการวิจัยพบวา 1) ประวัติการทอผาของชุมชนไผหูชาง มีมาตั้งแตสมัยโบราณ แตเดิมเปนกลุมชาติพันธุไทดําที่

อพยพมาจากเพชรบุรี และไดมาตั้งถิ่นฐานอยูที่ชุมชนไผหูชาง ไดนําวัฒนธรรมผาทอมือมาสรางเปนอาชีพเพื่อเล้ียงดูตนเอง

และครอบครัว โดยนิยมใชพื้นผาสีดําและทอเปนลายแตงโมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นดวยก่ีกระตุกมีกระบวนการถายทอด

ความรูสูลูกหลานในบาน 2) การเขาถึงชุมชนไผหูชาง เขาถึงไดโดยงาย จากวิธีขึ้นรถประจําทาง หรือ รถยนตสวนตัว ภายใน

ชุนชนมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เชน มีถังขยะครอบคลุมทุกบานเรือน มีรานคาและรานอาหารที่เพียงพอ นอกจากน้ี

ชุมชนไผหูชางยังมีกลุมผาทอมือที่เปนเอกลักษณของชาวไทยทรงดํา การใชชีวิตของชุมชนไผหูชางเปนไปอยางเรียบงาย ประกอบ

อาชีพหลัก คือ การทําเกษตรกรโดยสวนใหญจะทํานา และการทอผา 3) ประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวมในดานการวางแผนและ

การตัดสินใจ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมและประเพณีตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยการเรียกประชุมของผู นําชุมชน         

4) การอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง คือ การสืบสานและอนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรมปาดตง ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่

สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเพื่อเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวไทดําที่ไดปฏิบัต ิและทํากันมาน้ัน

มีความสําคัญตอชาติพันธุไทดํา 

จากการวิจัยน้ีคณะผูวิจัยมีแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอ คือ 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะ

นําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนโดยการนําสีจากตนครามมาใชในการยอมผา 2) การสงเสริมให

คนในชุมชนหันมานิยมการทอผาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริมสรางทางเลือกในอนาคต 3) สรางแนวทางใหชุมชนชวย

ในการประชาสัมพันธผาทอของชุมชนดวยส่ือโซเชี่ยล เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการสงเสริมผาทอของชุมชนใหไดรับความ

นิยมเพิ่มมากขึ้น และ 4) การสรางองคความรูใหคนในชุมชนรวมไปถึงนักทองเที่ยวไดรูจักวิธีการทอผาแบบโบราณ โดยใหคน

ในชุมชนมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราวความเปนมา และวิธีการทอใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกผาทอ

ใหมีคุณคาตอการอนุรักษตอไปในอนาคต  
 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผาทอ  การอนุรักษ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study the woven fabric and tourism potential of 

Phaihuchang Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province; 2) To study the participation in 

conservation of woven fabric Community; and 3) To create the guidelines of Phaihuchang community’s 

participation in woven fabric conservation for cultural tourism. with 30 key informants who are the 

administrative officers, community leaders, woven fabric group, shop owners, restaurant owners and 

people in Phaihuchang Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. In terms of the data 

analysis, content analysis had been applied and presented in this article.  

The result was, 1) the history of woven fabric of Phaihuchang Community has been inherited for 

a long time when the Tai Dam ethnic emigrated from Petchaburi and settled at Phaihuchang. They brought 

the woven fabric culture to earn a living there and like to use black fabric and weave into a watermelon 

pattern with the loom (Kikratuk)to be the unique pattern, transferring knowledge to their descendants in 

their family; 2) the access to Phaihuchang community is simple by bus or private car. The community 

provides the full facilities, such as dustbin in every house, shop, and restaurant. Moreover, their lifestyle 

is simple, the main occupation is agriculture, most people do the rice farming and weaving; 3) people in 

the community participate in decision making and planning of the activities. Traditions were organized in 

the area, during the meeting led by the community leaders. And 4) the cultural conservation of Phaihuchang 

Community is to preserve the Sen Roeun tradition and Pad Tong ritual which are the main culture of Tai 

Dam people to represent their history and lifestyle from the past.  

According to the results, the research  found the four guidelines of people participation in the 

woven fabric conservation as follows: 1) The natural resource conservation for the highest beneficial 

application of the natural materials by using the color from True Indigo Tree; 2) The supporting people 

to weave fabric as a part-time job for alternative career choice in the future; 3) The using of social media for 

promotion community and local woven fabric 4) To make explicit knowledge for people in community 

including tourist to understand the ancient wearing method by value added creation and conservation 

of weaving fabric. 
 

Keywords: people participation, cultural tourism, woven fabric 
 

1. บทนํา 

  อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งยังเปนแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศ การสรางงานสรางอาชีพ จากสถิติ             

การทองเที่ยวป 2559 พบวามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 32,588,303 คน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2558 คิดเปนรอยละ 

+8.91เน่ืองจากสถานการณการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพ รวมถึงการขยายตัวของนักทองเที่ยวจีน และการปรับตัวที่ดีขึ้น

ของนักทองเที่ยวยุโรป ซ่ึงจะมีผลทําใหนักทองเที่ยวเติบโตตอเน่ือง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2560: ออนไลน) ทั้งน้ี

ภาพรวมการทองเที่ยวสรางรายได 2,510,779 ลานบาท เปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทย 1,641,268 ลานบาท 

และรายไดจากไทยเที่ยวไทย 869,510 ลานบาท และเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา รายไดรวม

จากการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 11.09 โดยขยายตัวทั้งรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ และรายไดจากการ
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ทองเที่ยวภายในประเทศ ซ่ึงขยายตัวรอยละ 12.64 และรอยละ 8.27 ตามลําดับ ซ่ึงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยการทองเที่ยว 

จากรายไดรวมของภาคการทองเที่ยวในป 2559 เปนเงินกวา 2.51 ลานลานบาท กลาวไดวาภาคการทองเที่ยวไดสราง

มูลคาเพิ่มแกเศรษฐกิจไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (กรุงเทพธุรกิจ. 2559: 

ออนไลน) อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความ

ออนไหวงายจากปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไมอาจหลีกเล่ียงได สถานการณและผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงที่เปนความทาทายตอการทองเที่ยวของประเทศไทย และการมีสวนรวมของประชาชน ยังสงผลเปนอยางมากตอ

การพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสวนมากเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากความ

เปนเอกลักษณและอีกเกิดจากการกอตั้งดวยความรวมมือของชุมชน (สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2559: 

ออนไลน)  

 ปจจุบันนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวตามชุมชนตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเปนเปาหมาย

สําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยว เน่ืองจากประชาชนเปนเจาของทองถิ่นมีความรูสึกในการเปนเจาของ มีความรัก              

ความหวงแหน และนําทรัพยากรที่มีอยูนํามาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวได นอกจากน้ีการทองเที่ยว

หลากหลายรูปแบบไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงชาติ

พันธุ และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดวางแผนการตลาดในการปรับภาพลักษณและ

ขยายการรับรูคุณคา เนนย้ําถึงเรื่องราววิถีไทย (Thainess) เชน เรื่องราว ‘ยิ้ม สยาม’ เรื่องราว ‘อาหารไทย’ เรื่องราว ‘ผา

ไทย’ เปนตน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่แตกตางอยางมีคุณคา พรอมทั้งนําเสนอภาพของสินคาคุณภาพและ

บริการที่นาประทับใจเพื่อยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวไทย ตลอดจนเนนการส่ือสารคุณคาความสุขที่เกิดจากความรัก

และความภาคภูมิใจในประเทศไทยผานการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2559: ออนไลน) ดังน้ันอาจกลาวไดวา

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สามารถสงผานเรื่องราววิถีชีวิตของคนในทองถิ่นสูนักทองเที่ยว และทํา

ใหคนในพื้นที่ชวยกันดูแลรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของตนเองเอาไวซ่ึงถือไดวาเปนอีกหน่ึงทางที่ชวยใหดํารงเอกลักษณน้ันให

คงอยูตอไป (ไกรฤกษ ปนแกว. 2556 : 99)  

 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหน่ึงที่อยูใกลกับกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกจึงเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลานอย 

หรือตองการเวลาพักผอน ทั้งน้ีจังหวัดนครปฐมเปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิที่มี

ความสมบูรณและเปนศูนยกลางการคาขาย ที่มีกลุมชาติพันธุไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนจํานวนมาก เชน ชนเผาชาวมอญที่

ใชภาษามอญและมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง กลุมลาวครั่งเปนกลุมผูมีเชื้อสายลาวกลุมหน่ึงที่มีเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมในการทอผาเพื่อใชในชีวิตประจําวันและใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลตาง ๆ นอกจากน้ียังมีกลุม

ชาติพันธุไทดํา ไทยทรงดํา หรือ ลาวโซง คนไททรงดํานิยมนุงหมดวยเส้ือผาสีดําเปนเอกลักษณซ่ึงยอมดวยตนหอมหรือคราม 

สวนคําวาซงหรือสวงแปลวากางเกง จึงมีการเรียกคนเหลาน้ีตามเครื่องนุงหมที่ยังคงรักษาประเพณีที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต             

และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางเครงครัด ชาวไทยทรงดํามีพื้นฐานการทอผาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทอผาใชใน

ครัวเรือน โดยมีผาซ่ินลายแตงโมทีเ่ปนเอกลักษณสําคัญของชนเผามีการสืบทอดภูมิปญญาสูชนรุนหลังซ่ึงการทอแบบเฉพาะคือ

ใชเสนยืนสีแดงเปนหลัก สวนเสนพุงเปนสีดําหรือครามเขมเกือบดํา สําหรับการแตงกายของไทยทรงดําน้ันจะนําผาฝายมาปน

เปนเสนฝายและนํามาทอผาพื้นสีขาว โดยนําสีธรรมชาติมายอม เชน เปลือกไมตางๆ (ตนประดู, ตนคราม ลูกมะเกลือ) มายอม

เพื่อใหเกิดสีสันบนผืนผา นอกจากน้ันชาวไทยทรงดํายังมีภูมิปญญาพื้นบานในการทอผาที่แตกตางจากหลักการของการทอผา

ทั่ว ๆ ไป ที่เสนยืนจะมีขนาดเล็กกวาเสนพุง แตการทอผาแบบไททรงดําสามารถซอนสีแดงของเสนยืนเอาไวอยางมิดชิด แตไม

สามารถจะซอนอณูของสีที่เหลือบเอาไว เม่ือเวลาตองแสงแดดจะมีสีของเสนยืนสะทอนออกมาใหเห็น (สถานอารยธรรมศึกษา

ไทย – สาละวิน. 2556: ออนไลน) กลาวไดวาผาทอและภูมิปญญาในการทอผาของชาวไทยทรงดําเปนทรัพยากรการทองเที่ยว

ที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 
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 ชุมชนไผหูชางเปนชุมชนไทยทรงดําทีไ่ดอพยพมาจากเมืองเดียนเบียนฟูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ไดเขา

มาตั้งถิ่นฐานในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัฒนธรรมของไทดํา ภาษาพูด สภาพบานเรอืน วิถีการดําเนินชีวิต มีกลุม

ทอผาและการทอผาตามบานเรือนทั่วไป ทอผาไดทั้งชาย หญิงและเด็กวัยรุนมีวงแคนที่ฝกเยาวชนใหรักษาวัฒนธรรมและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน มีศิลปวัฒนธรรมการจักสานและงานประดิษฐ มีการสอนภาษาไทดําในโรงเรียนและในหมูบาน                  

มีพืชผักปลอดสารพิษ เปนแหลงอาหารที่ใหผูคนไดเที่ยวชม แตก็ยังพบวาชุมชนไผหูชางยังขาดการมีสวนรวมของชุมชนในดาน

การพัฒนาใหชุมชนไผหูชางเปนชุมชนของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (นพรัตน เยียระพันธุและคณะ. 2555:12) ซ่ึงภายใน

ชุมชนไดมีการอนุรักษผาทอที่เปนเอกลักษณของตนเองลักษณะลวดลายของผาทอใชแนวคิดการออกแบบลวดลายเนนแนวคิด

ดานการใชชีวิตหรือถิ่นกําเนิดของรากเหงาของชุมชน ประกอบไปดวยลวดลายเฉียง ลวดลายเกล็ดปลา ลวดลายดาว ลวดลาย

นํ้า ลวดลายภูเขา โดยเนนเอกลักษณที่เดนของผา “ลายแตงโม” ของกลุมทอผาพื้นเมืองตําบลไผหูชาง ในลักษณะการมัดหม่ี 

โดยการมัดดายพุงเพื่อสรางชวงของสีตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในเสนดายพุง โดยใชสีดําหรือสีกรมทาเปนสีหลักในการออกแบบ

ลวดลาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิรชราภา ทองธรรมชาติ (2556: ออนไลน) ที่พบวาชุมชนยังไมไดใหความสนใจในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน่ืองจากยังมองไมเห็นวาการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะนํารายไดสูชุมชน อีกทั้งมี

ชุมชนบางกลุมที่มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งๆที่มีรูปแบบบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการประจํา

หมูบาน แตการบริหารมักมาจากคนๆเดียวหรือกลุมเล็กๆเทาน้ัน อีกทั้งยงัขาดการประชาสัมพันใหนักทองเที่ยวไดรับรู  

 ดังน้ันผลจากการศึกษาดังกลาวคณะผูจัดทําวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการมีสวนรวมทางดาน                         

การอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน การปลูกฝงจิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อชุมชนไผหู

ชางไดมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตอไป          
 

2.วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาผาทอและศักยภาพทางการทองเที่ยวของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

 3. เพื่อสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม  
 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 3.1 แนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 พยอม ธรรมบุตร (2557:17) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววาเปนการทองเที่ยวที่ให

ความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยนักทองเที่ยวน้ันจะมีความสนใจในวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ 

อุตสาหกรรมและกิจกรรมนันทนาการของชุมชนทองถิ่น นักทองเที่ยวจะชื่นชมสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร งานแสดง

สินคา หัตถกรรม ตลอดถึงแหลงมรดกตาง ๆ ดังที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 286) ไดกลาวถึงหลักการการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมวา 1) เปนการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตรความเปนมาของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวน้ัน เพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชมใน

ขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 2) เปนการทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสราง

จิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก ความหวงแหน รักษาและดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน การจางงานการบริการนํา

เที่ยว การใหบริการขนสง การใหบริการที่พัก การขายสินคาที่ระลึก เปนตน 3) เปนการทองเที่ยวที่มีการใหความรูแก
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นักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม และ 4) เปนการทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอ่ืน

รวมทั้งเคารพในวัฒนธรรมศักดิ์ศรีและผูคนของตนเองดวย 

 3.2 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

 ทวีทอง หงสวิวัฒน (2554 :183-184) ไดกลาวกลาวถึงการมีสวนรวมไววา การเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณ

ของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน

กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม ซ่ึงสอดคลองกับอดิศร วงศคงเดช (2539 : 182) ไดกลาวถึงประโยชนของการ

มีสวนรวมชุมชนทําใหตระหนักที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาหรือแกปญหาของตนเอง และชุมชนมีโอกาสใชความสามารถของ

ตนเองที่มีอยูในรูปของความคิด การตัดสินใจและการกระทําไดอยางเต็มที่ อีกทั้งเปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดชุมชน และทําใหชุมชนมีความรูสึกในความเปนเจาของ ตลอดจนเปนกระบวนการพัฒนาความสามารถ และ

พลังชุมชนในการพึ่งตนเองและเปนการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไววางใจ รักและศรัทธาในชุมชนวามีความรู

ความสามารถ 
 

4.วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 4.1 ประชากร คือ ชุมชนตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4,226 คน  

 4.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 1) กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไดแก ผูนําชุมชนไผหูชาง กรรมการบริหารสวนตําบลไผหูชาง และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล รวม 2 คน 

ภาคเอกชนหรือผูประกอบการรานคา ใชวิธีสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ไดแก ผูประกอบการรานคา (ของ

ชํา) 3 คน และผูประกอบการรานอาหาร 2 คน กลุมชาวบานหรือประชากรที่อยูในพื้นที่ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไดแก ผูใหญบาน 2 คน กํานัน 1 คน กลุมอาชีพผาทอ 10 คน ชาวบานหรือประชากรในหมูบาน 10 คน รวม

ทั้งหมด 30 คน เน่ืองจากเปนผูมีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวและการทําผาทอ 

 4.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ 

(Observation) เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ และ ขอมูลทุติยภูมิ ใหไดใกลเคียงเปนไปตามความเปนจริง           

ในการสัมภาษณและเอกสารที่ไดศึกษามา 

 4.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
  

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 

 5.1.1 บริบทชุมชนไผหูชาง พบวาการทําผาทอในชุมชนไผหูชางมีมาตั้งแตโบราณจากการที่ชาวไทดําไดอพยพมาพัก

อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ตําบลไผหูชาง และไดนําวัฒนธรรมการทําผาทอมาทําไวใชเองในครัวเรือนดวยการใชก่ีกระตุก            

และนิยมทอออกมาเปนผาซ่ินลายแตงโม ใชพื้นสีดํา ผูหญิงที่เปนลูกหลานของชาวไทยดําจะตองทําผาทอเปนเพราะเปน

วัฒนธรรมผสมกับวิถีชีวิตที่ไดส่ังสอนลูกหลานชาวไทดําใหดํารงและคงความเปนเอกลักษณของชาติพันธุสืบไป สวนผูชายจะ

เปนงานในดานของงานหัตถกรรม งานจักสานที่จะตองสามารถทําได โดยการทําผาทอ จะใชในงานประเพณีตาง ๆ ของชาวไท

ดํา ความรูในการทําผาทอเกิดจากการถายทอดความรูในดานผาทอจากบรรพบุรุษสงตอมาถึงคนรุนหลัง องคความรูมักเกิดขึ้น

จากการลองคิดคนส่ิงใหม ๆ กอใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นซ่ึงปจจุบันไดมีการออกแบบลวดลายเพิ่มเติม การออกแบบลวดลายให

ทันสมัยเขากับยุคปจจุบัน ในอดีตอุปกรณทอผาจะนิยมใชก่ีแบบโบราณ จะไมมีกระสวย แตในปจจุบันไดมีการพัฒนามาใชก่ี

กระตุกที่มีกระสวยมาเปนสวนชวยใหการทอผามีความรวดเร็วขึ้น กระบวนการการทอผายังคงอนุรักษวิธีการทอแบบดั้งเดิม

เอาไว เนนการทําดวยมือโดยมีวิธีการทําดังน้ี คือ การทําใหเสนดายสองกลุมขัดกัน โดยทั้งสอง พวกตั้งฉากกัน เสนดายกลุม

หน่ึงเรียกวา ดายยืน และอีกกลุมหน่ึงเรียกวา ดายพุง โดยจะเนนเปนลายแตงโม ลายผักแวน ลายซ่ินตาหม่ี ลายดอกพรม  
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และลายขอกุด ซ่ึงพื้นสีน้ันจะเนนไปทางสีดําเปนสวนใหญ ทําใหยังคงเอกลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาติพันธุไทดําไว

ไดเปนอยางดี และลายผาเหลาน้ีสามารถนํามาออกแบบเปนลวดลายของที่นอน หมอน ผาหม ผาเช็ดหนา ผาขาวมา เปนตน 

ทั้งน้ีในกระบวนการถายทอดความรูการทอผาสามารถถายทอดความรูเรื่องผาทอเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาของผา

ทอในการเปนสินคาทางทองเที่ยวของชุมชน โดยนักทองเที่ยวสามารถมาเรียนรูกับชาวบานที่สามารถทอผาไดและกลุมผาทอ

ของชุมชน นอกจากน้ีชาวบานยังคอยถายทอดความรูการทอผาแกลูกหลานภายในชุมชน เปนการสานตอองคความรูในการทอ

ผาใหคนในชุมชนไดรับรูและสืบสานตอไป อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงเยาวชนคนในชุมชนใหตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม

การทอผาใหสืบไป 

 5.1.2 ศักยภาพการทองเที่ยวในพื้นที ่พบวาการเดินทางเขาถึงไดสะดวก มีรถประจําทาง มีปายบอกทางที่ทําใหการ

เดินทางเขามายังภายในพื้นที่ชุมชนไดรับดีมากขึ้น ยังไมมีที่พักอยางเปนทางการ แตนักทองเที่ยวยังสามารถเขามาพักกับทาง

ชุมชนไดโดยการเขาพักน้ันจะเปนในรูปแบบของการเขามาพักกับชาวบานคนในชุมชน หากตองการเขาพักกับทางชุมชน

สามารถติดตอประสานงานกับคนในชุมชนไดทั้งหมด เน่ืองจากวาภายในชุมชนพยายามสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

เที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทดําอยางแทจริง โดยมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกภายในพื้นที่ดังน้ี มีสัญญาณโทรศัพท รานอาหาร และรานคา ถังขยะและการจัดการดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชน มีที่

จอดรถเพียงพอตอจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน และมีสถานที่จอดรถ บริเวณวัด และพื้นที่

บริเวณบานของชาวบานในชุมชน เน่ืองจากวาพื้นที่หนาบานภายในชุมชนคอนขางมีความกวางขวางเหมาะสมแกการจอดรถ

ของนักทองเที่ยว นอกจากน้ีทางดานจุดสนใจทางการทองเที่ยว ประกอบดวย 1) กลุมผาทอของชุมชนไทดํา 2) ชุมชนไทดํามี

การใชชีวิตที่เรียบงาย ทําอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 3) ประเพณี มีพิธีกรรมตาง ๆ เชน  พิธีการเสนเรือน พิธีปาดตง และยังมี

ประเพณีประจําป ทางชมุชนไผหูชางจะจัดงานขึ้นทุกวันที่ 19 เมษายนของทุกป คืองานวัฒนธรรมประเพณีไทดํา เปนงานรื่น

เริงที่ทุกคนคนในชุมชนมารวมงานกัน 4) วิถีชีวิตที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมของตนเอง ทางดานภาษา การทอผา พิธีกรรม และ

วัฒนธรรมประเพณี ที่ไดสืบทอดมาตั้งแตอดีตเอาไวไมใหหายไปตามกาลเวลา และ5) พิพิธภัณฑบานไทดําเปนสถานที่ที่จัด

แสดงอุปกรณขาวของเครื่องใชตั้งแตอดีตที่ชาวไทดําใชในการดํารงชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในสมัยโบราณ มีลานการ

จัดแสดงและยังเปนพิพิธภัณฑที่มีลักษณะบานไทดําในอดีต มีหองจัดแสดงเล้ียงผีที่ไดจัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวไดเขามาชม 

โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวกับการทอผาซ่ึงกิจกรรมที่ไดรับความนิยมภายในชุมชน 

 5.1.3 การมีสวนรวม พบวาชุมชนมีสวนรวมดานของการรับรูขอมูลขาวสาร งานกิจกรรม ประเพณีที่จะเกิดขึ้น

ภายในชุมชนไดคอนขางดีเน่ืองจากภายในชุมชนมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และไดใหชาวบานคนในชุมชนไดเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานและประเพณีภายในชุมชน มีการวางแผนและตัดสินใจโดยมีการเรียก

ประชาชนชาวบานมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงาน มีสวนรวมในดานของการปฏิบัติ ชุมชนไผหูชางใหความรวมมือ

กันคอนขางมาก ไมวาจะเปนการลงแรงลงมือชวยกันในการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆ เม่ือทางชุมชนมีงานเทศกาลประจํา

หมูบานชาวบานในชุมชนจะชวยเหลืองานกัน จัดสถานที่ ทําความสะอาด ชาวบานที่มีกําลังทรัพยก็จะมาชวยในดานของการ

นําอาหารมาเล้ียงชาวบานที่มารวมงาน  

 5.1.4 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวาวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางเปนส่ิงที่ชาวบานในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมา

เปนเวลานาน คนในชุมชนรูถึงวัฒนธรรมของตนเอง และในขณะเดียวกันยังชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนไวเพื่อเปนการ

สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานบางสวนไดมีการสอนลูกหลานใหตระหนัก

ถึงความเปนความเปนตัวตนของชาติพันธุไทดําเอาไว เพื่อไมใหวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของชุมชนเหลานี้สูญหายไป 

นอกจากน้ันการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางเปนส่ิงที่ชาวบานในชุมชนทุกคนใหความรวมมือกัน ในการอนุรักษ

วัฒนธรรมของชาวไทดํา ทั้งชวยกันอนุรักษผาทอของชาวไทดําใหคงอยูตอไป สืบสานและอนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรม

ปาดตง ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเพื่อเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวไทดํา

ที่ไดปฏิบัติและทํากันมาน้ันมีความสําคัญตอชาติพันธุไทดํา โดยกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวภายในชุมชนสวนมาก
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เปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาหาความรูเก่ียวกับผาทอ โดยนักทองเที่ยวกลุมน้ีมีจิตสํานึกรักตอการอนุรักษวัฒนธรรม

ของชุมชน โดยไมทําลายหรือสรางความเสียหายแกคนในชุมชน 
  

6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

 การทําผาทอในชุมชนไผหูชางไดมาจากกลุมชนชาวไทดําที่อพยพมาพักอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ตําบลไผหูชางและได

นําวัฒนธรรมการทําผาทอมาทําไวใชเองในครัวเรือนโดยวิธีการทําเนนการใชก่ีกระตุก และนิยมทอออกมาเปนผาซ่ินลายแตงโม 

ใชพื้นสีดํา การทําผาทอจะใชในงานประเพณีตางๆ ของชาวไทดํา ในสวนการถายทอดความรูในดานผาทอจากบรรพบุรุษสงตอ

มาถึงคนรุนหลัง ทั้งน้ีกระบวนการทอผาของชุมชนไผหูชางเนนการทําดวยมือโดยการทําใหเสนดายสองกลุมขัดกัน โดยทั้งสอง

กลุมตั้งฉากกัน เสนดายกลุมหน่ึงเรียกวาดายยืนและอีกกลุมหน่ึงเรียกวาดายพุงซ่ึงลวดลายของผาทอชุมชนไผหูชางจะเนนลาย

แตงโม ลายผักแวน ลายซ่ินตาหม่ี ลายดอกพรม  และลายขอกุด ซ่ึงพื้นสีน้ันจะเนนไปทางสีดําเปนสวนใหญและสามารถนํามา

ออกแบบเปนลวดลายของที่นอน หมอน ผาหม ผาเช็ดหนา ผาขาวมา นอกจากน้ีชาวบานยังสามารถถายทอดความรูเรื่องผา

ทอเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาของผาทอในการเปนสินคาทางทองเที่ยวของชุมชน โดยนักทองเที่ยวสามารถมาเรียนรู

กับชาวบานที่สามารถทอผาไดและกลุมผาทอของชุมชน ในดานการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยว              

เชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางพบวาชาวบานมีสวนรวมในการรับรู การวางแผนและตัดสินใจ และการปฏิบัติ โดยมีสวนรวม

ในการลงมือปฏิบัติคอนขางมาก ไมวาจะเปนการลงแรงลงมือชวยกันในการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆ เม่ือทางชุมชนมีงาน

เทศกาลประจําหมูบาน เน่ืองจากวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชางเปนส่ิงที่ชาวบานในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานานทําให

คนในชุมชนตระหนักถึงวัฒนธรรมของตนเองจึงชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนไวเพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษ

วัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป ทั้งชวยกันอนุรักษผาทอของชาวไทดําใหคงอยูตอไป สืบสานและ

อนุรักษประเพณีเสนเรือน พิธีกรรมปาดตง ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทดําเอาไวใหคงอยูเพื่อเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา 

วัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวไทดําที่ไดปฏิบัติและทํากันมาน้ันมีความสําคัญตอชาติพันธุไทดํา โดยกลุมนักทองเที่ยวที่

เดินทางมาทองเที่ยวภายในชุมชนสวนมากเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาหาความรูเก่ียวกับผาทอ โดยนักทองเที่ยวกลุม

น้ีมีจิตสํานึกรักตอการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชน โดยไมทําลายหรือสรางความเสียหายแกคนในชุมชน 

 แนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม มีดังน้ี 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะนําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน

โดยการนําสีจากตนครามมาใชในการยอมผา 2) การสงเสริมใหคนในชุมชนหันมานิยมการทอผาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางเปนอาชีพ

เสริมสรางทางเลือกในอนาคต 3) การสรางแนวทางใหชุมชนชวยในการประชาสัมพันธผาทอของชุมชนผานส่ือโซเชี่ยล โดยการ

จัดทําเปนเพจของชุมชนไวสําหรับแชรรูปผาทอและอัปเดตลวดลายผาทอใหม ๆ 4) การสรางองคความรูใหคนในชุมชน          

และนักทองเที่ยวผานการถายทอดเรื่องราวความเปนมา และวิธีการทอใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการตระหนักถึงคุณคาใน

การทอและเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกผาทอใหมีคุณคาตอการอนุรักษตอไปในอนาคต 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 

 ผาทอของชุมชนไผหูชางเปนผาทอที่ไดทําการสืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน เปนวัฒนธรรมการทอผาของชาวไทดํา

ที่ยังคงอนุรักษและทําการสานตอเอาไวใหคงอยูตอไป โดยวัฒนธรรมการทอผาของชาวไทดําเปนการทอผาไวสวมใสเองภายใน

ครอบครัว และเปนการแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชาติพันธุไทดํา ดังที่ สมทรง บุรุษพัฒน (2539: 3) ไดกลาววา            

ผาทอไทดําเปนผาทอที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนผาที่ทอไวใชเองในครอบครัวเปนการทอดวยมือโดยใชก่ีโบราณ กรรมวิธี

การทอผาของไทดําเปนกรรมวิธีการทอผาที่อาศัยความจําและความชํานาญเปนสําคัญ ไมมีตําราหรือหลักฐานอ่ืนๆ อาศัย

ความจําและวิธีการทําแลวถายทอดสืบตอกันมา โดยยังคงรักษาวิธีการทําลวดลาย การยอมสี การทอแบบดั้งเดิมอยาง

เครงครัด ดังน้ันจึงกลาวไดวาลายผาทอของชาวไทดํา ชุมชนไผหูชางที่ถือวามีเอกลักษณและมีความโดดเดน โดยเฉพาะลาย
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แตงโมที่มีการทอไดอยางละเอียดประณีตและเปนลายที่ชาวบานนิยมทอกันมาก เน่ืองจากเปนลายที่ชาวบานรูจักกันอยาง

แพรหลาย ซ่ึงสุพรรณ สมไทย (2549: 31-35) ไดกลาวถึงลวดลายบนผาทอของชาวไทดําไววาเปนการส่ือความหมายถึงคติ

ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ลักษณะของลายแตงโมเปนลายแนวตั้งสลับระหวางผาฝายสีครามกับสีขาว ลายเสนสีขาว

จะมีสีเดี่ยวและคูสลับกัน ซ่ึงมีความเชื่อวาลายเสนหนาชิดกันสองเสน เรียกวา ลายตาก๊ิบ หรือ ลายตาคับ ซ่ึงหมายถึงการ

รวมกลุมหรือใกลชิดกันระหวางพี่นอง ไทย ลาว และเวียดนาม สวนลายเสนเล็กเสนเดี่ยว เรียกวา ลายตาเดี่ยว เปนลายที่แสดง

ถึงการแยกจากกันเปรียบเหมือนชาวไทดําตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน นอกจากน้ีสวนลายเสนหนาหางกันสองเสนที่

เรียกวา ลายตาหมู หรือ ลายมาคู หมายถึง ชาวไทดําที่ถูกแยกจากกันไมมีโอกาสจะมาพบบรรจบกันได หรือตองพลัดพราก

ระหวางพี่นองไทดําในเวียดนาม และไทดําในประเทศไทย  นอกจากน้ีชาวบานยังคงใหความรวมมือกันในการอนุรักษผาทอ

ของชุมชนไวใหคงอยูตอไป เน่ืองจากวาผาทอของชุมชนเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติพันธุไทดําที่ สืบทอดตอกันมา

ตั้งแตบรรพบุรุษและยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนที่ชวยใหคนในชุมชนน้ันมีรายไดจากการเขามาของ

นักทองเที่ยว ดังที่ รชพร จันทรสวาง (2546 : 24) ไดกลาววาการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะชุมชนเปนพื้นฐาน

สําคัญคือการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ และการมีสวนชวยในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนสามารถชวยใหชุมชนไดแสดงความเปนเอกลักษณของตนและจะสงผลดีตอชุมชนในการ

ถายทอดใหคนในชุมชนไดมองเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ อดิศร วงศคงเดช (2539: 182) กลาววาความสําคัญ

ของการมีสวนรวมคือชุมชนตระหนักที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาโดยเปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทําใหชุมชนมีความรูสึกในความเปนเจาของและเกิดพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง ทั้งน้ีการทองเที่ยวภายในชุมชนที่เกิดขึ้นยัง

สามารถเปนการใหความรูแกชุมชนและถายทอดสูนักทองเที่ยว ตลอดจนเปนการสรางจิตสํานึกใหกับนักทองเที่ยวไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมภายในชุมชนไผหูชาง ทั้งน้ีการที่ชุมชนไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหคนใน

ชุมชนเห็นความถึงสําคัญของการทองเที่ยว เกิดความรักแหวงแหนทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนจึงชวยกันอนุรักษทรัพยากรเหลาน้ี

ใหคงอยูตอไป ดังที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 286) ไดกลาววาการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตรความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวใน

การเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเดินทาง และเปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวง

แหน รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจาก

การทองเที่ยว การสรางแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษผาทอเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง เปนการ

สรางแนวทางใหคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของเอกลักษณของตน และสรางความเขาใจใหกับชาวบานไดรับรูขอมูลที่เปน

ความจริงที่เก่ียวกับการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยว การไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวในแงของการขายสินคาใหกับ

นักทองเที่ยวที่อยูบนพื้นฐานของความเปนวัฒนธรรมและยังคงเอกลักษณของชุมชนไวใหมากที่สุด สอดคลองกับพยอม ธรรม

บุตร (2557: 44) กลาววาประชาชนในทองถิ่นตองมีสวนรวมในการตัดสินโครงการตางๆที่จะมีผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญใน

พื้นที่ และตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวทุกๆดาน เนนการกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยตองมุงหวัง

ผลประโยชนระยะยาวแกชุมชน ตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในทองถิ่น มากกวาการ

เปนแหลงทองเที่ยว และมุงใชวัสดุและผลิตภัณฑภายในทองถิ่น 
    

8. ขอเสนอแนะ  

  8.1 ควรศึกษาในเรื่องการสงเสริมรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไผหูชาง  

  8.2 ควรศึกษาศักยภาพในการรองรับของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน 

  8.3 ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมประเพณีของชาวไทดํา ชุมชนไผหูชางเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการสิง่แวดลอมทางการทองเที่ยวในตลาดน้ําวัดกลางคเูวียง 

ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

The participartory approach for tourism environmental management 
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวใน

ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวการมีสวนรวม           

ในการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณ กลุมเปาหมายที่ใชในการสัมภาษณครั้งน้ี          

มีทั้งหมด 3 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชน ประชากรในพื้นที่ และกลุมผูประกอบการรานคา จากน้ันนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการสังเคราะห

ขอมูล สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) จากการศึกษาพบวาการสรางแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมใน

ตลาดนํ้าวัดกลางภูเวียง ภายในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงมีความเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียว เน่ืองจากไดรับความรวมมือจากคนใน

ชุมชน ทั้งยังมีกิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และคนในชุมชนมีความตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่ใหคงอยู          

แตยังขาดความเขาใจในรูปแบบการดําเนินงานหัวใจสีเขียว ดังน้ันควรมีหนวยงานที่เก่ียวของเขามาสนับสนุนใหความรูแกชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  การจัดการส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวโดยชุมชน  ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง 
 

Abstract 
 

This research topic was “The participartory approach for tourism environmental management in 

Wat Klang Khu Wiang floating market, Sub - District Sampatuan, Nakhorn Chai si District, Nakhorn Pathom 

province” its objective was to establish the participatory approach for tourism environmental management in 

Wat Klang Khu Wiang floating market.There were 3 targed groups to be interviewed in this study which 

included; 1) group of community leaders; 2) group of local populations and 3) group of retail entrepreneurs. 

In-depth interview was the method for data collection to conduct content analysis together with descriptive 

explantion. The results of studying revealed that Wat Klang Khu Wiang floating market, had been employed 

method of 7 Greens and found it was the greenery tourism attraction. However., there of people were 

still lack of understanding the model opertation of green Tourism. Consequently should be the relevant 

agencies to support people Eduetion surrounding Wat Klang Khu Wiang floating market. 
 

Keywords:  participation, environmental management, community-based tourism, Wat Klang Khu Wiang 

floating market 
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1. บทนํา  

 

จากความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ดานคมนาคมและโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง มีผลใหการทองเที่ยวขยายตัวขึ้น “กรมการ

ทองเที่ยว” ไดสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยป 2558 โดยประเมินจากขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบวาในปที่

ผานมามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ลานคน ขยายตัว 20.44% สรางรายได 1.44 ลานลานบาท 

ขยายตัว 23.53% ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2557 มากถึง 2.7 แสนลานบาท สวนการ

เดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากขอมูลเบื้องตนประเมินวาคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 138.8 ลานคน สรางรายได 7.9 

แสนลานบาท สงผลใหในป 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 2.23 ลานลานบาทสูงกวาเปาหมายที่วางไว 

2.20 ลานลานบาท ซ่ึงเกินกวาเปาหมายที่วางไว 3 หม่ืนลานบาท เว็บไซตทันเศรษฐกิจ (http://www.thansettakij.com, 

สืบคนเม่ือ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559) 

 ปจจุบันจะเห็นไดวา ประเทศไทยน้ันมีแหลงทองเที่ยวมากมายหลายประเภทซ่ึงแหลงทองเที่ยวของไทยน้ันกําลังเปน

ที่นิยมสําหรับชาวตางชาติเปนอยางมากไมวาจะเปนแถบประเทศเพื่อนบานเอเชีย หรือแมกระทั่งนักทองเที่ยวแถบยุโรป ซ่ึงจะ

สังเกตเห็นไดวา สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยน้ันมีนักทองเที่ยวมากมายหลากหลายประเทศ เชื้อชาติและมีแนวโนมวาจะ

มากขึ้นเรื่อย ๆ และยังรวมถึงชาวไทยดวยกันน้ันก็หันมาทองเที่ยวในประเทศไทย ซ่ึงผลจากการทองเที่ยวน้ันทําใหรายไดของ

ประเทศไทยสูงขึ้น มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตางชาติใหความสนใจและหันมาลงทุนรวมมือกับไทยในการดําเนินงานหรือรวมมือกันทาง

ธุรกิจมากขึ้นไมวาจะเปนการคาขายหรือธุรกิจทองเที่ยวเปนตน และยังสงผลใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนมากขึ้นทํา

ใหความเปนอยูของประชาชนดีกวาเดิม มีงานทํามาก รวมถึงยังชวยลดปญหาสังคมตาง ๆ ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น แตก็นับวา

การทองเที่ยวในประเทศไทยน้ันชวยใหเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเปนอยางมาก เปนตัวนํารายไดเขาสูประเทศอยางมหาศาลซ่ึงในจุดน้ี

รัฐบาลก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวจึงไดมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเปนทะเล อุทยาน ปาไม

โบราณสถานวัด เปนตน ใหมีความสะอาดและมีจุดสนใจมากขึ้นหรือแหลงที่พักที่สะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซ่ึงเปน

การลงทุนที่ตรงจุดและสําหรับเราน้ันก็ควรรักษาความสะอาดของแหลงทองเที่ยวชวยกันอนุรักษรักษาแหลงทองเที่ยวใหคงอยู

ในสภาพที่สวยงามคงเดิมไวเพราะประเทศไทยน้ันถือไดวามีแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ เปนประเทศแหงการทองเที่ยวที่ดี

แหงหน่ึงของประเทศและเปนที่นิยมอยางมาก เว็บไซตการทองเที่ยวไทย (http://www.nookoii.blogspot.com, สืบคนเม่ือ 

12 สิงหาคม พ.ศ.2559) 

  สถาบันการทองเที่ยวชุมชนไดกลาวถึงการทองเที่ยวชุมชนถือวาเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ

ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม เปนการกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและมีบทบาทเปนเจาของ

สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน โดยมองวาการทองเที่ยวตองทํางานครอบคลุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรส่ิงแวดลอม โดยมีชุมชนเปนเจาของและมีสวนในการจัดการการทองเที่ยวและถือวาการ

ทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาและสรางโอกาสใหกับชุมชนใหคนในชุมชนไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการวางแผน

ทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนที่รูจักในวงกวาง ใหเกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการวางแผน การบริหาร

จัดการทรัพยากรและกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน เว็บไซต

สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (http://www.cbt-i.org, สืบคนเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559) 

จังหวัดนครปฐมตั้งอยูในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีอารยธรรมที่สําคัญเน่ืองจากมีประวัติความเปนมายาวนาน

ในดินแดนสุวรรณภูมิ เปนเมืองที่เกาแกและรุงเรือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมน้ันตั้งอยูริม

ทะเลเปนเมืองเกาแก ตอมาไดเกิดความแหงแลงขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสนํ้าที่ไหลผานตัวเมืองเปล่ียนเสนทาง 

ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักอยูริมนํ้าและสรางเมืองใหมขึ้นชื่อ เมืองนครไชศรีหรือศรีวิชัย นครปฐมกลายเปนเมืองรางมาเปน

เวลาหลายรอยป จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่ทรงผนวชไดธุดงคไปพบพระปฐมเจดีย และทรงเห็น
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วาเปนเจดียองคใหญ และใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น ตอมาไดเกิดการริเริ่มกอสรางทางรถไฟผาน

เมืองนครปฐมเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดใหตัดถนนเพิ่มขึ้น ซ่ึงทําใหสะดวกในการเดินทาง

สัญจรมาทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมากขึ้น เดิมแลวจังหวัดนครปฐมก็มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่เปนเอกลักษณและโดด

เดน อีกทั้งยังเปนที่รูจักกันแพรหลายในกลุมนักทองเที่ยว และเน่ืองดวยจังหวัดนครปฐมตั้งอยูใกลแมนํ้าที่สําคัญไหลผานจึงทํา

ใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวริมนํ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวบานที่อยูกันมาชานาน ไดมีการสงเสริมทางการทองเที่ยว

ใหตลาดนํ้าเกิดขึ้นเปนแหลงทองเที่ยวหลายแหง ไดแก ตลาดนํ้าดอนหวาย ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดทานา และตลาดนํ้าวัดกลาง

คูเวียง (สํานักงานจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th, สืบคนเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2559) 

ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ตั้งอยูที่ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยูในความดูแลของวัดกลางคู

เวียง ซ่ึงวัดกลางคูเวียงเดิมชื่อ วัดกลางลาว เปนตลาดนํ้าขนาดเล็กที่ยังคงความเปนธรรมชาติไดดี โดยมีภูมิทัศนที่สวยงาม มี

ภูมิอากาศที่ดี เน่ืองจากมีบริเวณแนวตนไมริมฝงที่ใกลสายนํ้าที่สรางความชุมชื่น และมีบรรยากาศที่เย็นสบาย เพราะมีสายลม

พัดพาความเย็นมาใหตลอดทุกฤดู จึงเหมาะที่จะเปนที่พักผอนไดสัมผัสกับธรรมชาติบริเวณสองฝงของแมนํ้านครชัยศรี และ

ความเกาแกของชุมชนตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ทําใหเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวที่ตองการกับการสัมผัสธรรมชาติ

และนักทองเที่ยวที่ชอบการอนุรักษความเปนไทยและความเกาแกของตลาดนํ้าโบราณ มีรูปแบบการคาขายเปนแบบไทย คือ 

ความอบอุน มีนํ้าใจใหกันทั้งตอผูขายดวยกันเองและนักทองเที่ยว ผูคาขายในตลาดนํ้าแหงน้ีสวนใหญจะเปนชาวบานที่อาศัย

อยูในชุมชนโดยรอบวัดกลางคูเวียง ตอมาตลาดนํ้าแหงน้ีไดเปนที่รูจักและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทํา

ใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน (ทัวรออนไทย http://www.touronthai.com, สืบคนเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.

2559) 

จากการศึกษา ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงเบื้องตนสุธาทิพย เข็มนอย, (2544 : 15) ไดให แนวทางในการใหขอมูล การ

ทองเที่ยวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในชุมชน 

มนุษยก็ถือวาเปนตนเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอมเพราะมนุษยเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอมและมีความสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ อยางใกลชิด มนุษยเปนผูใชทรัพยากรตาง ๆ ในโลก และไดทําลายความสมดุลแหงธรรมชาติทุกหนทุก

แหงที่มนุษยอาศัย การที่มนุษยทําลายธรรมชาติจนกอใหเกิดมลพิษจากที่ละนอยจนเพิ่มขึ้นสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นได และ

การสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกัน การดูแล การวางแผนและจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายในชุมชนตลาดนํ้า

วัดกลางคูเวียง  

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาแนวทางการมีสวนรวมการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวใน

ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยว และศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ทั้งน้ียังเพื่อเปนการศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณครบรูปแบบ โดยคาดวาผลจาก

การศึกษาที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในทองถิ่นใหเขามามีสวน

รวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยว

ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงใหคงอยูตอไปอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 

 

เพื่อสรางแนวการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.

นครชัยศรี จ.นครปฐม 
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ประเภทของส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยว 

ส่ิงแวดลอมเปนทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตัวมีหลายประเภท ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ

ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบดวยส่ิงที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางแนบแนนและเปนประโยชน

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

 มีชัย วรสายัณห, (2535 : 1-2) ไดกลาววา นอกจากส่ิงแวดลอมจะหมายถึง ทุกสรรพส่ิงแลว ส่ิงแวดลอมยังเปนส่ิงที่

อยูรอบ ๆ ตัวมนุษยไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  ลวนมีอิทธิพลอยางลึกซ้ึงตอความ

เปนอยูและการอยูรอดและมีความสัมพันธกับส่ิงมีชีวิตและมนุษยรวมทั้งวิธีจัดการกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยเปนอยางมาก 

เชนเดียวกับ สยาม อรุณศรีมรกต, (2549 : 3) สามารถจําแนกประเภทของส่ิงแวดลอมออกเปน 2 ประเภท คือ 

1 ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน ดิน นํ้า อากาศ 

แสงแดด ปาไม สัตว ฯลฯ ซ่ึงส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ี บางชนิดอาจตองใชเวลานานนับรอยนับพันปจึงจะเกิด

ขึ้นมาได แตบางชนิดก็อาจใชเวลาในการเกิดส้ันเพียงแคชั่วโมง หรือเพียงวันเดียวก็สามารถเกิดขึ้นมาได ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติน้ีสามารถแบงยอยออกไปไดอีก 2 ประเภท 

1) ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนส่ิงที่มีชีวิตซ่ึงไดแก มนุษย สัตว พืช ฯลฯ ส่ิงมีชีวิต

เหลาน้ีอาจมีรูปทรงแปลก ๆ แตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดและพันธุกรรมของส่ิงตาง ๆ เหลาน้ัน 

2) ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนส่ิงที่ไมมีชีวิตอาจเปนส่ิงที่สามารถมองเห็นไดจับตองได

หรือเปนส่ิงที่ไมสามารถมองเห็นได เชน นํ้า อากาศ เปนตน 

2. ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  

ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจอาจเปนส่ิงที่

สามารถมองเห็นได เชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

(https://www.gotoknow.org, สืบคนเม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559) ไดใหคําจํากัดความไวดังตอไปน้ี 

1) วัฒนธรรม เปนแนวทางปฏิบัติวิถีดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของคนในชุมชนแตละชุมชนที่บงบอก

ถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ แสดงถึงภูมิปญญาของคนรุนกอนที่สงตอมาสูคนรุนหลังและสะทอนถึงตัวตน

ที่ชัดเจน เชน เอกลักษณประจําชาติของคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัว  

2) ประเพณี เปนแบบแผนของความเชื่อที่สงผลตอการกระทําคานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ

แบบแผน ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่เห็นวาดีงามถูกตอง แลวสงตอเปนมรดกใหกับคนรุนหลังยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติและปรับปรุงใหดีขึ้นและเผยแพรออกไปสูสังคมอ่ืน ๆ ดวย  

 สรุปไดวา ส่ิงแวดลอมก็คือทุกสรรพส่ิงมีอยู 2 ประเภท เปนส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่

มนุษยสรางขึ้น ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงที่ไมมีชีวิตก็จะมีทั้ง มนุษย สัตว พืช และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย อาจมีรูปทรงแปลก ๆ แตกตางกันไปขึ้นอยูกับพันธุกรรมของส่ิงตางเหลาน้ัน และส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นก็จะมี

ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจอาจเปนส่ิงที่สามารถมองเห็นได เชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนมีทั้ง

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอทางสังคม 

หลักการจัดการส่ิงแวดลอม 

เกษม จันทรแกว, (2525 : 202) ไดใหความหมายของการจัดการส่ิงแวดลอมวา หมายถึง กระบวนการกระจาย

ทรัพยากรที่สําคัญทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อสนองความพอใจในการนําส่ิงแวดลอมไปใชอยาง

เหมาะสมในการเปนปจจัยหลักและปจจัยรองในอนาคต   
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กนก จันทรทอง, (2541 : 101) ไดกลาวถึงความจําเปนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยเกิด

จากสาเหตุดังตอไปน้ี  

  1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอัตราการเพิ่มเปนไป

ตามขอจํากัดทางธรรมชาติทําใหไมเพียงพอกับความตองการของมนุษยซ่ึงมีความตองการเพิ่มขึ้นสูงมาก 

  2. ประชากรโลกเพิ่มขึ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมโดยใชความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมในการบริโภคสูงขึ้นหรือเกิดคานิยมในการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการบริโภคของ

มนุษยเพิ่มมากขึ้นสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลงและเกิดวิกฤตส่ิงแวดลอมทั้งระดับโลกและระดับทองถิ่น เชน เกิด

ภาวะโลกรอนขึ้น ภัยพิบัติเพิ่มความรุนแรง พิษภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้นเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดินเม่ือ

คุณภาพและปาไมถูกทําลายมากขึ้น เปนตน 

  3. ทัศนคติ ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางของมนุษย ทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

เชน การถางปา เผาปา การเลนกีฬาประเภทยิงนก ตกปลา ลาสัตวการตองการความสะดวกสบาย สนุกสนานโดยไมคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม เชน การสรางถนน สรางสนามกอลฟ สรางรีสอรท การทําสงคราม การคมนาคมขนสง การคาและบริการ 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเปนตน 

  4. นโยบายของรัฐบาล บางครั้งไดมีสวนทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เชน การใหสัมปทาน แหลงแร 

การสรางเขื่อนและการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมจะมีขั้นตอนคลายคลึงกับการจัดการในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

                      1. การศึกษาปญหาและขอบเขต 

                      2. การวิเคราะหขั้นตอนของการดําเนินการ 

                      3. การเตรียมแผนงาน 

                      4. การดําเนินการตามแผน 

                      5. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการ   

 หลักการจัดการส่ิงแวดลอมสามารถใชหลักแนวคิด 7 Greens เพื่อนํามาพัฒนาและขับเคล่ือนใหตลาดการทองเที่ยว

เกิดเปนรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่ยึดหลักคําวา “สีเขียว” 

พัฒนมาศ วงศพัฒนาศิริ (2553 : 94) ไดกลาววา หัวใจสีเขียว (Green Heart) ควรมีหัวใจสีเขียวจะตองมีทัศนคติ มี

จิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอมและภัยคุกคามจากภาวะโลกรอนที่มีตอการทองเที ่ยว ตองมีการ

ปฏิบัติเพื่อปองกันรักษาและฟนฟูส่ิงแวดลอมอยางมีความรูความเขาใจและวิธีการที่ถูกตอง โดยหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชนเขามาใหความรวมมือ เพื่อลดการใชพลังงานใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ซ่ึง

กอใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของเยาวชนใหมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอน  

วรวิชญ (2551 : 74) ไดกลาววา รูปแบบการเดินทางสีเขียวจะตองเปนการใชยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและลด

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน จึงมีการรณรงคใหคนขี่จักรยานแทนการเดินทางดวย

รถยนต จะชวยลดปญหาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

จากการคนควาเว็บไซตไทยแลนดอะเมซ่ิง (https://thailandamazingland.wordpress.com, สืบคนเม่ือวันที่ 3 

กันยายน พ.ศ.2559) โดยการใชแนวคิดของ 7 Greens เพื่อเปนการรณรงคใหคนรุนใหมรวมกันสรางสรรคและพัฒนาการ

ทองเที่ยวใหเกิดรูปแบบที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมีการอนุรกัษและใสใจตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวสีเขียวแหงอนาคต 

โดยใชแนวคิด 7 Greens ไดแก 

1. Green Heart : หัวใจสีเขียว 

2. Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว 

3. Green Attraction : แหลงทองเที่ยวสีเขียว 
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4. Green Community : ชุมชนสีเขียว 

5. Green Activity : กิจกรรมสีเขียว 

6. Green Service : การบริการสีเขียว 

7. Green Plus : ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 สรุปไดวา การจัดการส่ิงแวดลอมน้ันเปนกระบวนการวางแผนในการจัดระบบการแกไขพัฒนาส่ิงแวดลอม สนับสนุน

ใหมีการใชที่เหมาะสม ประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเอ้ืออํานวยประโยชนตอมวลมนุษยและไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอม ใน

การจัดการส่ิงแวดลอมน้ันจะตองมีการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดี แลวมีการตัดสินใจวาจะทําอะไรที่ไมใหเกิด

อันตรายมากจนทําใหส่ิงแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยูตองเสียไป โดยมีการวางแผนจัดการที่ดีมีดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําหลักแนวคิด 7 Greens มาใชในการดําเนินงานและสงเสริมการทองเที่ยวของไทย

ใหคงอยูอยางยั่งยืน ทั้งยังเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสามารถคงอยูตลอดไป 

 

รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 

 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน เปนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาผานทองถิ่นเพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นบริหารและพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ดวยการแสดงความคิดเห็น 

การเสนอแนะหรือการเสนอความตองการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในรูปของการใชสิทธ์ิเลือกทางเลือกเพื่อใหเปนฉันทา

มติ การมีสวนรวมในการปฏิบัติและการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลใหการดําเนินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ธีระพงษ แกวหาวงษ, (2543 : 149-163) ไดกลาวถึงขั้นตอนและระดับการมีสวนรวม โดยใชเกณฑในการจําแนก

แตกตางกันทั้งหมด 4 ระดับไดแก  

  ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

  ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอน 

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในสวนที่เก่ียวกับผลประโยชนน้ัน  

  ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล  

 Singhal อางถึงในจินตวีร เกษมศุข, (2554 : 12) ไดกลาววา นอกจากระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม

ที่เก่ียวของกับชุมชนยังไดถูกนําเสนอผานหลักการ 6 Cs ซ่ึงประกอบไปดวย   

1) Co-operation การรวมมือของคนในทองถิ่นหมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ของตนและตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในทองถิ่นน้ันเปนสําคัญการพัฒนาจึงจะประสบความสําเร็จ 

2) Compliance การยินยอมทํางานเพื่อคนในทองถิ่นหมายถึง บุคคลที่ไดรับหมอบหมายภารกิจหรือ

หนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นตองมีความยินยอมที่จะทํางานเพื่อทองถิ่นของตนดวยความเต็มใจ 

3) Consultation การใหคําปรึกษา หมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนทองถิ่นเพื่อให

คําปรึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงการปรึกษาหารือถือเปนกระบวนการในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน โดยกระบวนการดังกลาวน้ีไดใหความสําคัญกับการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) และการส่ือสารใน

แนวราบ (Horizontal Communication) 

4) Cooperation การใหความรวมมือ หมายถึง การที่สมาชิกภายในชุมชนและบุคคลภายนอกทํางาน

รวมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม 

5) Co-learning การเรียนรูรวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกภายในชุมชนและบุคคลภายนอก ไดมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อสรางความเขาใจรวมกันอันจะนําไปสูการทํางานเปนทีม  

6) Collective Action การลงมือกระทํารวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกภายในชุมชนเปนผูกําหนด

แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนและขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติดวยตนเอง  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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สรุปไดวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่นักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายไวน้ัน คือ รูปแบบหรือขั้นตอน

การมีสวนรวมที่เนนความสามัคคีหรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเปนหลักสําคัญ ซ่ึงตองมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน ยอมเปด

โอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถในการตัดสินใจของทุก ๆ ฝายที่มีสวนเก่ียวของซ่ึงไมถือวาฝายใดถูกหรือฝายใดผิด

มากกวากัน แตเปนการยอมรับสิทธิของทุก ๆ คนผูที่มีสวนรวมทางความคิดที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงและพัฒนาชุมชนจะตอง

มีขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ ที่เขามามีสวนชวยในการทํางาน การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุมในรูปแบบ

ประชาคมหรือชุมชน เปนการสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและสังคม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหรวมคิดรวม

ทํารวมกันแกไขปญหา ซ่ึงการแกไขปญหาน้ันตองมีการรวมมือทําพรอม ๆ กันในทุกระดับ โดยพัฒนาทองถิ่นผานองคกรตาง ๆ 

และการพัฒนาทองถิ่นน้ัน ๆ ตองมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนภายในทองถิ่น การเรียนรูรวมกันและการลง

มือทําจึงจะสามารถทําใหเปาหมายที่ตั้งไวประสบผลสําเร็จ 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 20 ทาน คือ เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการดูแลตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง

ผูประกอบการรานคาและชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วิธีการศึกษา  

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การสํารวจพื้นที่และทําการสัมภาษณกลุมเปาหมาย โดยการสัมภาษณเจา

อาวาส กรรมการ เจาหนาที่ที่เก่ียวของ ประชาชนในชุมชนและผูประกอบการรานคา 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ จาก

หนังสือ ตํารา บทความวิชาการจากหองสมุดและระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เอกสารของหนวยงานราชการและองคกรที ่

เก่ียวของ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง แบบการสังเกตการณมีสวนรวม 

 

5. ผลการศึกษา 

 

หลักการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเทีย่ว 

หลักการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวน้ัน เปนองคประกอบที่สําคัญเพื่อขับเคล่ือนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมให

มีความอุดมสมบูรณ โดยตองมีการคํานึงถึงหลักการเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนระบบระเบียบและงายตอการพัฒนาใน

แหลงทองเที่ยว โดยใชหลักการ 7 Greens ดังน้ี 

1 Green Heart : หัวใจสีเขียว คําวา หัวใจสีเขียว (Green Heart) น้ันเปนการทําใหคนในชุมชนไดเขาใจถึง

ธรรมชาติที่กอเกิดใหความรูสึกนึกคิดและตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยว เพื่อปองกันรักษา

และฟนฟูส่ิงแวดลอมดวยความรู ความเขาใจและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนและเปนการรักษาส่ิงแวดลอม

โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาปรับใชใหเกิดประโยชน 

2 Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) เปนการเดินทาง

ไปสูจุดหมายปลายทางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดวยรูปแบบการคมนาคมหรือการขนสงจากแหลงที่อยูอาศัยไปยังแหล ง

ทองเที่ยว เนนการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และเปนการชวยรักษาส่ิงแวดลอมอยางคุมคา เพื่อเปนการลด

ภาวะโลกรอน 
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3 Green Attraction : แหลงทองเที่ยวสีเขียว แหลงทองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) จะตองมีการบริหาร

จัดการที่ดีและการดําเนินงานในทิศทางของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการประสานการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวใหคง

สภาพดั้งเดิมของแหลงทองเที่ยวไวใหได เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ปราศจากมลพิษทางส่ิงแวดลอมมีความเปนธรรมชาติมาก

ที่สุด  

4 Green Community : ชุมชุนสีเขียว ชุมชนสีเขียว (Green Community) ตองเปนชุมชนที่เนนการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ตองคงไวซ่ึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของชุมชน และคนในชุมชนตองมีความภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิต อีกทั้งตองเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวใหควบคูไปกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

5 Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) เปนกิจกรรมที่ใหความเปนธรรมชาติในแต

ละแหลงทองเที่ยวตองใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพือ่เปนการรักษาทรัพยากรและอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลง

ทองเที่ยว อีกทั้งยังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและตองไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ว 

6 Green Service : การบริการสีเขียว การบริการสีเขียว (Green Service) เปนรูปแบบการใหบริการของนักธุรกิจ

ทองเที่ยวแขนงตาง ๆ ที่สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวดวยมาตรฐานคุณภาพที่ดี การเลือกใชวัตถุดิบที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ส่ิงเหลาน้ีรวมถึงการจัดระบบบําบัดของเสีย ขยะ ส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากนักทองเที่ยวดวย 

7 Green Plus : ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Green Plus) 

เปนส่ิงที่นักทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เม่ือมีการเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงตาง ๆ นอกจากจะใหเกิด

ความสนุกสนานรื่นเริงแลวนักทองเที่ยวยังตองคํานึงถึงการรักษาและทํากิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเพือ่อนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

6. การอภิปรายผล 

 

เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา  

การมีสวนรวมในพื้นที่ของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การ

พิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบตอประชาชนและแหลงทองเที่ยว 

1) การมีสวนรวมในดานการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงน้ัน การมี

สวนรวมในดานการรับรูของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง คนภายในชุมชนไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากผูนําชุมชนและหนวยงาน

ภาคตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนดูแล โดยผานชองทาง การกระจายเสียงผานวิทยุ การโฆษณาทางเว็บไซต ปาย

ประชาสัมพันธ การบอกตอกันเพื่อใหรับรูและเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2) การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของชุมชนตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงชาวบานน้ัน คนในชุมชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจโดยการเขารวมการประชุมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง โดยมีการลงมติความ

เห็นชอบแตละบุคคล เชน การยกมือเพื่อออกเสียงหรือการเพิ่มเติมขอเสนอแนะที่ตองการใหเกิดขึ้นตามความเห็นชอบของคน

ในชุมชน 

3) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงน้ันมีการวางแผนและ

ดําเนินงาน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการวางแผนในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

และคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว เชน การจัดสถานที่งานประจําป การจัดงานเทศกาล การ

จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องส่ิงแวดลอมแกคนในชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในพื้นที่ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงภายในชุมชนของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงมี

การกระจายผลประโยชนแกคนในชุมชนทั้งจากทางตรงและทางออม ซ่ึงทางตรงเปนการนําสินคาที่มีอยูแลวนํามาจําหนายแก

นักทองเที่ยวในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงใหเกิดรายได ไดแก การนําสมุนไพรในพื้นที่มาทํายาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคตาง ๆ หรือ
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การนําพืชผัก ผลไมจากสวนของชาวบานเองมาขายใหนักทองเที่ยว ดานทางออม เปนการเลือกซ้ือสินคาจากพื้นที่ใกลเคียง

แลวนํามาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวภายในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน สงผลให

คนในชุมชนมีการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 5) การมีสวนรวมในดานการประเมินผลในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงน้ัน เปนส่ิงสําคัญที่จะตองสังเกตและติดตามเปน

กระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อสํารวจ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวังของผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

เพื่อนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต เชน การพัฒนาคุณภาพสินคาที่

นํามาจําหนาย การไดรับผลกําไรหรือขาดทุนในการจัดงานแตละครั้งเพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป 

 

7. บทสรุป 

 

การมีสวนรวมในดานการประเมินผล ในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงสวนใหญจะขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง และผูนํา

ทองถิ่นรวมถึงหนวยงานที่มีความเก่ียวของจะมีการติดตามและประเมินผลหลังจากการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 

เสร็จส้ินแลว เพื่อใหไดขอสรุปและทราบถึงปญหา รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้งนํา

ปญหาที่ไดพบไปเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทางดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางศาสนาในวัด

กลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวัดกลางคูเวียงใหเปนการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

ควรมีการศึกษาเรื่องประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง เน่ืองจากตลาดนํ้าวัดกลางคู

เวียงขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธที่ดี เพื่อทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงเปน

แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนในการพัฒนาสงเสริมการ

ทองเที่ยวในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการ

อยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแบบ 
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บทบาทการมีสวนรวมของครูสงักดักรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว 

ในการพฒันาโรงเรียนเพือ่เปนองคกรแหงการเรียนรู 

Participation of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration District 

of LatPhrao for Development schools to be the learning organization 
 

วิไลพร  เปงกิจ 

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

kunkru-51@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 

จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู จํานวน 165 คน 

เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสถิติที่ใชคือ การทดสอบคา (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมใน

การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ทุกดานอยูในระดับมาก 2) ครูเพศชายมีสวนรวมดานการเรียนรูรวมกันเปน

ทีมและดานการคิดอยางเปนระบบ สูงกวาครูเพศหญิง 3) ครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป มีสวนรวมดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวา

ครูที่มีอายุ 24-41 ป 4) ครูที่สอนในกลุมสาระดานวิชาการมีสวนรวมดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระ

วิชาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต และ 5) ครูที่มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการมีสวนรวมดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่ยังไม

มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการในชวงเวลาน้ี  
 

คําสําคัญ: บทบาทการมีสวนรวมของครู  การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study the participation of teachers in school development 

and made learning organization, under the Bangkok Metropolitan Administration District of LatPhrao.    

The respondents participated in this research consisted of 165 teachers, tools consisted of 5 levels questionnaire, 

analyzed data by mean, standard deviation and statistics used is T-Test. Research results 1) Teachers under 

the Bangkok Metropolitan Administration District of LatPhrao had a participation for developed schools 

to be the learning organization. In every aspect were results as high performance. 2) Male teachers had a 

participation in teamwork learning and systematically thinking more than Female teachers. 3) Teachers who 

aged more than 42 have participated in self-learning more than the one who aged between 21-41.        

4) Teachers in academic subject group had a higher participation in learning teamwork than teachers who 

teach in life quality promotion subject group. 5) Teachers who had planned to make an academic work 

had a better participation in self-learning than teachers who did not. 
 

Keywords: participation of teachers, developed schools to be the learning organization   
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บทนํา 

 กระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันเปนส่ิงที่ตองเผชิญ ไมวาจะเปนกับบุคคล ระดับกลุม ระดับ

องคกร การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงบวกกับความซับซอนทางเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน นําไปสูปจจัยที่กอใหเกิด

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอก

องคกร ทําใหความรู ขอมูลสารสนเทศ กระจายไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง จนทําใหไรขอจํากัดดานเวลา ระยะทางและ

สถานที่ไดอยางส้ินเชิงเปนผลใหองคกรตองตระหนักในการที่จะพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรตลอดจนพัฒนางานใหมีความ

เจริญกาวหนาไดในสถานการณที่มีการแขงขันสูง หากองคกรใดตองการสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

องคกรน้ันจะตองมีการปรับตัวใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ดวยการใหความสําคัญกับ

การเรียนรูอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ (สาริน (นามแฝง), 2547: 12) จึงเปนแรงผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศจําเปนตองพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 แนวคิดองคการแหงการเรียนรูไดเขามีบทบาทสําคัญตอองคการตางๆ อยางมากมายในปจจุบันจะเห็นได จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไดมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุงหมายและหลักการมาตรา 6 ไดกลาววาการ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยเพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 5)

กรุงเทพมหานครในมิติของ “มหานครแหงการเรียนรู” จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซ่ึงมีกลยุทธสําคัญคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเทาเทียมนานาชาติ

เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนสงเสริมการมีสวนรวมอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 

เรงรัดการสงเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสริมสรางความปลอดภัยของนักเรียน สงเสริม

โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (สํานักการศึกษา, 2559: ออนไลน) ในสวนของสํานักงานเขต

ลาดพราว มีครูจํานวน 236 คน จัดการศึกษาตามพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 

รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษาในรูปของอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตลาดพราวประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนคลองทรงกระเทียม โรงเรียนเทพ

วิทยา โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนวัดลาดปลาเคา โรงเรียนวัดลาดพราว และโรงเรียนลอยสายอนุสรณ สถานศึกษาจึงเปน

องคกรในการใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรูเปนหลักเปาหมายสุดทาย คือ “การเรียนรูของผูเรียน” 

(วิโรจน สารรัตนะ, 2546: 7) ดังน้ันการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงเปนส่ิงที่ทาทายที่ ครู ผูบริหาร 

และทุกภาคสวนที่เก่ียวของตองรวมมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 จากปญหาภาระงานของครูโดยเฉพาะงานอ่ืนมากเกินไป ซ่ึงเปนอุปสรรคในการพัฒนางานวิชาการของครูลดลง ครู

ตองทําภารกิจอ่ืนมากขึ้น แตวาการบริหารทีด่ีตองเปดโอกาส ใหสมาชิกมีการพัฒนาโดยนําหลักการและแนวคิดองคกรแหงการ

เรียนรูมี เน่ืองจากองคกรลักษณะน้ีมีกระบวนการทํางานที่กระตุนใหสมาชิกในองคกรมีการเรียนรูตลอดชีวิต ถายทอดความรู 

และพัฒนาคนใหเปนกําลังของสังคมและชวยใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมสนับสนุน ทําใหเกิดการเรียนรูในองคกรทั้งใน

ระดับบุคคล ระดับกลุมละระดับองคกร ครูในโรงเรียนตองมีความรวมมือในการจัดการความรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน นําไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู บทบาทที่สําคัญในการพัฒนาโรงเรียนจึงเปนหนาที่ของครู ซ่ึงเปนผูขับเคล่ือนกระบวนการตางๆ

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราวในการพัฒนา

โรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงเปนชองทางหน่ึงที่จะชวยสรางขอเสนอแนะใหโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตลาดพราว นําไปใชในการยกระดับการมีสวนรวมของครูเพื่อจะไดพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมบูรณ 
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเม่ือจําแนกตาม

ลักษณะเฉพาะบุคคล 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ครูมีลักษณะเฉพาะ ดานเพศ อายุ กลุมสาระการเรียนรู และความตั้งใจในการทําผลงานทางวิชาการที่แตกตางกัน มี

สวนรวมในการพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานการคิดมีแบบแผน 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ แตกตางกัน  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู 

 เซ็นเก (Senge, 1990,pp.139-269 อางอิงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544: 35-38) กลาววา องคกรที่พัฒนาสู

องคกรแหงการเรียนรูไดตองพัฒนาองคประกอบ 5 ประการ ที่เรียกวา วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) ไดแก 1) การเปน

บุคคลที่รอบรู 2 ) การมีแบบแผนความคิด 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ 5  ) การคิดอยางเปน

ระบบ กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยสามารถสรุปได ดังน้ี 

                    1. การเปนบุคคลที่รอบรู คือ มีความกระตือรือรนสนใจและใฝรูใฝเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางส่ิงใหมๆ อยูเสมอ มีเปาหมายที่ชัดเจนและมุงม่ันที่จะไปสูเปาหมายดวยการ

เรียนรูอยูเสมอ สามารถพัฒนาตนเองใหเชี่ยวชาญมากขึ้น มีการการแสวงหา แลกเปล่ียน เผยแพรความรู พรอมทั้งมีแรงจูงใจ

อยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

                    2. การมีแบบแผนความคิด คือ มีสวนรวมในการวางแผน คิดอยางเปนระบบ มีวิสัยทัศน มีการคิด ริเริ่ม

สรางสรรค รูจักเปล่ียนแนวคิดใหเหมาะสม กับหนาที่ของตนเองและองคกรมีอิสระในความคิดและสรางสรรคการทํางานใน

รูปแบบใหมๆ มีความยืดหยุน เพื่อฝกฝนใหเกิดความเขาใจและสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว 

         3. การสรางวิสัยทัศนรวม คือ มีสวนรวมในการรวมกันสรางภาพอนาคตที่อยากจะใหเกิดขึ้นในองคกรโดยทุก

คนทุมเทกําลังกายและใจชวยกระทําใหเกิดขึ้นทั้งน้ีเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวทุกคนในองคการจะตองสามารถทําความ

เขาใจมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน มองภาพรวมของวิสัยทัศน และวัตถุประสงคขององคการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมี

ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีขึ้น 

         4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม คือ ทุกคนในองคกรมีการรวมพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นและ

ประสบการณซ่ึงกันและกันทํางานรวมกันเปนทีม นําความรูมาแลกเปล่ียนกัน เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบโดยอาศัยการ

สนทนาแลกเปล่ียนความคิด ประชุมอยางสมํ่าเสมอ ยอมรับในการทํางานซ่ึงกันและกันเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกร  

         5. การคิดอยางเปนระบบ คือ ทุกคนในองคกรมีวิธีการคิดโดยอาศัยความรูความเขาใจในระบบของ

กระบวนการทํางาน มีวิธีการคิดเชิงระบบในการวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในเปาหมายและเขาใจปญหาหรือ

เหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ เขาใจความสัมพันธระหวางเหตุและผล เสริมสรางทีมงานใหเขาใจและรับรูรวมกัน โดยการใช

ขอมูลยอนกลับจากปจจัยนําเขาเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 
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แนวคิดการมีสวนรวม 

 Cohen & Uphoff (1977, p.7 อางอิงใน พิสมัย บุญเลิศ, 2548: 9) แบงการมีสวนรวม ออกเปน 4 ชนิด ดังน้ี 

         1. การมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจ (Decision Making) เปนการกําหนดความตองการ จัดลําดับความสําคัญ 

วางแผน 

         2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) เปนองคประกอบตางๆ ของการดําเนินงาน 

บริหารงานและประสานงาน 

         3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) เก่ียวกับผลประโยชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปน

ผลทางบวกและทางลบของการกระจายอํานาจในกลุม 

        4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ส่ิงที่ตองสังเกตคือความเห็นความชอบและความคาดหวังซ่ึง

จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุม 

 สรุปไดวา การมีสวนรวม คือ การที่กลุมบุคคลมีสวนรวมคิดตัดสินใจรวมมือ รวมปฏิบัติ รวมแรง รวมใจ และรวม

รับผิดชอบ กําหนดความตองการ จัดลําดับความสําคัญ วางแผนการคิด การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผลเพื่อใหเกิดการดําเนินการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง เกิดความมุงม่ันใน

การสรางความสําเร็จใหกับองคกร เกิดความรูสึกเปนเจาของและผูกพันกับองคกร เพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกร และ

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

วิจัยที่เกี่ยวของ 

 วิวัฒน ภูคะนองศรี (2537) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมกับงานตํารวจสัมพันธชุมชน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี

เพศตางกันมีสวนรวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยประชาชนเพศชายมี

สวนรวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธมากกวาเพศหญิง 

ราตรี ตะพันธุ (2549) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร 

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนเตรียมทหาร ดานการมีวิสัยทัศนรวม และโดยรวม

อยูในระดับมาก 

สุรภา เกตุมาลา (2552) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหง

การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาดานความรอบรูแหงตนอยูในระดับมาก 

ภาวิณี ครุฑปกษี (2559) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือขายกลุมคุง

บางกะเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของครูน้ันแตกตางกันโดยครูเพศชายมีสวนรวมใน

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มากกวาครูเพศหญิงทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนเครือขายกลุมคุงบางกะเจามีครูเพศชาย

จํานวนนอย แตมีความกระตือรือรน และมีความกลาแสดงออก จึงเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 236 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครู ผูสอนในสถานศึกษา สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 165 คน กําหนดไดจากตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejie Morgan 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน     
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148 คน และไดเพิ่มกลุมตัวอยาง 7 % เทากับ 17 คน รวมเปนขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 165 คน จากน้ันก็ไดคํานวณสัดสวน

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมจากจํานวนเต็ม คิดเปน สัดสวนไปคูณกับจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด (พิสณุ ฟองศรี

2552: 116) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยผูควบคุมและ

ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาทางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวนําแบบสอบถาม ไป

ทดลองใชกับบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการ ของครอนบาค Cronbach (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ: 264-265) ไดคาความ

เชื่อม่ัน 0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน              

เขตลาดพราว เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตอบแบบสอบถามและกําหนดวันรับคืน โดยผูวิจัยไปรวบรวมแบบสอบถาม

ดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 165 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลลักษณะเฉพาะของครู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

 2. ความตั้งใจที่จะทําผลงานทางวิชาการของครู โดยทดสอบคา (t-test)  

 3. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมโดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉล่ีย

เทียบกับเกณฑการประเมินดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 

 คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 

 คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4. 50 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมมาก 

 คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3. 50 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 

 คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2. 50 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมนอย 

 คาเฉล่ียเทากับ 1.01 – 1.50 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต

ลาดพราว ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

 1. ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 

พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

 2. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เม่ือจําแนกตามเพศพบวาครูที่มีเพศตางกันมี

การมีสวนรวมในประเด็นเรื่อง การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดอยางเปนระบบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.02 และ 0.01 

ตามลําดับ สวนองคประกอบอ่ืนไมพบความแตกตาง 

 3. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เม่ือจําแนกตามอายุพบวาครูที่มีอายุตางกันมี

การมีสวนรวมในประเด็นเรื่อง การเปนบุคคลที่รอบรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.04 สวนองคประกอบอ่ืนไมพบความแตกตาง 
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 4. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เม่ือจําแนกตามกลุมสาระที่สอนพบวาครูที่สอน

กลุมสาระตางกันมีการมีสวนรวมในประเด็น เรื่อง การเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สวนองคประกอบ

อ่ืนไมพบความแตกตาง  

 5. การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เม่ือจําแนกตามสถานะการทําผลงานวิชาการ

พบวาครูที่สถานะการทําผลงานวิชาการตางกันมีการมีสวนรวมในประเด็น เรื่อง การเปนบุคคลที่รอบรู อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.04 สวนองคประกอบอ่ืนไมพบความแตกตาง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยที่นําเสนอทั้งหมดสามารถกลาวโดยสรุปไดวา  

 1. ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราว มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 

พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

 2. เม่ือจําแนกตามลักษณะเฉพาะบุคคลผลการวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตลาดพราวในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู พบวา 

 - ครูเพศชายมีสวนรวมในดานการทํางานรวมกันเปนทีมและการคิดอยางเปนระบบสูงกวาครูเพศหญิง 

- ครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป มีสวนรวมในดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่มีอายุ 24-41 ป 

- ครูที่สอนในกลุมสาระดานวิชาการมีสวนรวมในดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมสูงกวาครูที่สอนกลุมสาระวิชา    

 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 - ครูที่มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการมีสวนรวมในดานการเปนบุคคลที่รอบรูสูงกวาครูที่ยังไมมีแผนจะทําผลงาน

 ทางวิชาการในชวงเวลาน้ี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตลาดพราวในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเปน

องคกรแหงการเรียนรู ในดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

และดานการคิดอยางเปนระบบ ผลการวิจัยพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูทุกคนโรงเรียนเกิดการ

เรียนรูรวมกันในองคกรสรางเสริมเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง คิดรวมกันเปนทีมอยางเปนระบบ ปรับเปล่ียนวิสัยทัศนตนเอง

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกรมุงสรางผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายดังน้ี 

1. การมีสวนรวมของครูในดานการเปนบุคคลที่รอบรู อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูใน

การพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู แยกตามสถานภาพ มี 2 ประเด็น ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อ

เปนองคกรแหงการเรียนรู คือ อายุ และสถานะการทําผลงานทางวิชาการ  

อายุ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป จะมีสวน

รวมในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลที่รอบรู สูงวาครูที่มีอายุระหวาง 24-42 ป อาจเน่ืองมาจาก

ครูที่มีอายุ 42 ปขึ้นไป เปนครูที่มีอายุงานและประสบการณในการทํางานมากกวาทั้งทางดานความรู ทักษะ เจตคติและ

บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จึงมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ

เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สูงกวา 

สถานะการทําผลงานทางวิชาการ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยครู

ที่เตรียมหรือทําผลงานทางวิชาการแลวจะมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลที่รอบรู 

มากกวาครูที่ยังไมมีแผนทําผลงานทางวิชาการในชวงเวลาน้ี อันเน่ืองมาจากครูที่เตรียมหรือทําผลงานทางวิชาการแลว มีการ

เตรียมความพรอมในการดําเนินงานเพื่อทําผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ครูจะตองมี
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การพัฒนาตนเองโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เขารวมกิจกรรมสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเปนการ

พัฒนาองคกร ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรภา เกตุมาลา, 2552 ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา

เปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ผลการวิจัยพบวา 

การพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาดานความรอบรูแหงตนอยูในระดับมาก 

2. การมีสวนรวมของครูในดานแบบแผนความคิด ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก แตไมสามารถจําแนกไดวา มีครู

ลักษณะใดที่มากกวาลักษณะใด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูในโรงเรียนรวมกันวางแผน รวมสรางความคิดความเขาใจในหนาที่ของ

ตนเองและโรงเรียนมีอิสระในความคิดและสรางสรรคการทํางานในรูปแบบใหมๆ มีการยอมรับและกาวทันการเปล่ียนแปลง

สอดคลองกับเปาหมายขององคกร น่ันเปนสัญญาณที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพราะจาก

ผลการวิจัยจะเห็นวาครูในโรงเรียนสํานักงานเขตลาดพราวสวนใหญมีความคิดอยูในรูปแบบเดียวกันซ่ึงนาจะเปนฐานใหเกิด

การพัฒนาตอไปไดงายกวาถาพบผลวาครูมีความคิดที่แตกตางกันมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ประยูร อ่ิมสวาสดิ์, 2552:10 

การมีแบบแผนความคิด สามารถใชแบบแผนความคิดเพื่อตัดสินใจในงานพัฒนาไดงายกวาและเหมาะสม 

3. การมีสวนรวมของครูดานการมีวิสัยทัศนรวม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ถือเปนตัวบงชี้ที่ดีแตไมสามารถ

จําแนกไดวา ครูประเภทใดมีสวนรวมดานวิสัยทัศนสูงกวาครูประเภทใดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาครูในโรงเรียนสํานักงาน

เขตลาดพราวจะทํางานพัฒนาในเรื่องของการสรางโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูใน

โรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน มีความเขาใจและมองเห็นภาพในอนาคตขององคกรรวมกันในทิศทาง

เดียวกันเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวและนําไปสูอนาคตที่ดีกวาขององคกร สอดคลองกับงานวิจัยของสุรภา เกตุมาลา, 

2552 ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามแบบภาวะผูนําใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการมีวิสัยทัศนรวมอยูในระดับมาก 

4. การมีสวนรวมของครูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก และยังพบอีกวาครูที่เพศ

ตางกันและสังกัดอยูในกลุมสาระการสอนที่ตางกันมีสวนรวมการเรียนรูรวมกันเปนทีมแตกตางกัน โดยครูเพศชายมีการเรียนรู

รวมกันเปนทีมสูงกวาเพศหญิงทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนในแตละแหงมีกิจกรรมใหครูเพศชายมาปฏิบัติงานรวมกัน

หลากหลายกิจกรรม เชน การอยูเวรยามกลางคืน รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมและการจัดสถานที่ การมีสวนรวมกับผูปกครอง 

ชุมชน องคกรภายนอกในการสงเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการประสานงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียนกับองคกร

ภายนอกอ่ืนๆ เชนงานแกปญหานักเรียน การสํารวจกลุมเส่ียงเก่ียวกับเรื่องเพศ สารเสพติด ซ่ึงจะตองมีการติดตอประสานงาน

ใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว และรอบดานเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในการแลกเปล่ียนความรู เพื่อ

หาทางแกปญหารวมกันเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ครุฑปกษี, 2559: 7 ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของครูตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือขายกลุมคุงบางกะเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของครู

น้ันแตกตางกันโดยครูเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มากกวาครูเพศหญิงทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียน

เครือขายกลุมคุงบางกะเจามีครูเพศชายจํานวนนอย แตมีความกระตือรือรน และมีความกลาแสดงออก จึงเขามามีสวนรวมใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

5. การมีสวนรวมของครูดานการคิดอยางเปนระบบ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก และยังพบอีกวาครูที่เพศ

ตางกันมีสวนรวมในดานการคิดอยางเปนระบบแตกตางกัน โดยครูเพศชายมีการคิดอยางเปนระบบสูงกวาเพศหญิงทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ครูเพศชายไดถูกมอบหมายใหทํางานรับผิดชอบในงานของโรงเรียนหลายดานเน่ืองจากครูเพศชายมีจํานวนนอย 

งานสวนใหญเปนงานที่ตองแกปญหาที่มียุงยากซับซอนของโรงเรียน เพราะฉะน้ันเปนไปไดวาครูกลุมน้ีตองสามารถแปลง

ความคิดออกมาเปนชิ้นงานไดชัดเจนกวาครูผูหญิง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยที่อาจไมเก่ียวกับการศึกษาโดยตรงของ 

วิวัฒน ภูคะนองศรี, 2537 ในประเด็นเรื่อง การมีสวนรวมกับงานตํารวจสัมพันธชุมชนพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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รวมในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยประชาชนเพศชายมีสวนรวมในงาน

ตํารวจชุมชนสัมพันธมากกวาเพศหญิง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมคานิยมที่เปดโอกาส ยอมรับ

ใหเพศชายเปนผูนําและมีบทบาทหนาที่ทางสังคมและเปนผูมีอิทธิพลในการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมไปสูจุดมุงหมายที่ตั้ง

ไวมากกวาเพศหญิง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2. ควรศึกษาระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 3. ควรศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 4. ควรศึกษาปจจัยสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยู 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จํานวน 249 คน จากสูตร

ของยามาเน (Yamane) ใชวิธีสุมแบบแบงชั้นโดยกําหนดขนาดของวิทยาลัยเปนชั้นในการสุม และสุมอยางงาย เครื่องมือเปน

แบบสอบถาม คาความเชื่อม่ัน .978 และ .979 สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) การวิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) เม่ือพบวาคาสถิติมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูดวยสถิติของเชฟเฟ (Scheffe)  

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีอายุตางกัน        

มีระดับความคิดเห็นในดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนําไมแตกตางกัน สวนดานความรูทาง

วิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ 4) ครูที่ปฏิบัติหนาที่

ราชการอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีระดับความคิดเห็นในทุกดานและโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  

คําสําคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค  ผูบริหารสถานศึกษา  ความคิดเห็น  ครู  

 

Abstract 

  

The objectives of the present study are 1) to investigate the desired characteristics of school 

administrators as perceived by the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern         

3 Region. 2) to compare the level of perception the desired characteristics of school administrators as 

perceived by the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern 3 Region.          



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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The sample group consisted of 249 teachers working affiliated with the Institute of Vocational education: 

Southern 3 Region differentiated by age, educational level, and the size of the institution where they work. 

The calculated by employing the formula advanced by Yamane, stratified random sampling, and simple 

random sampling. The degree of reliability was .978 and .979 Statistical analyses were performed by t-test 

and F-test to determine frequency, percentage, mean ( x ), and standard deviation (S.D). Upon finding 

significant differences, a Scheffe’s test was performed to determine mean differences of the pairs.  

It was found that 1) the overall mean of perception and the means of perception of each of the 

6 desired characteristics of the teachers affiliated with the Institutes of Vocational education: Southern 3 

Region were high; 2) the level of perception of teachers with different ages of physical and mental health 

characteristics, human relation, and leadership were not different, while the overall perception of general 

academic knowledge, vocational knowledge, knowledge and ability in performing work were significantly 

different, at .01 and .05 3) teachers with different educational levels had different levels of perception on 

the desired characteristics of school administrators; and 4) the perception of all of the 6 specific characteristics, 

and the overall characteristics of teachers working in institutes of different sizes were not different. 

 

Keywords: desired characteristics, school administrators, opinion, teachers 

 

1. บทนํา 

 การจัดการศึกษาในประเทศไทยในดานวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยเปนการเนนการเรียนการสอนภาคการปฏิบัติเพื่อให

ผูที่จบการศึกษามีความสามารถหรือสมรรถนะไปประกอบอาชีพได ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 

20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ หรือโดย

การมีสวนรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งน้ีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเพื่อใหการจัดการทางดานอาชีวศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมายของชาติ จึงไดมีการจัดตั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาขึ้น เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพที่มีหนาจัดการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (2549 : 3-4) และ ในเอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร ดานบริหารจัดการสถาบันและการบูรณาการการทํางาน

ภายในสถาบันตามโครงสรางใหม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 (2557 : 3 - 4) มีบทความบอกถึงความเปนมาและ

ความสําคัญของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดย

กําหนดให   “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันตัวกันเพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาได โดยการรวมตัวของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาน้ีใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน” ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง 

 การบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางใหมในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ซ่ึงเปนสถาบันการอาชีวศึกษาหน่ึง

ในจํานวน 19 สถาบันที่จัดตั้งขึ้นและยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาทางดานวิชาชีพตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงยิ่งสงผลให

ผูบริหารสถาบัน ผูบริหารสถานศึกษาและทีมผูบริหารอ่ืนๆ มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะจะเปนผูนําพาสถาบันใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายหรือไม ชาหรือเร็วและมีความม่ันคงและยั่งยืนหรือไมในอนาคต และในยุดน้ีเปนการเขาสูยุดประเทศไทย 

4.0 ตามประกาศของรัฐบาล และรัฐบาลชุดปจจุบันยังใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเปนอยางมาก โดยมี
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การประกาศเปนนโยบายสงเสริมใหมีการมาเรียนทางดานอาชีวศึกษาใหมากขึ้นและเพื่อใหบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลน้ัน

ผูบริหารสถานศึกษาแตละสถานศึกษานับไดวาเปนสวนสําคัญเปนอยางยิ่งและตองไดรับความรวมมือรวมใจในการทํางาน

รวมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน ดังน้ันการไดมาซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค

หรือผูบริหารที่ทําหนาที่อยูแลวไดมีขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บุคคลดังกลาวก็จะสงผลใหสถาบันไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดตั้งสถาบันและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล

ในยุดประเทศไทย 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามเอกสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 (2557 : 8) 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูบริหารในสถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานที ่มี

ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาของ จักรี นิลวิสุทธ์ิ (2555 : 85 - 90) ได

ดําเนินการศึกษาวิจัยในหัวขอเก่ียวคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวาดาน

การมีภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผูบริหาร และบุคลากรโดยรวมอยูในระดับดีมาก และผลจากการศึกษาวิจัยของ ณัฐชยารัตน 

ชูมีวศิน (2552 : 97-102) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารกับการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานผูบริหารเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับดีมาก

โดยเรียงลําคับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี คุณลักษณะทางวิชาการ ดานความรูทางวิชาชีพ ดานความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงาน ดานความรูทางวิชาการทั่วไป และประสบการณและคุณลักษณะสวนตัว ดานความเปนผูนํา ดานรางกายและ

จิตใจ ดานมนุยสัมพันธ และเปนไปในแนวทางเดียวกับลักฮั้ว แซโคว (2551 : 80-87) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารในทัศนะของบุคลากรครู โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม พบวา คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหาร

ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ผูบริหารควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน สวนในดานมนุยสัมพันธ ผูบริหาร

ควรมีเหตุผลและจริงใจ และดานคุณธรรม ควรมีความซ่ีอสัตยโปรงใสในการปฏิบัติงาน สําหรับดานความเปนผูนํา ควรมี

วิสัยทัศน มองการณไกล และคุณสมบัติทั่วไปน้ัน ควรมีประสบการณในงานที่รับผิดชอบ และคุณลักษณะที่พึงประสงคสวน

วิชาชีพ มี 2 ดาน คือ ดานความรูเก่ียวกับงาน ควรมีความรูเก่ียวกับระบบงาน รวมถึงขอบขายหนาที่ที่รับผิดชอบ และในดาน

ความสามารถ ควรมีทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงาน 

 ดังน้ันปญหาที่เก่ียวคุณลักษณะของผูบริหารในตําแหนงตางๆ และทีมผูบริหารทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนับไดวาเปน

สวนสําคัญมากที่ มีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถาสถาบันการอาชีวศึกษาได

ผูอํานวยการสถานศึกษา และทีมผูบริหารในตําแหนงตางๆ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคก็จะเกิดการยอมรับของบุคลากรสวน

ใหญที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งหมดที่กลาวมาคอื ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในทั้ง 9 วิทยาลัย ที่สังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 น้ัน แตจากที่ผานมาไมวาจะจากคํากลาวของนักวิชาการการศึกษาดานการอาชีวศึกษาและ

งานวิจัย ปญหาของการจัดการการศึกษาดานการอาชีวศึกษาหรือดานวิชาชีพที่ไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไป

ตามเปาหมาย ปญหาสวนหน่ึงเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมไดรับความรวมมือรวมใจในการทํางาน

ในดานตางๆ น้ันเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา และทีมผูบริหารใน

ตําแหนงตางๆ ในสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปนที่ยอมรับของบุคลากรภายในองคการเปนสวนสําคัญที่สุดที่จะนําพาสถาบันการ

อาชีวศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับและเชื่อม่ันจากบุคคลภายนอกจนสามารถพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาไปสูสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ยั่งยืนในอนาคตจึงเปนที่มาของการวิจัยใน

หัวขอดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 3  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย 

 3.1 ครูมีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน 

 3.2 ครูมีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน 

 3.3 ครูที่อยูในสถานศึกษามีขนาดตางกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 แตกตางกัน 

  

4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 4.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

 ประคอง รัศมีแกว (2551 : 148) กลาวสรุปไวเปนแนวทางเดียวกับลักฮั้ว แซโคว (2551 : 41) ไดกลาวไว

เชนเดียวกันและไปตามแนวคิดของสตอกดิลล (Stogdill, 1981 : 72 –76) เชนเดียวกับแคมปเบล และคณะ (Campbell and 

other, 1983 : 115) ไดกลาวถึงผลการวิจัยและใหความหมายเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารวาเปน ดังน้ี 1) 

คุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวย ดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา เพราะสวนประกอบทั้ง 3 

ดานคือ การมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจเปนหลักประกันใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพเพราะทํางานใหไดผลดังกลาวตอง

อาศัยความเฉลียวฉลาด ความแข็งแรง การมีอารมณม่ันคง ทําใหผูบังคับบัญชามีความเชื่อม่ัน และการตัดสินใจปญหาดวย

ความรอบครอบประกอบกับการมีความประพฤติที่มีคุณธรรมและ 2) คุณลักษณะทางวิชาการประกอบดวย ดานความรู

วิชาการทั่วไป ดานความรูวิชาชีพ และดานประสบการณในการทํางาน ซ่ึงผูบริหารควรมีความรูในหลักการเบื้องตนของ

รายวิชาการทั่วไปและวิชาชีพ เพื่อการตรวจสอบ การควบคุม และการใหคําแนะนําแกคณะครูไดและควรตองผูมีประสบการณ 

 สรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ีไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่ดีจําเปนตองมี

เพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปน

ผูนํา ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ และดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยยึดแนวความคิดของ 

แคมปเบลและคณะ (Campbell and other, 1983 :72 -76) สตอกดิลล (Stogdill, 1981 : 115) ลักฮั้ว แซโคว (2551: 41) 

ประคอง มีแกว (2551: 148) และณัฐชยารัตน ชูมีวศิน (2552 : 78)  

 4.2 คุณลักษณะดานรางกายและจิตใจ 

  บุญทัน ดอกไธสง (2544 : 94) ไดกลาวไวเชนเดียวกับจันทรานี สงวนนาม (2545 : 137) ไดกลาวถึง 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 1) เปนผูมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีในการ

บริหารและการจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เปนผูทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค ไดแก มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะเปนผูนําและผูตามที่ดี มี

ความคิดริเริ่มไปในทางสรางสรรค มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความคิดเปนประชาธิปไตยและมีการทํางานกันเปนทีม 3) เปนผูมี

ความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา ไดแก ความรูทั่วไปการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับการศึกษา และความรู

เฉพาะตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา 4) เปนผูที่มีวิสัยทัศนในการบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหสภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังในอนาคต 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1552 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 4.3 คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ 

 จัทรานี สงวนนาม (2545 : 137) ไดกลาวสรุปไวเปนเชนเดียวกับที่อาคม วัดไธสง (2547 : 88 – 89) ไดกลาวถึง

ผูบริหารที่มีมนุษยสัมพันธดีก็จะสงผลใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน ซ่ึงประกอบดวยดังน้ี 1) ทําใหเกิดความสามัคคีในหมู

คณะ 2) ทําใหเกิดบรรยากาศแหงความเปนมิตร เปนกันเอง และมีความอบอุนในการทํางาน 3) ทําใหเกิดความเขาใจ รักใคร 

นับถือ และศรัทธาซ่ึงกันและกันในหมูคณะหรือสมาชิกในองคกร 4) ทําใหเกิดความรมมือรวมใจกันในการทํางานเต็มศักยภาพ

เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 5) ทําใหทุกคนมีความสุขกับการทํางาน และการรวมกันทํางานเปนทีม 6) ทําใหทุกคนเกิดการ

เรียนรูซ่ึงกันและกันในการทํางาน สงผลใหเกิดการพัฒนาและมุงม่ันในการทํางาน 7) ทําใหลดความขัดแยงในองคกรสงผลให

องคเกิดความม่ันคงและพัฒนาความสามารถ 8) ทําใหเกิดกลุมพลังผูทํางานดวยกัน 9) ทําใหทุกคนมีความพึงพอใจในดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานจิตใจ 10) ทําใหการทํางานขององคการบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และทุกคนมี

ความพึงพอใจรวมกัน  

 4.4 คุณลักษณะดานความเปนผูนํา  

 จอมพงศ มงคลวนิช (2555: 210) ไดกลาวไวเปนแนวทางเดียวกับที่สัมมา รธนิธย (2556 : 55-59) ไดกลาวไว

และไปในทิศทางเดียวกันกับสตอกดิลต (Stogdill, 1983 : 72 -76) ไววาคุณลักษณะของผูนําที่ดีไวดังน้ี 1) คุณลักษณะทาง

กายภาพ เชน เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง เปนผูที่มีความสงางาม 2) พื้นฐานทางสังคม เชน เปนผูที่มีการศึกษาดีและมีสถานะ

ทางสังคมดี 3) มีสติปญญาและความสามารถ เชน เปนผูที่มีสติปญญา มีความเฉียวฉลาด มีความกลาในการตัดสินใจในส่ิงที่ดี 

4) มีบุคิกภาพ 

 4.5 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการทั่วไป 

  นพพงษ บุญจิตราดุล (2540 : 94 - 97) ไดกลาวสรุปไวและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับโกศล ศรีทอง (2543 : 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการบบริหารวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยมีคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการดังน้ี 1) ดานการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการ 2) ดานการวางแผนทางวิชาการ 3) ดานการไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 

 4.6 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาชีพ 

 ธีระ รุญเจริญ (2548 : 19) ไดกลาวไวเชนเดียวกับกมล สุดประเสริฐ (2550 : 39) และยังเปนไปในแนวทาง

เดียวกับรัตติกรณ จงวิศาล (2556: 105-108) ไดกลาวสรุปวาการนําการเปล่ียนแปลงเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ

ที่สุดอยางหน่ึงของผูนําหรือผูที่มีภาวะผูนํา และเปนที่ตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําที่ มีประสิทธิผลสูงมีความ

จําเปนที่จะตองกระตุนและเอ้ืออํานวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลง

อยูตลอดเวลา และการจะนําการเปล่ียนแปลงเพื่อไปสู เปาหมายส่ิงที่ดีกวาและที่ สําคัญที่สุดคือ ผูนําจําเปนตองริเริ่ม

เปล่ียนแปลงใหเปนตัวอยางกอน ดังน้ันเม่ือผูนําจะตองนําการเปล่ียนแปลงในองคการทั้งตัวผูนําและคนอื่นๆ ในองคการควร

จะตองเขาใจเหตุผลวาทําไมองคการตองมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากองคเปนระบบเปดจึงไดรับอิทธิพลจากภายนอก ปจจุบัน

องคการตางๆ ไดรับผลกระทบและตองเผชิญกับความทาทายตางๆ มากมาย 

 4.7 คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 คุณวุฒิ คนฉลาด (2540 : 43 – 45) ไดกลาวสรุปไวและเปนไปในแนวทางเดียวกับเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 

1983 : 119 – 120) เชนเดียวแนวคิดของแคทซ (Katz, 1955 : 33 – 42) ไดกลาววานักบริหารที่ประสบความสําเร็จในการ

บริหารจะตองมีความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 3 ประการ 1) ทักษะทางดานเทคนิค (Technical skills) คือ 

ความสามารถในการใชความรู ความสามารถในการใชเทคนิคและเครื่องมือที่จําเปนเพื่อผลสําเร็จของงานที่ไดมาจากการดั่งสม

ประสบการณ การศึกษาและฝกอบรมความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมทั้งมีความชํานาญในการใชเครื่องมือ

ตางๆในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) คือ ความสามารถในการในการตัดสินใจทํางานรวมกับคนอ่ืน 

การจูงใจ ความสามารถในการสรางความรวมมือในระหวางทีมงาน 3) ทักษะดานมโนภาพ (Conceptual Skills) คือ 
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ความสามารถในการเขาใจองคการไดอยางลึกซ้ึงวาองคการโดยภาพรวมมีรูปแบบและลักษณะอยางไร และเก่ียวของของกับ

สวนยอยหรือระบบตางๆ มีความเชื่อมโยงและเก่ียวเน่ืองกันอยางไร 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 5.1 ประชากร ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 657 คน 

 5.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 249 

คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของยามาเน ( Yamane 1973 : 200 – 202) และใชวิธีการสุมแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา แลวทําการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามขนาดของ

สถานศึกษาอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีจับสลากดังตารางที่ 1 

  

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวนวิทยาลัย ประชากร กลุมตัวอยาง 

เล็ก 3 117 45 

กลาง 4 112 119 

ใหญ 2 228 85 

รวม 9 657 249 

 

 5.3  เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 

 5.3.1 เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Cheek List) จํานวน 3 ขอ จําแนกเปนตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิด

ของลิเคิรท (Likerts Rating Scale) โดยที่แบบสอบถาม ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยผูวิจัย

กําหนดระดับคานํ้าหนักและแปลความหมายของคะแนนไว 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยู ในระดับนอยที่สุด 

 

 5.3.2  วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

วิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย ( x ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) แลวนําคาเฉล่ียที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตาม 

กัลยา วานิชยบัญชา (2552 : 114) 

 กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของกัลยา วานิชยบัญชา (2552 : 114) มีคาเฉล่ีย ดังน้ี 

 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

 3.51 - 4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

 

6. ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของ

สถานศึกษา 

 ขอมูลเก่ียวกับแบบสอบถามผูวิจัยดําเนินการไปเก็บจากครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จํานวน 249 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ 249 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางมี

ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.10 อายุ 30 - 40 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 37.10 อายุ 40 – 

50 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 30.50 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 21.70 กลุมตัวอยางมีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 65.10 มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 

34.90 กลุมตัวอยางที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 26.50 กลุมตัวอยางที่ทํางานใน

สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และกลุมตัวอยางที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 85 

คน คิดเปนรอยละ 34.10 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวมและรายดาน 

ดาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 249 

ระดับ 
x  S.D. 

1 ดานรางกายและจิตใจ 4.1504 0.6398 มาก 

2 ดานมนุษยสัมพันธ 4.1506 0.6763 มาก 

3 ดานความเปนผูนํา 4.2423 0.6151 มาก 

4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป 4.1428 0.5685 มาก 

5 ดานความรูทางวิชาชีพ 4.1810 0.5744 มาก 

6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.2143 0.6443 มาก 

รวม 4.1806 0.5472 มาก 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ดังตารางที่ 3 – 

ตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) ความคิดเห็นของครูตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรอายุ  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ดานรางกายและจิตใจ 

ระหวางกลุม 3 3.079 1.026 2.554 .056 

ภายในกลุม 245 98.466 .402   

รวม 248 101.545    

ดานมนุษยสัมพันธ 

ระหวางกลุม 3 3.039 1.013 2.249 .083 

ภายในกลุม 245 110.381 .451   

รวม 248 113.421    

ดานความเปนผูนํา 

ระหวางกลุม 3 2.968 .989 2.667* .048 

ภายในกลุม 245 90.871 .371   

รวม 248 93.839    

ดานความรูทางวิชาการทั่วไป 

ระหวางกลุม 3 2.796 .932 2.952* .033 

ภายในกลุม 245 77.352 .316   

รวม 248 80.148    

ดานความรูทางวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 3 3.247 1.082 3.375* .019 

ภายในกลุม 245 78.586 .321   

รวม 248 81.833    

ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 3 4.800 1.600 3.994** .008 

ภายในกลุม 245 98.143 .401   

รวม 248 102.943    

รวม 

ระหวางกลุม 3 3.215 1.072 3.696* .012 

ภายในกลุม 245 71.033 .290   

รวม 248 74.248    

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความเปนผูนํา ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉล่ียรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe) 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 30 – 40 ป 40 – 50 ป 50 ป ขึ้นไป 

( x = 4.0333) ( x = 4.3186) ( x  = 4.3212) ( x  = 4.1481) 

ต่ํากวา 30 ป ( x = 4.0333) - .2851 .2879* .1148 

30 – 40 ป ( x = 4.3186) - - .0028 .1703 

40 – 50 ป ( x  = 4.3212) - - - .1731 

50 ป ขึ้นไป ( x  = 4.1481) - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศกึษาภาคใต3 ดานความรูทางวิชาการทั่วไปตามตัวแปรอายุดวยคาเฉล่ียรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe) 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 30 – 40 ป 40 – 50 ป 50 ปขึ้นไป 

( x =3.9143) ( x =4.2284) ( x  = 4.1926 ) ( x  = 4.0876) 

ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9143 ) - .3140* .2783 .1733 

30 – 40 ป ( x =4.2284) - - .0357 .1407 

40 – 50 ป ( x  = 4.1926) - - - .1050 

50 ปขึ้นไป ( x  = 4.0876) - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความรูทางวิชาชีพ ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉล่ียรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe) 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 30 – 40 ป 40 – 50 ป 50 ปขึ้นไป 

( x = 3.9375) ( x = 4.2589) ( x  = 4.2549) ( x  = 4.1134) 

ต่ํากวา 30 ป ( x = 3.9375) - .3214* .3174 .1759 

30 – 40 ป ( x = 4.2589) - - .0039 .1455 

40 – 50 ป ( x  = 4.2549) - - - .1415 

50 ปขึ้นไป ( x  = 4.1134) - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉล่ียรายคูทางสถิติของเชฟเฟ 

(Scheffe) 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 30 – 40 ป 40 – 50 ป 50 ป ขึ้นไป 

( x = 3.9143) ( x = 4.2284) ( x  = 4.1926) ( x  = 4.0876) 

ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9143) - .3938* .3754* .2044 

30 – 40 ป ( x = 4.2284) - - .0183 .1894 

40 – 50 ป ( x  = 4.1926) - - - .1710 

50 ป ขึ้นไป ( x  = 4.0876) - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวม ตามตัวแปรอายุ ดวยคาเฉล่ียรายคูทางสถิติของเชฟเฟ (Scheffe) 

อายุ 
ต่ํากวา 30 ป 30 – 40 ป 40 – 50 ป 50 ปขึ้นไป 

( x = 3.9477) ( x = 4.2618) ( x  = 4.2547) ( x  = 4.1008) 

ต่ํากวา 30 ป ( x =3.9477) - .3141* .3070 .1530 

30 – 40 ป ( x =4.2618) - - .0071 .1610 

40 – 50 ป ( x  = 4.2547) - - - .1539 

50 ปขึ้นไป ( x  = 4.1008) - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 9  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศกึษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา 

ดาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

t Sig. 
ปริญญา 

(n = 162) 

สูงกวาปริญญาตร ี

(n = 87) 

x  S.D. x  S.D. 

1 ดานรางกายและจิตใจ 4.1392 0.6384 4.1714 0.6459 .378 .706 

2 ดานมนุษยสัมพันธ 4.1630 0.6517 4.1333 0.7233 .329 .742 

3 ดานความเปนผูนํา 4.2371 0.6089 4.2519 0.6299 .181 .857 

4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป 4.1465 0.5631 4.1359 0.5817 .140 .889 

5 ดานความรูทางวิชาชีพ 4.798 0.5670 4.1832 0.5913 .045 .965 

6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.2301 0.6442 4.1847 0.6471 .529 .597 

รวม 4.1826 0.5392 4.1767 0.5649 .081 .936 
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ตารางที่ 10 คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปร ขนาดของสถานศึกษา 

ดาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 

 ขนาดเล็ก 

(n = 66) 

ขนาดกลาง 

(n = 98) 

ขนาดใหญ 

(n = 85) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1 ดานรางกายและจิตใจ 4.2218 0.5763 4.0844 0.5517 4.1712 0.7686  

2 ดานมนุษยสัมพันธ 4.2470 0.5805 4.0806 0.5907 4.1624 0.8205  

3 ดานความเปนผูนํา 4.3737 0.5686 4.1565 0.5318 4.2392 0.7198  

4 ดานความรูทางวิชาการทั่วไป 4.2135 0.4942 4.0975 0.5235 4.1401 0.6650  

5 ดานความรูทางวิชาชีพ 4.1847 0.5630 4.1486 0.5089 4.2154 0.6536  

6 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.2738 0.6277 4.1880 0.5291 4.1983 0.7702  

รวม 4.2524 0.4776 4.1259 0.4602 4.1878 0.6746 

 

ตารางที่ 11  เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ดานรางกายและจิตใจ 

ระหวางกลุม 2 .800 .400 .976 .378 

ภายในกลุม 246 100.745 .410   

รวม 248 101.545    

ดานมนุษยสัมพันธ 

ระหวางกลุม 2 1.104 .552 1.209 .300 

ภายในกลุม 246 112.317 .457   

รวม 248 113.421    

ดานความเปนผูนํา 

ระหวางกลุม 2 1.862 .931 2.490 .085 

ภายในกลุม 246 79.617 .324   

รวม 248 93.839    

ดานความรูทางวิชาการท่ัวไป 

ระหวางกลุม 2 .532 .266 .821 .441 

ภายในกลุม 246 79.617 .324   

รวม 248 80.148    

ดานความรูทางวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 2 .205 .102 .308 .735 

ภายในกลุม 246 81.629 .332   

รวม 248 81.833    

ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 2 .323 .162 .387 .679 

ภายในกลุม 246 102.620 .417   

รวม 248 102.943    

รวม 

ระหวางกลุม 2 .638 .319 1.065 .346 

ภายในกลุม 246 73.610 .299   

รวม 248 74.248    
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7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ดานรางกายและจิตใจ ดาน

มนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ และดานความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และทุกรายขออยูในระดับมาก 

 7.2 ผลการวิเคราะหขอเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 สรุปไดดังน้ี 

  7.2.1 ครูที่มีชวงอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู พบวา ดานความเปนผูนํา ดาน

ความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

  7.2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดย

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  7.2.3 ครูที่ทํางานอยูในสถานศึกษาทีมี่ขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 3 โดยภาพรวมอยูระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญมาก อาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา เปนคุณลักษณะที่มีอยูแลวในตัวบุคลากรที่ตองปรับเปล่ียนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทาง

โครงสรางการบริหารงานในหนวยงานจากสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปเปนสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 3 ซ่ึงสวนใหญเปนคุณลักษณะทางดานวิชาการ ประกอบดวย ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรู

ทางวิชาชีพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานที่มากดวยประสบการณ และคุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวยดานรางกาย

และจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา ซ่ึงในทุกดานของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความพึงประสงค

มาก คือมีความตองการใหไดผูบริหารที่มีความรอบรูในทุกดานเน่ืองจากผูบริหารเปนผูที่มีบทบาท และความสําคัญในการ

พัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาและเพื่อเปนขอมูลใหทางสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ไดกําหนดกฎเกณฑในการ

คัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 พึงมีคุณสมบัติตามความคิดของครูเพื่อ

สงผลใหเกิดความรวมมือทํางานเต็มศักยภาพเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรของวิทยาลัยและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ไปสู

เปาหมายไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของอัชราธร สังมณีโชติ (2550 : 54 – 58 ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคของชุมชน พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคของชุมชน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของพิพัฒน ฉ่ําเมืองปก (2551 : 143-144) ที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร

สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูมิภาคตะวันตก พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐชยารัตน ชูมีวศิน (2552 : 78) ไดศึกษาเก่ียวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอําเภอ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ

ปรารถ หลงสมบุญ (2552 : 91 – 94) ที่ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการรวมมือของชุมชนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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 8.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่แตกตางกันตามตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลไดดังน้ี 

   8.2.1 ครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว โดยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึก ดานความเปนผูนํา ครูที่มีอายุ 40 – 50 ป ครูที่มีอายุ 30 – 40 

ป และครูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปมีคาเฉล่ียสูงกวาครูอายุต่ํากวา 30 ป จากผลการศึกษาภาพรวมและรายไดมีคาแตกตางกันเปนไป

ตามขอสมมุติฐานน้ันนาจะมาจากครูที่มีอายุมากน้ันแสดงวามีความเปนอาวุธในหนวยงานหรือมีความเปนผูใหญมากกวาอายุ

จึงมีความตองโดยการแสดงความคิดเห็นในคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่มีความเปนผูนํามากและเรียงลงมาตาม

ระดับความเปนอาวุธของหนวยงานยกเวนครูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ซ่ึงวัยที่เริ่มอยูตัวกับการทํางานคือสามารถทํางานได

ดวยตนเองตามภาระหนาที่จึงใหความสําคัญกับการที่ผูบริหารจะมีความเปนผูนํามากนักแตก็ยังใหความสําคัญมากกวาครูที่มี

อายุต่ํากวา 30 ปซ่ึงเปนวัยเริ่มแรกของการเขาทํางานจึงมีความมุงในการทํางานมากกวาที่จะสนใจวาผูบริหารจะมีความเปน

ผูนํามากนอยเพียงใด โดยไปใหความสําคัญกับการทํางานมากวา สอดคลองกับผลการศึกษาของอนุศรา โกงเหลง (2556 : 94 -

95) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาในดานรางกายและจิตใจ

มีคาเฉล่ียสูงสุดแลวรองมาก็เปนดานความรูเชิงวิชาการและดานความเปนผูนําเปนลําดับตอมา ซ่ึงจะเห็นคาครูที่มีอายุต่ํากวา 

30 ปมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดี๋ยวกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบารนาด (Barnard, 1969 : 93 – 100) ไดศึกษาเรื่อง

คุณลักษณะของผูบริหาร พบวา ผูบริหารในองคกรทุกองคกรจําเปนตองมีคุณลักษณะ ดังน้ี 1) ความมีชีวิตชีวาและความ

ทนทาน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ 3) ความฉลาดและไหวพริบ 4) มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ และ5) มีความ

รับผิดชอบ และยังเปนไปตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner, 1990 : 46) ซ่ึงกลาวคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารควรที่จะ

ประกอบไปดวย การมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสามารถในการตัดสินใจในบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบ มีความเฉลียว

ฉลาด มีความเชื่อม่ันในตนเอง ปรับตัวไดมีความยืดหยุนพอสมควรสมสถานการณ มีความพรอมที่จะรับผิดชอบ มีทักษะในการ

ส่ือสาร การจูงใจ และมีความตองความสําเร็จในงาน 

  8.2.2 ครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน เน่ืองมาจากครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกันมองผูบริหารสถานศึกษาวามีความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคไม

แตกตางกันเพราะมองเก่ียวกับบทบาทหนาที่ในการทํางานในฐานะตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 9 วิทยาลัยที่สังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต 3 สอดคลองกับผลการศึกษาของจิดาภา เทียนคํา (2556 : 112) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึง

ผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันนาจะเปนการเปล่ียนแปลงจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามา

เปนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 และฐานะเปนนิติบุคคลซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาในชวงแรกของการเปล่ียนแปลง 

ดังน้ันไมวาครูที่ปฏิบัติการสอนอยูในวิทยาลัยทั้ง 9 สถานศึกษาไมวาจะมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาระดับ

ปริญญาตรียอมไดรับผลการเปล่ียนแปลงในครั้งน้ีเหมือนกันจึงเหตุผลใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกันน้ันคือ ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน. 

  8.2.3 ครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่ทํางานอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน นาจะเน่ืองมาจากครู

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ที่ทํางานอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มองเห็นวาลักษณะงานที่ผูบริหาร

สถานศึกษาตองทําในการบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ผูบริหาร
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สถานศึกษาก็มีหนาที่และภาระงานที่รับผิดชอบในฐานะเปนหัวหนาสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน 

จึงสงผลใหครูที่ปฏบิัติการสอนอยูในสถานศึกษาที่รวมตัวกันจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 จึงไดแนวคิดและแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงไมวาครูจะปฏิบัติการสอนหรือทํางานอยูใน

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน คือ ไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก แตความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาจึงไมแตกตางกันและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของอุทัยวรรณ ฝอย

สุวรรณ (2551 : 76) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

พบวาครูและผูบริหารที่ทํางานอยูในสถานศึกษาตางกันในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันไมสอดคลองกับสมมุติฐาน

เชนกัน. 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 ผูบริหารสถานศึกษารวมทั้งบุคคลที่ตองการจะเสนอตนเองเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 3 ควรนําผลการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน คือ ดานรางกายและจิตใจ ดาน

มนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา ดานความรูทางวิชาการทั่วไป ดานความรูทางวิชาชีพ และดานความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ไปเปนขอมูลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาเพื่อให

เกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน โดยอยางยิ่งเปนการเปล่ียนแปลงในชวงแรกจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปนสถาบัน

การอาชีวศึกษา ซ่ึงยกฐานะเปนสถานบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานวิชาชีพสูไทยแลนด 4.0 อยาง

ม่ันคงและยั่งยืน. 
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บทคัดยอ 

 

ทิศทางในการสรางเด็กยุคไทยแลนด 4.0 ใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม ๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม ซ่ึงถือวาเปนความสําเร็จของการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของชาต ิผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาขับเคล่ือนเยาวชน และขับเคล่ือนสังคมไทย        

ที่กําลังจะเปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

ผูบริหารควรมีหลักการบริหารที่บูรณาการเขากับหลักพุทธธรรม หลักคําสอนทั้งหลายในพระพุทธศาสนาน้ันกลาวถึงหลักความ

เปนจริงตามกฎธรรมชาต ิมุงเนนใหรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิตในปจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวพุทธธรรมน้ัน 

นับวามีสวนสําคัญในการกระตุนผูนําใหตระหนักถึงความเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม หนุนเสริมใหผูใตบังคับบัญชา

อยูรวมกันอยางมีความสุข รวมขับเคล่ือนองคกรใหประสบความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาองคกรใหยั่งยืน การบริหารงาน

ตามแนวพทุธธรรม จึงเปนการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการบริหารตนเองของผูบริหาร การบริหารบุคคล และการ

บริหารงานในองคการ ทั้งน้ียังสอดคลองกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน นอกจากน้ีการใชหลักพุทธธรรมในการ

บริหารจัดการ และการทํางานยอมกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดโดยเฉพาะการนําไปบูรณาการกับการบริหารจัดการสถานศึกษา

ในยุค 4.0 โดยหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมดังกลาว ประกอบดวย หลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อการครองตน หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ

การครองคน และหลักอิทธิบาท 4 เพื่อการครองงาน  

 

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษายุค 4.0  การบริหารการศึกษา  หลักพุทธธรรม  ประเทศไทย 4.0   

 

Abstract 

 

The direction children of Thailand 4.0 have the knowledge and skills in the application to access 

the technology and create new innovations. It is considered the success of the quality of education of 

the national educational management. The director are key role in the development of the children and 

youth Thai society will change from a country drive with the industrial sector to the Driven by technology.  

It should have the governance of integrated with the Buddhist Doctrine. The Buddha Dhamma in Buddhism 

consists morality and ethics focus on the truth of the world literacy and currently lives. Particularly, the 

administration based on Buddha Dhamma is an important part of the stimulus the subordinates to live 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1564 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

together happily, developing a sustainable and successful organization. The leaders seized by Buddhist 

principles to social acceptance. Leaders need to sacrifice personal gain for the public benefit. The Educational 

Administration 4.0 based with Buddha Dhamma is the principles of Buddhism. It can be used for administrators 

in the self-administration, human resource management and the management of the organization. It is 

consistent with principles of self-managing, people managing, and task managing by using the teachings 

of the Lord Buddha in the management and implementation to achieve maximum benefit which consisted 

of: Sappurisa-dhamma7, Sangahavatthu 4, Iddhipada 4  

 

Keywords: educational administration 4.0, educational administration, Buddha-Dhamma, Thailand 4.0 

 

1. บทนํา  

 

ทิศทางในการสรางเด็กยุคไทยแลนด 4.0 สรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการ

ประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูที่ยากขึ้น ซ่ึงถือวาเปนความสําเร็จของ

การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู

จากปญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกวาเปน Problem Based Learning การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สู

ศตวรรษที่ 21  เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปล่ียนจากครูสอนเปนพี่เล้ียง ครูฝก (Coach) การเรียน

แบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ เปล่ียนแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรียนมีทักษะที่ตองการ เชน การ

ทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการส่ือสารที่ดี ซ่ึงการจัดการศึกษาตองสรางความพอใจให ผูเรียนและทาทายสูการ

สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากส่ือการสอนทุกรูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพิมพและส่ือดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

การศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายในการการสรางคนไทยใหมีจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร อันเปนลักษณะของความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปญญา ชอบคนควา แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และ

การทดลองจนคนพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝสรางสรรค และจิตใจแหงนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสูส่ิง

ยาก นอกจากจะตองหันมาสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูสูส่ิงยากแลว ทานยังเห็นวา คนไทยยังจะตองมีวัฒนธรรมแหงการมอง

กวาง คิดไกล และใฝรู อีกดวย น่ันก็คือ คนไทยจะตองไมมองเห็นเฉพาะประโยชนของตัวเอง ของพวกพอง หรือมองเห็นเฉพาะ

ประโยชนเฉพาะหนาเทาน้ัน แตจะตองมองใหกวางออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซ่ึงมิไดจํากัดขอบเขตอยูกับเพียงสังคม

ใดสังคมหน่ึง และจะตองมองในลักษณะของการสรางสรรควัฒนธรรมอีกดวย น่ันคือ การที่จะสรางสรรคไดจะตองมีความใฝรู

ในส่ิงตางๆ อยูเสมอ ส่ิงที่สังคมไทยจะตองดําเนินการอีกประการหน่ึงก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาใหคงอยูอยางยั่งยืน 

ไดแก การรักษาความมีนํ้าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนการนับถือกันเปนพี่

นอง เปนตน อันเปนพื้นเพภูมิหลังของสังคมไทยมาแตเดิม (ทิศนา แขมมณี, 2545: 1-2) 

ดวยหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีการกําหนด บทบาท

ของตนหลายอยางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนใหสามารถขับเคล่ือนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยตองมี

การกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจนในฐานะที่เปนผูนําสถานศึกษา และจําเปนตองกําหนดบทบาทใน การดําเนินงานกับ

คณะบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาเพื่อใหมีการประสานความรวมมือในการทํากิจกรรมภายใน สถานศึกษารวมกัน 

รวมทั้งการกําหนดบทบาทในการบริหารจัดการภาระงานทั้งระบบ ใหดําเนินไปไดอยางเปนระบบและ มีความชัดเจนในการ

ดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  ซ่ึงการจะทําใหได ผลเชนน้ีน้ันจําเปนอยางยิ่งที่ผูนํา สถานศึกษาตองมีแนวทาง หลัก
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ทฤษฎี และหลักธรรมเพื่อนํามาใชเปนกลไกสําคัญเพื่อที่จะนําไปสูการขับเคล่ือนการ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบ

การบริหารงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดน้ัน ผูบริหารแตละคน ตางมีเสนทางในการบริหารของตนแตกตาง

กันไปตามความถนัดและความสามารถที่ตนมีอยู ในเสนทางที่หลากหลายน้ัน ลวนจําเปนตองยึดถือแนวทางในการดําเนินงาน

ทั้งส้ิน (ทิศนา แขมมณี, 2547: 1-2)   

ผูนําทางการศึกษาที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารองคการในยุคไทยแลนด 4.0 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

คุณลักษณะที่สําคัญก็คือวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกําหนดกลยุทธเปนอันดับหน่ึง วิสัยทัศนและกลยุทธ จึงเปนตัว

แปรของผูนําที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหภาวะผูนําในการบริหารองคการสูความสําเร็จได   ความสามารถของผูนําในการสรางและ

ส่ือสารวิสัยทัศนในอนาคตขององคการ โดยชี้ใหเห็นวาองคการจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึ้นจากปจจุบัน อยางนาเชื่อถือ 

นาสนใจ และมีความเปนไปไดจริง วิสัยทัศนเชนน้ีหากไดรับการเลือกและปฏิบัติอยางเหมาะสมจะเปนพลังขับเคล่ือนตอการ

สรางอนาคตขององคการ ซ่ึงในกระบวนการน้ี ทักษะ พรสวรรคและทรัพยากรจะถูกนํามาใชไปอยางเต็มที่ เพื่อทําใหวิสัยทัศน

ปรากฏเปนจริง  การบริหารตามแนวพุทธธรรมก็เปนอีกแนวทางที่มีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาใหเกิด

ความ เปนธรรม และพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดยใชระบบตามหลักธรรมของพระพุทธเจามาประยุกตบริหารจัดการในยุคไทย

แลนด 4.0  

 

2. พุทธธรรมกับการบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0  
 

2.1 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยสูยุคไทยแลนด 4.0 

การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง การศึกษามุงสรางเด็กและ

เยาวชนไทยใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สรางความคิดของ

เด็กและเยาวชนไปสูส่ิงใหมๆ  ส่ิงทีท่าทาย แตการพัฒนาเยาวชนไทยอยางยั่งยืนและสอดคลองกับสังคมไทย ควรพัฒนาควบคู

กับหลักพุทธธรรม ที่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษารวมกันปลูกฝงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหกับเด็ก เม่ือใดก็ตามที่

เด็กและเยาวชนมีความคิดวายิ่งยากยิ่งทาทายน่ันคือความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ เสนทางสู

การศึกษาไทย 4.0  

        2.1.1 Education 1.0 คือ การจัดการศึกษาที่การสอนแบบครูเปนผูใหนักเรียนเปนผูรับเนนการทองจําตํารา

และทําแบบฝกหัดตามตํารา ไมไดเนนกระบวนการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 

        2.1.2 Education 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับความถนัด ความสนใจและแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตวิญญาณแหงเรียนรูและ แสวงหาความรูดวยตนเอง 

จากแหงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผูสนับสนุน และเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน 

        2.1.3 Education 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมและส่ิงประดิษฐใหมโดยการ

ใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนปฏิสัมพันธและมีสวน

รวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเร ียนรูให

ผูเรียน 

        2.1.4 Education 4.0  คือ การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปล่ียนไปการประยุกตใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของประเทศ 

เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย 4.0 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนให

สามารถขับเคล่ือนไปสูการศึกษาไทย 4.0 ไดอยางสําเร็จ 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1566 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

2.2 หลักพุทธธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0 

 การที่ผูบริหารนําหลักพุทธธรรมมาใชในการบริหารการศึกษาเปนการสรางความเชื่อถือ การยอมรับจาก

สังคม สรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชาภายในสถานศึกษาในการที่จะสรางศรัทธาทําใหองคกรตางๆ ในสถานศึกษา

ขับเคล่ือนหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการได หลักพุทธธรรมที่ผูบริหารควรเลือกสรรและนํามาประยุกตใชในการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อบริหารการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 ไดอยางยั่งยืน ในการปฏิบัติตนที่สงผลตอผูบริหารสถานศึกษา การ

ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาได มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ไดแก หลักสัปปุริสธรรม 7 

หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักอิทธิบาท 4 

 2.2.1 หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการครองตน 

 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศ เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย

แลนด 4.0 แตอยางไรก็ตามสถานศึกษาตองมีผูบริหารที่เปนคนดี มีความซ่ือสัตย มีความตั้งใจในการบริหารงาน ประพฤติ

ปฏิบัติใหมีการครองตนอยางสมบูรณ 

 พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดใหความหมายของหลัก สัปปุริสธรรม7 วา

หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี มีดังน้ี 

         2.2.1.1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลักหรือรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง  รูหลักเกณฑ รูกฎ

แหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน หลักธรรมขอน้ันๆ คืออะไร มีอะไรบาง 

พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราช ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือ

กระทําตามหลักการขอนี เกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันน้ันๆ เปนตน) 

         2.2.1.2 อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือรูจักผล คือ รูความหมาย รูที่ประสงค รู

ความมุงหมาย รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการกระทํา หรือความเปนไปตา รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมาย

วาอยางไร หลักน้ันๆ มีความมุงหมายอยางไร ไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมาย

อยางไร เมื จะบังเกิดผลอะไรบาง ดังน้ีเปนตน) 

         2.2.1.3 อัตตัญุตา (ความรู จักตน คือ รูวา เราน้ัน วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ควา 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรมเปนตน บัดน้ี เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสมและ รูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป) 

         2.2.1.4 มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับ บริโภค

ปจจัยส่ี คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน) 

         2.2.1.5 กาลัญุตา (ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะ ตอง

ใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงานหรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน) 

         2.2.1.6 ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักรูกิริยาที่ประชุมจะประพฤติ ตอ

ชุมชนน้ันๆ วา ชุมชนน้ีเม่ือเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางน้ี จะตองพูดอยางน้ี ชุมชน อยางน้ี เปนตน)  

         2.2.1.7 ปุคคลัญุตา หรือปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุ วาโดย

อัธยาศยั ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏ ตอบุคคลน้ันๆ ดวยดี วาควรจะคบ

หรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําส่ังสอนอยางไร  

 นอกจากน้ียังมีสัปปุริสธรรมอีก7 ไดแก (1) มีคุณสมบัติ7ประการ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ พาหุสัจจะ 

วิริยะ สติ และปญญา (2) อวิหิงสา ปรึกษาหารือ ไมใหผูอ่ืนเดือดรอนพฤติกรรมของตน (3) ปรารถนาดี มีเมตตาจิต ไมคิดราย

ตอใคร (4) พูดจาปราศรัยเชื่อถือได ไพเราะ (5) ทําประโยชนไมบกพรอง ชวยงานสังคมไมยอหยอน (6) มีระดับจิตสูงดวย

ทัศนคติและอุดมการณและ (7) เอ้ือเฟอเผ่ือแผและสุภาพออนโยน  

 กลาวโดยสรุปไดวาหลักสัปปุริสธรรม7 หมายถึง ธรรมที่พึงปฏิบัติ 7 ประการของผูที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ

เปนธรรมที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองเปนผูมีเหตุผลรูจัก ตัวเองและผูอ่ืนรูจักกาลเทศะรูจักนิสัยความถนัด
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และความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเพื่อจะได เลือกใชคนใหถูกกับงานสงผลใหงานน้ันๆ ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการในยุค 4.0 

 

        2.2.2 หลักสังคหวัตถุ 4 ในการครองคน 

 ผูบริหารการศึกษา ควรยึดถือหลักสังคหวัตุ 4 ในการครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอ

สัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ โดยพิจารณาจากความสามารถในการประสานสัมพันธและ

สรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจซ่ึง

กันและกัน เปนเหตุใหเกิดความรัก ความ สามัคคี เปนรากฐานที่ม่ันคง ในการขับเคล่ือนไปสูการศึกษายุคไทยแลนด 4.0 

 ดํารงค ชลสุข และคณะ (2541: 39)กลาววา พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไว เรียกวา 

สังคหวัตถุ หมายถึง วิธีผูกใจคน พระองคตรสัวา รถมาแลนไปไดเพราะมีล่ิมสลัก สวนประกอบตางๆ ของรถมาเขาดวยกัน ฉัน

ใด คนในสังคมก็ฉันน้ัน คือรวมกันเปนกลุมหรือก็เพราะล่ิมสลักทําหนาที่เปนกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเขาดวยกัน ล่ิม

สลักดังก สังคหวัตถ ุ

 สังคหวัตถุ มาจากคําวา สังคหพละ แปลวา กําลังแหงการสังเคราะหหรือมนุษยสัมพั เปนธรรมที่สําคัญมาก

สําหรับนักบริหารผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ถานักบริหารบก มนุษยสัมพันธก็จะไมมีคนมาชวยทํางาน เม่ือไมมีใครชวย

ทํางานเขาก็เปนนักบริหารไมไดนักบริหารจะ สามารถผูกใจเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถ ุ4 ประการคือ 

         2.2.2.1 ทาน หมายถึง การให (โอบออมอารี) นักบริหารที่ดีตองมีนาใจรูจักเอ้ือเฟอเผ แกเพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกใจคนอ่ืนไวได ดังพุ “ททํ คนฺถติ มิตฺตานิ ผูใหยอมผูด”การทําทานจะไม

สูญเปลาใจมิตรไวไ ผูใหส่ิงที่ดียอมไดรับส ตอบแทน ดังบาลีวา“มนาปทายี ลภเต มนป ผูใหส่ิงที่นาพอใจยอมไดรับส่ิงที่นา

พอใจ” นักบริหาร อาจใหทานได 3 วิธีคือ 

 ก. อามิสทาน หมายถึง การใหส่ิงของแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉ การใหเพื่อผูกใจน้ีสําคัญ

มาในยามที่เขาตกต่ําหรือมีความเดือดรอน 

 ข. วิทยาทานหรือธรรมทาน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานที่ถูกต รวมถึงการจัดหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรหรือสงไปศึกษาดูงานค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการทํางานหรือลวงเกินซ่ึ และกัน 

การใหอภัยไมทําใหผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคา คือ ไดมิตรภาพกลับคืนมาและมีคน

สนองงานเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหน่ึง 

         2.2.2.2 ปยวาจา หมายถึง การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรูจักผูกใจ

คนดวยคําพูดออนหวาน คําพูดหยาบกระดาง ผูกใจใครไมได ตามปกติคนเราจะมัดส่ิงของตองใชของออน เชน เชือก หรือลวด

มัด ในทํานองเดียวกัน เราจะมัดใจคนไดก็ดวยคําออนหวาน 

         2.2.2.3 อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน (สงเคราะหประชาชน) 

         2.2.2.4 สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสมํ่าเสมอ (วางตนพอดี) เม่ือนักบริหารไมทอดทิ้ง ผูรวมงาน

ทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสรางทีมงานขึ้นมาได นักบริหารตองกลารับผิดชอบในการตัดสินใจของตน ถาผลเสียตกมาถึงผู

ปฏิบัติตามคําส่ังของตน นักบริหารตองออกมาปกปูองคนน้ันไม เอาตัวรอดตามลําพัง 

 เม่ือนักบริหารมีสังคหวัตถุทั้ง 4 ประการคือ โอบออม อารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตน

พอดี เขามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถผูกใจคนไวได แตสังคหวัตถุเหลาน้ีเปนเรื ภายนอกที่แสดงออกมาเพื่อใหแสดงพฤติกรรม

เหลาน้ันมาโดยไมตองฝนใจ การบริหารก็จะเปนดวยความราบรื่น  
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2.2.3 หลักอิทธิบาท 4 ในการครองงาน 

   ผูบริหารควรยึดถือหลักอิทธิบาท 4 ในการครองงาน คือ การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ และงานที่

ไดรับมอบหมายอยางดี โดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบตอหนาที่ ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน

อยูเสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ มีใจรัก ไมยอทอตอการทํางาน มีใจอยู

กับงาน ไตรตรองตรวจสอบ จะทําใหประสบผลสําเร็จในการทํางานขับเคล่ือนการศึกษาเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)   ไดใหความหมายของหลักอิทธิบาท4ไววาอิทธิบาท แปลวา ธรรม เครื่องให

ถึงอิทธิฤทธ์ิหรือความสําเร็จ)หรือธรรมเปนเหตุใหประสบความสําเร็จ แปลงายๆ วาทางแหงความสําเร็จมี 4 อยาง คือ ฉันทะ

(ความพอใจ) วิริยะ(ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ)และวิมังสา(ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวามีใจรัก

พากเพียร เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวนและหลักอิทธิบาทน้ันพระพุทธเจาตรัสพัวพันไวกับเรื่องสมาธิเพราะ อิทธิบาทเปนขอ

ปฏิบัติที่ทําใหเกิดสมาธิและนําไปสูผลสําเร็จที่เปนจุดหมายของสมาธิ 

 หลักอิทธิบาท 4 ในการนําเสนอสูแนวทางใน การครองงานดานการบริหารสถานศึกษาใหประสบ

ความสําเร็จขอนําเสนอความหมายของหลัก อิทธิบาท 4 ตามความหมายของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ดังน้ี 

        2.2.3.1 ฉันทะความพอใจ ไดแกความมีใจรักในส่ิงที่ทําและพอใจใฝุรักในจุดหมายของส่ิงที่ทํา น้ันอยากทําส่ิง

น้ันๆ ใหสําเร็จอยากใหงานน้ันหรือส่ิงน้ันบรรลุถึงจุดหมายพูดใหลึกลงไปในทางธรรม วาความรักใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงาม

เต็มเปยมสมบูรณซ่ึงเปนจุดหมายของส่ิงที่กระทําหรือซ่ึงจะ เขาถึงไดดวยการกระทําน้ันอยากใหส่ิงน้ันๆเขาถึงหรือดํารงอยูใน

ภาวะดี งดงามที่ประณีต ที่สมบูรณที่สุดของมันหรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของส่ิงน้ันๆของงานน้ันเกิดมีเปนจริง 

ขึ้นอยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามน้ัน 

        2.2.3.2  วิริยะความเพียร ไดแกความอาจหาญ แกลวกลาบากบั่นกาวไป ใจสูไมยอทอ ไมหว่ันไหวตอ

อุปสรรคและความยากลําบากเม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดขึ้น แกเขาแลวแมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึง

ไดยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลายาวนานเทาน้ันป เทาน้ีเดือนเขาก็ไมทอถอยกลับเห็นเปนส่ิงทาทายที่เขาจะเอาชนะให

ไดทําใหสําเร็จ 

        2.2.3.3 จิตตะความคิดจดจอหรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอ เฝาคิดเรื่องน้ัน ใจอยูกับงานน้ัน

ไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรืองาน อยางใดอยางหน่ึงคนผูน้ันจะไมสนใจไมรับรู

เรื่องอ่ืนๆใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆจะไมสนใจแตถาพูดงาน น้ันจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจะทําเรื่องน้ันงานน้ันขลุกงวนอยูไดทั้ง

วันทั้งคืนไมเอาใจใสรางกาย การแตงเน้ือแตงตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไมสนใจเรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกลๆบางทีก็ไมรูตัวทําจนลืมวันลืมคืน 

ลืมกินลืมนอนความมีใจจดจอฝกใฝุเชนน้ียอมนําใหสมาธิเกิดขึ้นจิตแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทํามีกําลัง มากเฉพาะสําหรับกิจน้ัน

เรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมน้ันก็เกิดความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนดวย 

        2.2.3.4 วิมังสาความสอบสวนไตรตรอง ไดแกการใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตรา หาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของในกิจที่ทํารูจักทดลองและคิดคน หาทางแกไขปรับปรุงขอน้ีเปนการใช

ปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาชอบคิดคนหา เหตุผลชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบ

ไปเชนคิดวาผลน้ีเกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางน้ีผลคราวน้ีเกิดจากปจจัยที่เปนองคประกอบเหลาถานําองคประกอบน้ี

เทาน้ี ออกเสียจะเปนอยางน้ีและเพิ่มองคประกอบอ่ืนเขาไปแทนจะเกิดผลอยางน้ีลองเปล่ียนองคประกอบ น้ันแลวไมเกิดผล

อยางที่คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขที่จุดไหน 

สรุปวา กระบวนทัศนในการบริหารการศึกษายุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึงเปนนโยบายที่เปนการวางรากฐานการพัฒนา

การศึกษาในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคล่ือนไปสูการเปนประเทศที่ม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลน้ัน 

สาระสําคัญที่สุด ยอมอยูที่การพัฒนาคนใหมีศักยภาพหรือคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาในภาคสวนตาง ๆ ใหเปนไปตาม

นโยบายที่วางไวน่ันเอง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยในฐานะนักปราชญทางพระพุทธศาสนาในปจจุบัน ไดนําเสนอไววา ถามอง

จากปญหาสังคมไทย ที่ขาดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตรตามแบบอยางตะวันตก ส่ิงที่ตองดําเนินการดวน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ก็คือ จะตองสรางคนไทยใหมีวัฒนธรรมของความใฝรู สูส่ิงยากขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป โดยการสราง

จิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคขึ้นมา น่ันก็คือการสรางคนไทยใหมีจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันเปน

ลักษณะของความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปญญา ชอบคนควา แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลองจนคนพบ

ความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝสรางสรรค และจิตใจแหงนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสูส่ิงยาก นอกจากจะตองหัน

มาสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูสูส่ิงยากแลว ทานยังเห็นวา คนไทยยังจะตองมีวัฒนธรรมแหงการมองกวาง คิดไกล และใฝรู 

อีกดวย น่ันก็คือ คนไทยจะตองไมมองเห็นเฉพาะประโยชนของตัวเอง ของพวกพอง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชนเฉพาะหนา

เทาน้ัน แตจะตองมองใหกวางออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซ่ึงมิไดจํากัดขอบเขตอยูกับเพียงสังคมใดสังคมหน่ึง และ

จะตองมองในลักษณะของการสรางสรรควัฒนธรรมอีกดวย น่ันคือ การที่จะสรางสรรคไดจะตองมีความใฝรูในส่ิงตางๆ อยูเสมอ 

ส่ิงที่สังคมไทยจะตองดําเนินการอีกประการหน่ึงก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาใหคงอยูอยางยั่งยืน ไดแก การรักษาความ

มีนํ้าใจ ความรัก ความปรารถนาด ีการเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนการนับถือกันเปนพี่นอง เปนตน อันเปนพื้น

เพภูมิหลังของสังคมไทยมาแตเดิม ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก็จะตองพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงปญญา คือ ความใฝรู เขาถึง

ความจริง และการคิดหาทางแกไขปญหาในส่ิงตางๆ เพื่อที่จะสามารถดํารงสังคมอยูไดในโลกแหงการแขงขันในปจจุบัน การที่

คนไทยจะกาวไปสูทิศทางที่กําหนดไวไดน้ัน ทานเห็นวา “คนไทยจะตองมีปญญาที่เขมแข็ง จะมองเรื่องอะไรตองมองใหชัด จะ

ศึกษาอะไรตองใหรูเขาใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา จะตองใหเขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ไดปญญาที่แท ไมใชอยูแค

สักแตวาความโก แตจะตองกระจาง แจมแจง เรียนรูอะไรตองชัดเจน ใหเกิดปญญาที่แทจริง แลวเราก็จะมาชวยแกปญหา

สรางสรรคสังคมไดจริง สังคมก็จะเดินหนาไปได” การพัฒนาสังคมไทยที่จะกาวไปสูการเปน “ประเทศไทย 4.0 “ เพื่อพัฒนา

ประเทศใหมีศักยภาพเพื่อกาวไปสูการแขงขันกับนานาชาติ หรือการที่จะกาวไปสูการเปนผูนําในเวทีโลก จึงจําเปนที่จะตอง

นําเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช อยางนอยก็จะตองปรับเปล่ียนวัฒนธรรมใหม โดยหันมาเนนในการ

สรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูและสูส่ิงที่ยาก ซ่ึงวัฒนธรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นไดน้ัน ก็ดวยการศึกษาหรือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ

และศักยภาพน่ันเอง การบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ผูบริหารควรมีหลักการบริหารที่บูรณาการเขากับหลักพุทธธรรม 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 สรางนวัตกรรมใหมๆ มีคุณธรรมเปนแนวทางการดํารงชีวิต จําเปน

อยางยิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบจะตองชวยพัฒนาเยาวชน ขับเคล่ือนสังคมไทยใหเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ที่กําลังจะเปล่ียนจาก

การขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค  
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศกึษาในศนูยพัฒนาเดก็เลก็เทศบาล 

ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
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Teachers In administration Child Development Center of Si Wilai  

Sub-District Municipality, Si Wilai District, Bueng Kan Privince 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามสถานภาพของผูปกครอง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล จํานวน 261 คน เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทเลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางสถิต ิสถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยคา t (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนา เด็กเล็กทั้ง 3 แหง 

ในสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการวางแผน ดานจัดสรรทรัพยากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประสานงานและดานการตัดสินใจ อยูในระดับ

ปานกลาง และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล 

อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง พบวา ในแตละดานไมมีความแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา

นัยสําคัญทางสถิต ิ(P) มีมากกวา P (P<0.05) ที่กําหนดไวแสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่

ไดตั้งไวทุกขอ 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  การสงเสริมการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

Abstract 

 

The purpose of this Research is study levels of engagement and compare the level of participation 

of parents in Further Education of the Children’s Caretaker Teacher in administration Child Development 

Center of Sriwilai Sub – District Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The estimated to be in 

the study is the parents in Futher Education of the Children’s Caretaker Teacher in administration Child 
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Development Center of Sriwilai Sub – District Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. That’s a 

tool of the study is Questionnaire, Check List, Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test 

and One Way ANOVA. Research finding were as followed 1.The level of participation of mening parents 

in education of the children’s Caretaker Teachers In administration Child Development Center of Sriwilai 

Sub-District, Municipality, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The images are included in the medium term. 

When taking into account found planning, resources, teaching, the cordination and decisions in medium 

term. 2.The level of participation in education of The Children’s Caretaker Teachers In administration Child 

Development Center of Sriwilai Sub – District, Sriwilai District, Bueng Kan Province. The graded status of 

parents found in each, there is no difference. In addition, hinting at the historical record (P) more than          

P (P<0.05). Then set a showed that ther were no significant statistical. As a result. it was the assumption 

that there were set to go. 

 

Keywords: participate, promote the study, administration child development center 

 

บทนํา  

 

ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการศึกษาเปนองคประกอบ

ที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ การจัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะ

ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสโลกาภิวัตน รัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อให

เปนกรอบในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหประโยชนแกเยาวชนมากที่สุด มีกฎหมายที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษา ซ่ึงการมีสวนรวมสามารถสรางความเจริญกาวหนาในดานการศึกษา ตลอดจนสรางความสมดุล    ในระบบ

การศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 8 ใหสังคมมีสวนรวมในการ จัด

การศึกษา มาตรา 9 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษาการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 24 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิกามารดา ผูปกครอง

และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา

อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการฯการพัฒนาระหวาง

ชุมชน มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศ

มาใชจัดการศึกษาแผนการศึกษาแหงชาต ิ(พ.ศ. 2542-2559) มีแนวนโยบาย เพื่อดําเนินการในดานสถานศึกษา สนับสนุนให

พอแม ผูปกครอง คนในชุมชน ปราชญชาวบาน พระภิกษุ นักบวช ผูนําทางศาสนา และ   ผูประกอบอาชีพตางๆ ใหมีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนรูที่มุงประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ตองใหประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน โดย

ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยพัฒนารูปแบบกลไก ระบบและวิธีทํางาน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหภาค ประชาสังคม 
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และภาคประชาชนเขามามีสวนรวม เชน วางหลักเกณฑให แตละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน 

สํารวจความตองการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ออกแบบ และใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครับในการชวยกันทําใหเกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น 

การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการบริหารโรงเรียน การมีสวนรวมของผูปกครองมีความสําคัญ ใน

การมีสวนรวมที่จะพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของผูเรียน 

การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม และประเทศ 

ใหการศึกษาที่ดีกับเยาวชนอยางครบถวนพอเหมาะกันในทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองจึงมีคุณภาพ ขณะเดียวกัน  หาก

ผูปกครองมีสวนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือชวยเหลือก็จะทําใหคนในปกครองไดเรียนรูในส่ิงที่ผูปกครองตองการใน

การดําเนินชีวิตประจําวันไปดวยการบริการงานของโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตองอาศัยความสัมพันธกัน 

พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ชุมชนตองอาศัยโรงเรียนในการบริหารการจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตอง

พึ่งพาอาศัยและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเชนเดียวกัน การควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหระบบการศึกษาสนองตอความ

ตองการและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การเขามามีสวนรวมตอการ  จัด

การศึกษาทั้งในรูปของบุคคล คณะบุคคล และองคกรตางๆ ไดแก พอแม ผูปกครอง ประชาชนในชุมชน องคกรในทองถิ่น 

องคการบริหารธุรกิจ และหนวยงานอ่ืนในชุมชน สวนการดําเนินงานใหกระทําในรูปการจัดตั้งเปนคณะกรรมการ โดยเลือก

ตัวแทนแตละฝายมารับผิดชอบรวมกัน สงเสริมใหพอแม ผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนโรงเรียนใหความคิดเห็นในการ

บริหารงานตามขอบขายภาระงานของโรงเรียน โดยเฉพาะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีสวนรวมในการกําหนด

หลักสูตร การจัดหาแหลงการเรียนรู จัดหาบุคลากรที่มีความรู ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับบาน 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษา เปนนโยบายสําคัญของรัฐในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเปดโอการสให

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การกําหนดนโยบาย วางแผนงานตามกระบวนการการรวมปฏิบัติตามแผนทางการศึกษา 

ซ่ึงระบบการศึกษายอมตองการใหประชาชนทุกภาคสวนมามีสวนรวมโดยเฉพาะผูปกครองซ่ึงมีความใกลชิดกับบุตรหลานมาก

ที่สุด  

เทศบาลตําบลศรีวิไล มีสถานศึกษาในสังกัดซ่ึงเปนสถานศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานศรีวิไล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญวิเวก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจันทวารี ซ่ึงผูบริหารไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโดย มุง

พัฒนาการเด็กใหครบทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเด็กเปนเยาวชนที่ดีของชาติตอไป 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

มีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไลใน

ดานตาง ๆ และเพื่อจะไดนําไปใชเปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล            

ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    

ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามสถานภาพของผูปกครอง  
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม

การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยผูวิจัยไดนํากรอบแนวความคิดมาจาก

งานวิจัยของ (สุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช, 2545: 4) ที่ไดศึกษาเรื่องความตองการและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองใน

การบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และกรอบการจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ มี 7 ดาน สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดพิจารณาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพียง 5 ดาน  ที่

ผูปกครองนักเรียนสามารถสังเกตเห็นหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน สรุปเปนกรอบแนวคิด ไดดังภาพประกอบที่ 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

                            

           

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดทีใ่ชในการศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการ

สงเสริมการศกึษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี   

ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล  อําเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 261 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist)  และแบบมาตราสวนประเมินคา 

(Rating Scale)  มาตรากําหนดไว 5 ระดับ  โดยอาศัยเทคนิคของลิเคิรท  (Liert Scale) สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย  โดยใชสถิติ t-test  

   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

1. ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน          

เพื่อเสนอถึงนายกเทศมนตรีตําบลศรีวิไล  อําเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ   เพื่อขอความรวมมือในการใหผูปกครองของ

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลศรีวิไล ทั้ง 3 แหง   กรอกแบบสอบถาม 

 2. ผูวิจัยเปนผูจัดเก็บแบบสอบถามการวิจัยในครั้งน้ีดวยตนเอง 

 3. ตรวจสอบกรอกขอมูลตามความเปนจริงที่ไดอยางสมบูรณของแบบสอบถาม 

 4. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(dependent Variables) 

สถานภาพของผูปกครอง 

   -เพศ 

   -อายุ 

   -ระดับการศึกษา 

   -อาชีพ 

   -รายได 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม

การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
- ดานการวางแผน 
- ดานการจัดสรรทรัพยากร 

- ดานการจัดการเรียนการสอน 

- ดานการประสานงาน 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2. นําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิต ิ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 

3. นําขอมูลที่ไดจากการประมวลผลของกลุมตัวอยางมาแจกแจงความถี่  Frequencies) และคํานวณคารอยละ 

(Percentage) 

4. ทําการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามความคิด

ของกลุมตัวอยางทั้งโดยภาพรวม รายดานและเปนรายขอ โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบการแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว 

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ  โดยใชการวิเคราะหความแตกตางดวย T-test   

สําหรับสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพและรายไดตอเดือนใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

(One  Way  ANOVA)  เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม t-test 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนที่มีสวนรวมของผูปกครองในการ

สงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล  อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 261  คน  สวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 52.5  รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 47.5  จําแนกตาม

อาย ุพบวา สวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.4 รองลงมาตามลําดับไดแก ผูที่มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 30.7 ผูที่มีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 20.7     

ผูที่มีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 

คน คิดเปนรอยละ 23.1 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10  และต่ําสุดเปนกลุม

ตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตร/ีสูงกวาปริญญาตร ีจํานวน 20 คน คิดเห็นรอยละ 7.7 ตามลําดับ สวนใหญเปนผูที่มี

อาชีพเกษตร จํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 72 คน คิดเปน

รอยละ 27.5 และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.3 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.3  และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ3.5 

ตามลําดับ สวนใหญเปนผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาไดแกผูที่มี

รายไดระหวาง 5,001-8,000 บาทตอเดือน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 23.5 กลุมที่มีรายไดระหวาง 8,001-10,000 บาท

ตอเดือน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และกลุมที่มีรายไดตั้งแต 10,001 บาทขึ้นไป จํานวน  25 คน   คิดเปนรอยละ 

9.5 ตามลําดับ 

2. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการวางแผน มีสวนรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.47)   เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผนติดตาม

ประเมินผล ( X =3.74) มีสวนรวมอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การวางแผนเตรียมการดานอาคารสถานที่ 

( X =3.26) มีสวนรวมในระดับปานกลาง 
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3. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัดสรรทรัพยากร พบวา      

มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การจัดหาพี่เล้ียง

สําหรับชั้นปฐมวัย ( X =3.72) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ อนุญาตใหใชบานและสถาน

ประกอบการของตนเปนแหลงการเรียนรูของเด็กในบางเรื่อง ( X =3.23) มีสวนรวมในระดับปานกลาง 

4. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานการเรียนการสอน พบวา  มีสวน

รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย ( X = 3.41) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ กําหนด

เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.72) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ จัดหาคูมือครู

เอกสารประกอบกิจกรรมเพื่อบริการแกผูสอน  ( X =3.08) มีสวนรวมในระดับปานกลาง 

5. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการประสานงาน พบวา มีสวน

รวมในระดับปานกลาง ( X = 3.56) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ประสานงานกับหนวยงานของ

ราชการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X = 3.72) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ประสานงานกับครู  

ผูปฏิบัติการสอนระดับอ่ืนๆ ( X =3.15) มีสวนรวมในระดับปานกลาง 

6. การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการตัดสินใจ พบวา มีสวนรวมใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.61) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจอนุมัติ

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนมีคาเฉล่ีย ( X =3.65) มีสวนรวมในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ  มีความคิดเห็น

ทางดานการปรับปรงุการพัฒนางานดานตางๆ ของโรงเรียน ( X =3.40) มีสวนรวมในระดับปานกลาง 

7. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามสถานภาพดานเพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได  พบวา การ

มีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งในภาพรวม และรายดานทุกดานไมมีความ   

แตกตางกันทุกสถานภาพ 

 

อภิปรายผล 

 

จากการวิจัยเรื่อง 1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งน้ีเปนเพราะวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไดเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมกัน ในการมีสวนรวมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรูระดมความคิดเห็น ระดมทรัพยากรบุคคล ปรึกษา หารือ และรวมติดตามประเมินผลในเรื่องตางๆ ของ

ประเทศ โดยขอมูลขาวสารที่เขาถึงไดดวยการศึกษา โดยวิธีการตางๆ และการบริหารโรงเรียนก็เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขา

มามีสวนรวมในดานตางๆ  

ดานการวางแผน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาผูปกครองบางคนไมไดเขารวมประชุม

แสนอความคิดเห็น กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เสนอปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโอกาสที่ศูนยฯ นัดประชุม ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของบัณฑิต เดชขันธ (2548 : 112) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบานนาดอกไม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานนาดอกไม ดานการวางแผนการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
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ดานการจัดสรรทรัพยากร พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญใน

เรื่องของการศึกษาของบุตรหลานและเห็นวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังตองการงบประมาณตางๆ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจ

จากผูปกครองในการสนับสนุนทั้งดานการเงิน ส่ิงของ แรงงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สนัญญา ทับคลาย (2550 : 54) 

ศึกษาเรื่องระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดบางคูลัด อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดบางคูลัด ดานการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานการจัดการเรียนการสอน พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาผูปกครองตองประกอบ

อาชีพเพื่อหารายไดมาเล้ียงสมาชิกในครอบครัว ทั้งน้ีผูปกครองบางคนก็สามารถมารวมจัดการเรียนการสอนได ผูปกครองบาง

คนก็ไมสามารถมารวมกิจกรรมได จึงทําใหระดับการมีสวนรวมของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปาริฉัตต กลอมสกุล (2550 : 96) ศึกษาเรื่องสภาพ และแนวทาบงการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา : 

กรณีศึกษาโรงเรียนทายพิกุล พบวาสภาพการมีสวนรวมจริงของผูปกครองในการมีสวนรวมในการปฏิบัติและดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทายพิกุลอยูในระดับปานกลาง 

 ดานการประสานงาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองคิดวาเปนหนาที่ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองจึงไมคอยเขามาติดตาม ตรวจสอบ นโยบายและการดําเนินงานของศูนยฯเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขอผูปกครองมีสวนรวมในการประสานงานดานศึกษาในระดับปานกลาง ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปาน

กลาง 3 ขอแรก คือ การประสานงานกับคนในชุมชน ทองถิ่นเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย รองลงมา คือ ประสานงานกับ

หนวยงานที่กํากับดูแล อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย และประสานงานกับหนวยงาน

ที่จัดการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆ ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมนอยคือการประสานงานกับครูผูปฏิบัติการสอนระดับอ่ืนๆ ดานการ

ประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานการตัดสินใจ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวา ผูปกครองคิดวาเปนการตัดสินใจของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองจึงไมเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในศูนยฯ  เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอผูปกครองมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปาน

กลาง 3 ขอแรก คือ การมีสวนรวมเขาประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยฯ รองลงมาคือ รวมเปนคณะกรรมการสมาคม

ผูปกครองและครูของศูนย ขอที่ผูปกครองมีสวนรวมนอย คือ มีความคิดเห็นทางดานการปรับปรุงการพัฒนางานดานตางๆ 

ของศูนยฯ 

2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบล

ศรีวิไล ทั้ง 3 แหง จําแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพและรายได 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบล

ศรีวิไล ทั้ง 3 แหง ตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่ตางกันจําแนกในแตละดานไมมีความ

แตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาในศูนยฯที่ไมแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1. สงเสริมใหผูปกครองเขามารวมพิจารณาแกไขปรับปรุง แผนงาน โครงการตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      

โดยประชาสัมพันธใหผูปกครองไดมีความรูในเรื่องตางๆ ของศูนยฯ รวมทั้งประชาสัมพันธใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการ

มีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาในศูนยฯ   ซ่ึงจะทําใหผูปกครองเขามีสวนรวมมากขึ้น 
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 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนัดประชุมผูปกครองหรือจัดกิจกรรมตางๆ เปนวันหยุด หรือเสาร  อาทิตย  เพื่อให

จํานวนผูปกครองที่เขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น 

 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนที่

ผูปกครองอาศัยอยู  ชวยเหลือในเรื่องตางๆ ที่ทางศูนยฯ สามารถทําได  เชน  อนุญาตใหใชพื้นที่ของศูนยฯ สําหรับเลนกีฬา  

เพื่อเกิดความคุนเคย  ซ่ึงจะทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษามากขึ้น 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 

เทศบาลตําบลศรีวิไล  อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในเขตอําเภอศรีวิไล 

จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในแตละแหงตอไป 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุมที่ศึกษา ไดแก ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 54 คน เครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถามความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ ใชคาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบทีแบบไมอิสระตอกัน และคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณา

จากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 2) โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร 

ไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงเทากับ 0.23, 0.19 และ 0.18 ตามลําดับ และ

พบวาตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุงเทากับ 0.08 

 

คําสําคัญ: การประเมินความตองการจําเปน  ผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร  โอเน็ต 
 

Abstract 

 

 The research objective was to study need of mathematics ordinary national education testing 

(O-NET) implementation for high school students in Nakhon Pathom province. The research samples 

were 54 mathematics teachers at high school in Nakhon Pathom province. A research instrument was a 

set of questionnaire. The data analysis applied were arithmetic mean, standard deviation, non-pooled 

t-test and the modification of priority needs index (PNImodified).   

 The result of this research found that, 3 important need indicators were 1) teacher write lesson 

plans based on the mathematics O-NET result to improve students’ mathematics achievement 2) school 
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using mathematics O-NET result for admission to a higher level, and 3) student using mathematics’ 

O-NET result for develop their mathematics achievement by PNImodified equal to 0.23, 0.19, and 0.18 

respectively and found that least need indicator was school using mathematics O-NET result for internal 

and external quality assurance by PNImodified equal to 0.08. 
 

Keywords: need assessment, mathematics ordinary national education testing, O-NET 

 

1. บทนํา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 9 กําหนดใหการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการ

ปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ

จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 26 กําหนดใหสถานศึกษาใชวิธีการที่

หลากหลายในการจัดสรรโอกาสในการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการประกอบการพิจารณา นํามาสู

แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงแบงการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ (คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2551) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน โดยผลจากการประเมินจะใชเปนขอมูลในการ

เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูล

สนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบายของประเทศ 

   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เปนหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่ในการ

ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ตลอดจนใหความรวมมือและสนับสนุนการ

ทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงในป พ.ศ. 2549 ไดดําเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing: O-NET, โอเน็ต) โดยนโยบายของ สทศ. มุงเนนใหมีการนําผลการ

ทดสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมถึงนําผลการทดสอบไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร ใชเปน

สวนหน่ึงของการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนสวนหน่ึงของการจบการศึกษา (สัมพันธ พันธุพฤกษ, 2557) 

  การนําผลการทดสอบโอเน็ตใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจัด

การศึกษา (พินดา วราสุนันท และคณะ, 2558) โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาคณิตศาสตรซ่ึงพบวามีคาเฉล่ียของคะแนนสอบ

ในระดับต่ํา แตเน่ืองจากการพัฒนาผลการทดสอบดังกลาวสามารถทําไดหลายวิธีตามปจจัยที่เก่ียวของ เชน ผูเรียน ผูสอน และ

ผูบริหาร เปนตน ซ่ึงในการปฏิบัติจริงจะตองดําเนินการพัฒนาตามลําดับความสําคัญของวิธีดําเนินการ จากการศึกษาพบวา

วิธีการหน่ึงที่ทําใหไดขอสารสนเทศที่แสดงลําดับความสําคัญ คือ การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) ซ่ึงเปน

แนวคิดตามปรัชญากาวหนานิยม (Progressivism) และเปนเครื่องมือที่จะชวยปองกันไมใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปในทิศทางที่

ไมพึงประสงค อีกทั้งยังชวยเพิ่มความม่ันใจใหกับทุกฝายที่เก่ียวของในการตัดสินใจและวางแผนที่สนองความตองการจําเปน

ของกลุมเปาหมายไดอยางโปรงใส ยุติธรรม และสอดคลองกับความเปนจริง (สุวิมล วองวานิช, 2553) ดวยเหตุน้ีผูวิจัยในฐานะ

สมาชิกศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จึงทําการวิจัยประเมินความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอสารสนเทศเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดนครปฐมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  3.1 ผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในวิชาคณิตศาสตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

  3.2 ความตองการจําเปน หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังในการนําผลการ

ทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม วัดไดจากแบบสอบถาม

ความตองการจําเปน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 

  4.1 กลุมที่ศึกษา ไดแก ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 54 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected Method) (วาโร เพ็งสวัสดิ์

, 2551; มาเรียม นิลพันธุ, 2554) เน่ืองจากเปนครูที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนในเครือขาย

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนราชินีบูรณะ 2) 

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 3) โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 4) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 5) โรงเรียนคงทองวิทยา 6) โรงเรียน

ศรีวิชัยวิทยา 7) โรงเรียนสามพรานวิทยา 8) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 9) โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 10) โรงเรียนสิรินธร

ราชวิทยาลัย 11) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 12) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 13) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 14) 

โรงเรียนวัดปรีดาราม 15) โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม 16) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ 17) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

และ 18) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

  4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ ดังน้ี (พินดา วราสุนันท และคณะ, 2558) 

   I1: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

   I2: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

   I3: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปเทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาอ่ืน 

   I4: โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน 

   I5: ผูบริหารนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

   I6: หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ไปวางแผน

การจัดการเรียนการสอนและวางแผนผูสอนไดเหมาะสม 

   I7: ผูสอนทําการวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรในแตละตัวชี้วัด 

   I8: ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
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   I9: ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของผูเรียน 

   I10: ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง 

   I11: ผูเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการวางแผนเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 

5. เคร่ืองมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชา

คณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรูปแบบการตอบสนองคู (Double Respond) ระหวางสภาพที่คาดหวังและ

สภาพที่เปนจริง (สุวิมล วองวานิช, 2553) จํานวน 11 ตัวบงชี้ จากผลงานวิจัยของพินดา วราสุนันท และคณะ (2558) ซ่ึงมี

ความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยมีคาไคสแควร (Chi-square) เทากับ 22.45 (p-value = 0.61, df = 25) 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

(Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.97 และคาดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของคาความแตกตางโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation) เทากับ 0.00 โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 

ทั้งน้ีลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2, และ 1 แทนดวยระดับคุณภาพ มากที ่สุด, 

มาก, ปานกลาง, นอย, และนอยที่สุด ตามลําดับ 

 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean: X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) การทดสอบที (t-test) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552; ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) และ

คาดัชนีลําดับความสําคัญแบบปรับปรุง (Modification of Priority Need Index: PNImodified) สําหรับการทดสอบทไีดใชแนวคิด

ในการแปลผลคาอิทธิพล (Effect Size) ของ Cohen (1988) ซ่ึงจําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก (Large Effect) หมายถึง 

คาอิทธิพลตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ระดับปานกลาง (Medium Size) หมายถึง คาอิทธิพลอยูในชวง 0.31 ถึง 0.79 และระดับนอย 

(Small Size) หมายถึง คาอิทธิพลอยูในชวง 0.20 ถึง 0.30  

 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปยังกลุมที่ศึกษา ซ่ึงเขารวมโครงการเรงรัด

พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 ฉบับ ไดรับกลับมา

เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 54 ฉบับ คิดเปนรอยละ 77.14 

 

8. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  เบื้องตนผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับชั้นที่ทําการสอน 

  มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตร 

  นอยกวา 5 ป 

  5 -10 ป 

54 

33 

21 

54 

12 

14 

100.00 

61.11 

38.89 

100.00 

22.22 

25.93 

  11 - 20 ป 

  21 ปขึ้นไป 

ขนาดโรงเรียน 

  ขนาดเล็ก 

  ขนาดกลาง 

  ขนาดใหญ 

  ขนาดใหญพิเศษ 

11 

17 

54 

6 

14 

23 

11 

20.37 

31.48 

 

11.11 

25.93 

42.59 

20.37 
 

  จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของทุกตัวบงชี้มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาถึงคาอิทธิพล (Effect Size) ของการทดสอบทีโดยใชการทดสอบของ Cohen (1988) พบวามีคา

อิทธิพลอยูระหวาง 0.39 ถึง 0.76 น่ันคือ สภาพที่คาดหวังมีความแตกตางจากสภาพที่เปนจริงในระดับปานกลาง แสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปน 

ตัว
บง

ชี้ 

I D 

t-
te

st
 

Co
he

n’
s 

d 

Ef
fe

ct
 S

iz
e 

ขน
าด

อิท
ธิพ

ล 

PN
I m

od
ifi

ed
 

อัน
ดับ

 

. X . S.D. . X . S.D. 

I1 4.64 0.56 4.30 0.77 3.38** 0.94 0.42 

ปา
นก

ลา
ง 

0.08 9 

I2 4.17 0.96 3.49 1.09 6.79** 1.88 0.69 0.19 2 

I3 4.47 0.72 4.08 0.92 3.05** 0.85 0.39 0.10 8 

I4 4.36 0.83 3.81 1.18 4.28** 1.19 0.51 0.14 5 

I5 4.55 0.70 4.02 0.87 4.67** 1.30 0.54 0.13 6 

I6 4.60 0.72 4.09 0.90 4.64** 1.29 0.54 0.12 7 

I7 4.53 0.77 4.00 0.88 4.97** 1.38 0.57 0.13 6 

I8 4.42 0.80 3.60 0.79 8.34** 2.32 0.76 0.23 1 

I9 4.45 0.77 3.79 0.79 6.81** 1.89 0.69 0.17 4 

I10 4.42 0.75 3.74 0.92 6.16** 1.71 0.65 0.18 3 

I11 4.47 0.72 3.83 0.80 7.50** 2.08 0.72 0.17 4 

I = สภาพที่คาดหวัง, D = สภาพที่เปนจริง, PNImodified = (I - D) / D, **p-value < .01, df = 52 
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  เม่ือพิจารณาคา PNImodified ซ่ึงแสดงถึงอันดับของความตองการจําเปน พบวาตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดย

พิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน (I8) เปนตัวบงชี้ที่มีคาอันดับความตองการ

จําเปนสูงที่สุด (0.23) รองลงมา ไดแก ตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (0.19) และตัวบงชี้ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของตนเอง (I10) นอกจากน้ีพบวาตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีคาอันดับความตองการจําเปนนอยที่สุด (0.08) แสดงการเปรียบเทียบคาดัชนี

ลําดับความสําคัญแบบปรับปรงุ (PNImodified) ของแตละตัวบงชี้ดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนา 

คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 

9. สรุปผลการวิจัย 
 

  จากการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 2) ตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ตัวบงชี้ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ตนเอง เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนมากที่สุด 3 อันดับแรก สวนตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร

ไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 

10. อภิปรายผลการวิจัย 
 

  จากผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพการนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชา

คณิตศาสตรไปใชของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เม่ือผูบริหารหรือผูสอนไดรับทราบผลการทดสอบของ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1587 

โรงเรียนตนเองแลว ไดมีการนําผลการทดสอบน้ันไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลายโรงเรียนไดทําการจัดสอนเสริม

ดวยรูปแบบตางๆ อาทิเชน การจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเชิญวิทยากรจากสถานบันกวดวิชา หรือ

อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งของรัฐและเอกชน มาใหความรูแกนักเรียน โดยเห็นวาเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยเพิ่มคะแนน

การสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไดในการสอบปตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของปนัดดา หัสปราบ (2557) ที่พบวาในดาน

การพัฒนานักเรียนเม่ือโรงเรียนไดรับผลการทดสอบแลวไดดําเนินการจัดสอนเสริม ทบทวนเน้ือหาเพื่อเตรียมความพรอมใน

การสอบใหกับผูเรียน โดยอาจมีการเชิญวิทยากร ติวเตอรที่มีชื่อเสียง หรือครูในโรงเรียนในการสอนเน้ือหากอนสอบ หาก

พิจารณาแลววิธีการดังกลาวเปนการเรงรัดใหนักเรียนมีผลการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น อาจไมใชวิธีการที่ทําใหผลการทดสอบ

สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและคงทนเชนการเขียนแผนการสอน ซ่ึงเปนเครื่องมือการวางแผนการสอนที่เปนระบบ โดยกําหนด

ขั้นตอนตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

โดยผูสอนเปนผูเตรียมการเองทั้งหมด (สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, 2551) สอดคลองกับผลการวิจัยของพินดา วราสุนันท และ

คณะ (2558) ที่พบวาตัวบงชี้การนําผลการทดสอบระดับชาติไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคานํ้าหนักความสําคัญสูง

ที่สุด คือ ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของนักเรียน และผูสอนเขียนแผนการสอน

โดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardized 

Factor Loadings) เทากับ 0.74 และ 0.72 ตามลําดับ ดวยเหตุน้ีตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบ

โอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจึงเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุด 

  จากผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอก เปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเปนระบบที่มีความสําคัญและแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของแตละ

โรงเรียน โดยใชในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาและสะทอนผลการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงแกไข 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 

6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ที่กลาววาใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 

48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ดวยเหตุน้ีตัวบงชี้โรงเรียนนําผลการทดสอบ

โอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกจึงเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุด 

 

11. ขอเสนอแนะ 
 

  11.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

    11.1.1 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวาตัวบงชี้ผูสอนเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชา

คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชา

คณิตศาสตรไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของควรดําเนินการ

เพื่อพัฒนากระบวนการเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร และมีการนิเทศ กํากับติดตาม

อยางจริงจังและตอเน่ือง 

    11.1.2 หากพิจารณาถึงความตองการจําเปนในการนําผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตรโดยเรียงลําดับตามความตองการจําเปน ไดแก 1) การเขียน

แผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 2) โรงเรียนนําผลการ
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ทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรไปใชในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ 3) ผูเรียนนําผลการสอบโอเน็ตวิชา

คณิตศาสตรมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง ตามลําดับ  

  11.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

    การวิจัยครั้งน้ีพบวาการเขียนแผนการสอนโดยพิจารณาจากผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนตัวบงชี้ที่มีความตองการจําเปนสูงสุด ดังน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบและผลของการเขียน

แผนการสอนดังกลาวตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทั้งในระดับชั้นเรียนตลอดจนระดับชาติอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวยส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

ที่เรียนดวยส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนขาราชการตํารวจที่สังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชวิธีสมัครใจ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) ส่ือการสอน

ดวยโมชันกราฟก 2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบวัด

ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ไดส่ือการสอน ประกอบดวย 2 เรื่อง ไดแก why and how to fingerprint และ การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพ

ลายน้ิวมือ 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา อยูในระดับ ดีมาก (푥̅ = 4.65, S.D.= 0.40) และผลการ

ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับดี (푥̅ = 4.30, S.D.= 0.38) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด (푥̅ = 

4.52, S.D.= 0.61) 

 

คําสําคัญ: โมชันกราฟก  บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to develop the web-based instruction by motion graphic 

about fingerprint; 2) to study the expert’s opinion forward the developed Instruction; 3) to compare learning 

achievement of populations, before and after learning with the developed Instruction; and 4) to measure 

of population the satisfaction in the developed Instruction. The population consisted of 30 policemen 

working in the Criminal Record Division selected by a simple random sampling using voluntary methods. 
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The tools used in this research were 1) the web-based instruction by motion graphic about fingerprint;   

2) evaluated an expert’s opinion forms; 3) test for achievement evaluation; and 4) questionnaire’s 

satisfaction of the police officers who have learned instruction by motion graphic. The data was analyzed for 

mean and standard deviation. The results of this study were 1) there were two prototypes include ‘why 

and how to fingerprint’ and ‘practice on fingerprints’; 2) the assessment of the overall content experts 

(푥̅ = 4.65, S.D.=0.40), which was very good. And an assessment of the technical expert’s opinion (푥̅ = 

4.30, S.D.= 0.38), which was good. 3) Average scores of the posttest were higher than the average scores 

of the pretest at .05 level of significant; and 4) The learner’s satisfaction on the instruction was at a 

highest level. (푥̅ = 4.52, S.D.=0.61). 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (การวิจัย) 

 

กองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการใหความสนับสนุนขอมูล  

เก็บบันทึกเรื่องราว รายละเอียดตาง ๆ ของผูกระทําความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและส่ิงของที่เก่ียวของในคดีอาญา เพื่อ

การสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม (กองทะเบียนประวัติอาชญากร, 2556) โดยยึดถือระเบียบสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายน้ิวมือ พ.ศ.2554 ลงวันที่        

1 ส.ค. 2554  เปนหลักในการปฏิบัติ งานดานพิมพลายน้ิวมือ ซ่ึง มี เ น้ือหาในระเบียบ ฯ ทั้ งหมด 4 บท ไดแก                   

บทที่ 1 การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผูตองกักขัง ผูถูกกักกัน ผูรับการอบรม และศพ    

บทที่ 2 หลักการการพิมพลายน้ิวมือผูขออนุญาตตาง ๆ  บทที่ 3 การพิมพลายน้ิวมือผูขอสมัครเขารับราชการ หรือเขาทํางาน

ในหนวยงานตาง ๆ บทที่ 4 การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายน้ิวมือ และรายการประวัติ หรือบัญชีประวัติ (ปจจุบันมีการ

แกไขเพิ่มเติมเน้ือหาในบทที่ 4 ตามระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายน้ิวมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 

ลงวันที ่25 มิ.ย. 2557   

จากการที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยเรือ่ง ความเขาใจประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ

ลายน้ิวมือ พ.ศ. 2554 ของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ของ พันตํารวจตรีประภาส หยงสตาร สรุปไดดังน้ี ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร         

ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร 7  มีความเขาใจระเบียบฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจําแนกไดดังน้ี อันดับห น่ึง คือ     

ดานการคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายน้ิวมือ และรายการประวัติ หรือบัญชีประวัติ  อันดับสอง คือ หลักการการพิมพ

ลายน้ิวมือผูขออนุญาตตาง ๆ  อันดับสาม คือ การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผูตองกักขัง   

ผูถูกกักกัน ผูรับการอบรม และศพ และอันดับสุดทาย คือ การพิมพลายน้ิวมือผูขอสมัครเขารับราชการ หรือเขาทํางาน       

ในหนวยงานตาง ๆ จากขอสรปุขาราชการตํารวจมีความเขาใจ แตขาดความแมนยําของขอมูล (ประภาส, 2556)  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวายังไมมีการพัฒนา หรือมีการเรียนการสอน หรือการอบรมเพิ่มเติม เพื่อใหขาราชการ

ตํารวจมีความเขาใจในเน้ือหาที่ขาดความแมนยําของขอมูล ผูวิจัยจึงไดสอบถามขาราชการตํารวจ สังกัดกองทะเบียนประวัติ

อาชญากรที่ผานการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ดานการพิมพลายน้ิวมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร 

และสอบถามวิทยากร ถึงขอขัดของและปญหา พบวาขาราชการตํารวจที่เขารับการอบรมมีพื้นฐานเรื่องที่เก่ียวของนอย เน้ือหา

มีจํานวนมาก ระยะเวลาการอบรมมีนอย ส่ือการสอนที่ใชในปจจุบันยังเปนเอกสารประกอบในการเรียนการสอน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1591 

การนําเทคนิคการคิดเชิงเห็นภาพ เปนเทคนิคที่สงเสริมการคิดโดยใชภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและ

เขาใจเก่ียวกับภาพหรือส่ิงที่มองเห็น และใชความสามารถน้ันในการแปลความหมาย สรางสรรค และส่ือความหมายตอส่ิงที่ได

เรียนรูจากภาพหรือส่ิงที่มองเห็นไดอยางถูกตอง (Williams, 1983 อางถึงใน มณิษวาส, 2543) การออกแบบภาพกราฟก และ

ตัวการตูน สงผลใหการรับรูเก่ียวกับขั้นตอนตาง  ๆที่มีความซับซอนของเน้ือหาอยูในเกณฑดี (พงษพิพัฒน, 2556) และการนําเสนอดวย

โมชันอินโฟกราฟก สามารถถายทอดเน้ือหาไดดี มีความเขาใจงาย ทําใหผูชมสามารถจดจําเน้ือหาไดอยางเตม็ที่ (กิจติพงษ, 2559)  

จากเหตุผลและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนน้ัน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก     

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั ้นพื้นฐาน 

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยการนําเสนอเปนส่ือการสอนผานการเรียนการสอนบนเว็บ เพื่อเปนส่ือการสอนนําเสนอ

บทเรียนดวยการผสมผสานระหวางขอมูล ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบรวมไวเปนหน่ึงเดียว ใหเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง โดยขาราชการตํารวจสามารถศึกษาไดตามความสนใจทุกที่ทุกเวลาโดยไมจํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ทางการเรียนรูแกผูเรียนได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 2.1 เพื่อพัฒนาส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพ

ลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

 2.2 เพื่อสอบถามความคิด เห็นของ ผู เ ชี่ ย วชาญ ที่มีตอ ส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน

ตํารวจที่พัฒนาขึ้น 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน กอนและหลังเรียนดวยส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก     

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ที่พัฒนาขึ้น  

 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยส่ือการสอนส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน

ตํารวจ ที่พัฒนาขึ้น 

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

โมชันกราฟก (Motion Graphic) งานกราฟกที่เคล่ือนไหวได โดยการนําภาพมาจัดเรียงตอกัน หรือเปนการ

ผสมผสานระหวางการเคล่ือนไหวกับภาพที่ออกแบบ ทําใหเกิดเปนภาพเคล่ือนไหวที่นาสนใจขึ้นมา พรอมกับใสเสียงประกอบ 

กราฟกสวนใหญจะเปนขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ และเสียง เพื่อใหสามารถเขาใจเน้ือหาไดงาย ไมตองตีความมากนัก 

การเรียนการสอนผานเว็บ (Web Based Instruction - WBI) การรวมคุณสมบัติของส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 

กับคุณลักษณะของอินเตอรเน็ตและเวิลดไวทเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธ

กันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึง WBI  

การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ หมายถึง การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผู

ตองกักขัง ผูรับการอบรม และศพ ตามหนาที่ของพนักงานสอบสวน  กองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนยพิสูจนหลักฐาน 

หรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ  วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะ
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ที่ 32 การพิมพลายน้ิวมือ พ.ศ.2554 (บทที่ 1) ซ่ึงบรรจุอยูในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน

ตํารวจ 

 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี  

 4.1 ศึกษาประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายน้ิวมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 1 เรื ่อง

การปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือผูตองหาฯ และศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ คือ ศกึษาโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใช

ในการวาดภาพฉาก ตัวละคร โดยการแยกเลเยอรที่ตองการใหมีการเคล่ือนไหวในทุกเลเยอร  ศึกษาโปรแกรม Abode After 

Effects CS6 ใชทําภาพเคล่ือนไหว  ศึกษาโปรแกรม Adobe Audition CS6 ใชบันทึกและปรับแตงเสียง ศึกษา Google 

Apps ชุดเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน ใชในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการทําแบบทดสอบ รวบรวมเน้ือหา วิดีโอ 

 4.2 กําหนดแบบแผนการทดลองการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแบบ

แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design (มนตชัย, 2554) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองใชแบบแผนการทดลองวิธี One Group Pretest Posttest Design 

 

  

 โดยที่  E   หมายถึง   กลุมทดลอง  

    X  หมายถึง   การเรียนดวยส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

    O1 หมายถึง   คะแนนสอบกอนเรียน  

   O2 หมายถึง  คะแนนสอบหลังเรียน 

 

 4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

4.3.1 ประชากร คือ ขาราชการตํารวจที่สังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร จํานวน 265 คน 

4.3.2 กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการตํารวจที่สังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร คัดเลือกกลุมตัวอยางดวย

วิธีการสุมอยางงาย โดยใชวิธีสมัครใจ จํานวน 30 คน จากขาราชการตํารวจที่ผานการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร         

ขั้นพื้นฐาน ดานการพิมพลายน้ิวมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร 

 

 4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีวางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให

เครื่องมือสามารถนําไปใชไดจริงดังน้ัน วิจัยน้ีจะใชรูปแบบดําเนินงาน ADDIE Model (มนตชัย, 2548) เพื่อใหการสราง

เครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย  

 

 

กลุม ทดสอบกอนเรียน วิธีการเรียน ทดสอบหลังเรียน 

กลุมทดลอง (E) O1 X O2 
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ภาพที่ 1  แผนภาพ ADDIE Model 

 

4.4.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ดานการพิมพลายน้ิวมือและการทะเบียนประวัติ

อาชญากร เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ 

4.4.2 วิเคราะหหัวเรื่องและเน้ือหา เพื่อใหไดเน้ือหาการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิ ง

พฤติกรรม โดยจะตองทําความเขาใจกับเน้ือหาที่จะนํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนํารูปภาพมา

ประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ คือ 1) หนาที่ของพนักงานสอบสวน 2) หนาที่ของกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร 3) หนาที่ของศูนยพิสูจนหลักฐานหรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด 

4.4.3 ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง และวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหัวขอ นําเน้ือหาและ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเสนอผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและประเมิน จากน้ันนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ ไดหัวเรื่องที่จะนําไปสรางส่ือการสอน 

4.4.4 การออกแบบส่ือการสอนยึดหลักการ การเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP ดังน้ี 

    ก) ขั้นสนใจ (Motivation) เริ่มดวยการกระตุนความสนใจผูเรียนกอนเขาบทเรียน โดยการเลาเรื่องเกริ่น

นําถึงความสําคัญของการพิมพลายน้ิวมือ ใหผูเรียนเกิดความสนใจ แลวใหคําถามแกผูเรียนวาทําไมเราตองพิมพลายน้ิวมือ

เพื่อใหผูเรียนรูสึก และคิดตามนําไปสูการหาคําตอบในเน้ือหาทั้งหมด 

    ข) ขั้นศึกษาขอมูล (Information) นําเสนอเน้ือหาทั้งหมดดวยโมชันกราฟกใหกับผูเรียน เรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผูตองกักขัง ผูรับการอบรม และศพ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจ ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายน้ิวมือ พ.ศ. 2554 

    ค) ขั้นพยายาม (Application) ตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปล่ียนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ

หรือไม โดยการใชแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนกับผูเรียนเม่ือเรียนครบทั้งหมด 

    ง) ขั้นสําเร็จผล (Progress) นําคะแนนของผูเรียน มาตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลว

สรุปผลกลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงค ก็จะรูวาผูเรียนยังขาดความรูอะไร และทําการแกไข แลวก็สรุปทําความเขาใจอีก

ครั้งหน่ึง 

Analysis 

Evaluation 

Development 

Implementation Design 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอนตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP 

 

ตารางที่ 2  ตัวอยางการออกแบบการนําเสนอส่ือการสอน Motion Graphic 

 

เนื้อหา ลักษณะภาพ motion graphic 

 

[1] เจาหนาที่ตํารวจไมวาจะเปนฝาย [2] ปองกัน

และปราบปราม  ฝาย [3] สืบสวนสอบสวน ฝาย  

[4] จราจร หรือแมแตฝาย [5] ธุรการ ตางก็มีความ

จําเปนที่จะตองทราบถึงตัวบทกฎหมาย อยาง

กวางขวางและแมนยํา เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด 

 

 
 

 

4.4.5 พัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ ดังน้ี  

ก) โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชในการวาดภาพฉาก ตัวละคร โดยการแยกเลเยอรที่ตองการให

มีการเคล่ือนไหวในทุกเลเยอร   

  ข) โปรแกรม Abode After Effects CS6 ใชทําภาพเคล่ือนไหว   

  ค) โปรแกรม Adobe Audition CS6 ใชบันทึกและปรับแตงเสียง  

 ง) Google Apps ชุดเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกัน ใชในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการทํา

แบบทดสอบ รวบรวมเน้ือหา วิดีโอ 

4.4.6  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยสรางขอสอบแบบปรนัย 

4 ตัวเลือก ที่มีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 32 ขอ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนําแบบทดสอบเสนอ

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาวาแบบทดสอบวัดไดตรงตามเน้ือหาหรือไม หาคาความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอกับ

วัตถุประสงค (IOC) ถามีคา 0.5 ขึ้นไปสามารถนําคําถามมาใชได ดังน้ันแบบทดสอบน้ีใชไดทั้งหมด 29 ขอ 
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4.4.7 นําแบบทดสอบมาทดลองใชกับขาราชการตํารวจสังกัดกองทะเบียนประวัติอาชญากร จํานวน 30 นาย 

นําคะแนนมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ โดยวิเคราะหความยากงาย  คาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความ

ยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏวามีขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมด 29 ขอ 

4.4.8 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ผลวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 0.75 แสดงวาแบบทดสอบน้ีมีความเชื่อม่ันในระดับเกณฑที่เหมาะสม สามารถนําไปใชกับ

ผูเรียนได จากน้ันนําแบบทดสอบที่ไดไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

4.5 การดําเนินการทดลอง 

 

4.5.1 ผูวิจัยนําส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก ที่พัฒนาเรียบรอยแลว รวมทั้งแบบทดสอบ และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ไปติดตั้งบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานชุดเครื่องมือ Google Apps 

4.5.2 ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาบทเรียนผานส่ือการสอน ใหกับผูเรียนกลุมตัวอยาง 

4.5.3 ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบสอบถามความพึง

พอใจ 

4.5.4 ผูวิจัยสามารถเขาไปตรวจสอบผลการทดสอบไดตลอดเวลา 

 

   
 

ภาพที่ 3  หนาจอแสดงหัวขอความสําคัญของการพิมพลายน้ิวมือ 

 

  
 

ภาพที่ 4  หนาจอแสดงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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5. ผลการวิจัย 

 

5.1 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินความคิดเห็นอยูใน

ระดับดีมาก โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.40 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

5.2 ผลจากความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินอยูในระดับมาก โดย

คาเฉล่ียอยูที่ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.38 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

5.3 ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน มีคาเทากับ 8.30 และ

คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 11.87 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ 2 ครั้งดวยการทดสอบ

สถิติ t-test มีคาเทากับ 7.73 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 5.4 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน

ตํารวจ จํานวน 30 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.61 

ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

6.1 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ที่มีตอส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 

6.2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ที่มีตอส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี แตควรปรับปรุงเรื่องเสียงดนตรีใหมีความลงตัว และนาสนใจ 

6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติ

เก่ียวกับการพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น 

เพราะชวงอายุมีผลตอการใชเทคโนโลยี และสนใจอยากเรียนรู  

6.4 ผลความพึงพอใจทีมี่ตอส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับ

การพิมพลายน้ิวมือ ตามหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 

7. ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 

7.1.1 ควรเพิ่มส่ือการสอนดวยโมชันกราฟก ที่มีลักษณะปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากกวาน้ี เพื่อใชเปนส่ือที่ชวยให

ผูเรียนเกิดการตรวจปรับความเขาใจของตนเอง และจะไดเปนส่ือแบบสองทาง 

7.1.2 ควรเตรียมหอง ทรัพยากรใหพรอม เพราะกลุมตัวอยางบางทานไมมีความพรอมเรื่องเครื่องมือ 
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 

7.2.1 ควรมีการใชรูปแบบในการนําเสนอแบบอ่ืน เชน เปนกรณีศึกษา จําลองเหตุการณตาง ๆ หรือจาก

บทบาทสมมต ิ

7.2.2 ควรจัดทดลองกับกลุมที่ยังไมเคยอบรมเพื่อเปนการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอีกครั้ง 
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บทคัดยอ 

  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย และ 2) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 80/80 3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอร

เครือขาย กลุมเปาหมายในการวิจัย นักเรียนชั้น ปวส.1 จํานวน 13 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย2) แบบประเมิน

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอการพัฒนาบทเรียนกอนการนําไปใชงานกับกลุมเปาหมาย 3) แบบประเมินความพึงพอใจ

บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย วิชา การโปรแกรมภาษาเอชทีเอมแอลผล มีประสิทธิภาพ 70.18/70.3  2) การประเมิน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับดี (푥̅= 3.9, S.D.=0.54) และผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดี (푥̅= 4.23, S.D.= 0.61)  
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรระบบเครือขาย  การจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐาน 
 

Abstract 
 

The Objectives of  the experimental research where 1) to creative web based instruction 2) to 

determining the quality of the develop web based instruction 80/80 3) the subjects had the highest 

satisfaction towards the use of web based instruction The target group of the research is Student  have 

13 member selected by a specific sample from sukhothai commerce technological college The tools used 

in this research are:1) web based instruction  2) evaluated an expert opinion on web based instruction 

with the group test 3) The statistics used in this study is the mean and standard deviation The results 

showed that :1) The findings show those effective 70.18/70.3  2) the assessment of the technical expert 

opinion (푥 ̅ =  3.9, S.D.=0.54), which was good. And an assessment of the overall content experts (푥 ̅ = 

4.23, S.D.= 0.61) 
 

Keywords: web based instruction, problem-based learning  
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1. บทนํา  

 อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูขนาดใหญชวยในการคนหาความรูและขอมูลขาวสารที่ตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

คนหาขอมูลความรูตางๆสนับสนุนการศึกษาอินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปล่ียนความรูสามารถทําไดอยางรวดเร็วและสะดวก

มากยิ่งขึ้นสงผลใหการกระจายความรูในกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางมากขึ้นจึงชวยลดปญหาและขีดขอจํากัดในเรื่องของ

ระยะทางและระยะเวลา (สมชายนําประเสริฐชัย) การศึกษาไทยไดทดลองใชบทเรียนบนเครือขาย Webbased Instruction 

(WBI) สามารถนําไปใชไดทันทีไมวาจะเปนการนําไปใชเพื่อการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมรวมถึงทั้งยังเปนไดทั้งส่ือหลัก

หรือส่ือเสริมในชั้นเรียนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพดี (ภาสกร เรืองรอง )การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระดับ

สถานศึกษาและระดับหองเรียนใช ICT เพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนความพรอมในดาน Hardware ส่ือการเรียนการสอน

สงเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลนและจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอนสงเสริมคุณภาพและสราง

ความเขมแข็งในการพัฒนาครูผลิตเครือขายครู SocialMedia และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

(สํานักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา) 

 จากประสบการณสอนและสอบถามอาจารย ประจําวิชาการสรางโปรแกรมภาษา HTML ผูเรียนยังขาดความเขาใจ  

คําส่ังพื้นฐานในการสรางเว็บเพจปญหาเปนฐาน PBL : Problem base learningเปนวิธีการสอนกระตุนผูเรียนโดยใชปญหา

เปนหลักผูเรียนสแวงหาความรูรวมกลุมเพื่อแกปญหาโดยผูสอนมีสวนรวมนอยที่สุดเฉลิมวราวิทย(2531 อางในอุดมรัตนอัมพร

โสภณ, 2544: 35) วิธีการสอนในรูปแบบปญหาเปนฐานน้ันนํามาใชในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือปพ.ศ.2531ของคณะแพทย

ศาสตรที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถานบันในระดับอุดมศึกษาตางๆนําวิธีการสอนปญหาเปนฐานมาประยุกต ใช ใน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิชาการใชโปรแกรมHTML  เปนวิชาที่เนน ทักษะพิสัย และ พุทพิสัย  รวมอยูดวยกัน โดยตอง

เนนความรู ความจํา นําไปใช วิเคราะห ตลอดจน สังเคราะห เชน  ความหมายของอินเทอรเน็ต ความหมายของผู ใช  

ความหมายของผูใหบริการ คําส่ัง HTML  DHTML java css  เปนตน ดังน้ันจึงเหมาะแกการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 

หรือ Problem based Learning ผูเรียนสามารถกําหนดส่ิงที่อยากรู ศึกษาดวยตนเอง มีการทํางานเปนกลุม แลกเปล่ียน

ความรู สังเคราะหตลอดจนประเมินผล   

 ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนแบบ 

ปญหาเปนฐาน ( Problem-basedLearning)วิชาการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให

ดียิ่งขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรเครือขาย 

 

3.  ขอบเขตงานวิจัย 

  ขอบเขตงานวิจัยการวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนแบบปญหาเปนฐาน 

  ขอบเขตดานบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย  เปนบทเรียนมีทั้งหมด 4 หนวยการเรียนทดสอบกอนเรียน

ทดสอบระหวางและทดสอบหลังเรียน พัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Captive 7 ในการสรางบทเรียนสามารถรันบน 

Windows โปรแกรมรวมพัฒนา Photoshop ในการตกแตงภาพประกอบ โปรแกรม Camtasia Studio ในการบันทึกเพื่อ

จัดทําเปนส่ือวีดีโอ และ Moodle 2.9 เพื่อการจัดขอมูลสมาชิก เก็บคะแนนและกิจกรรม  
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  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวนทั้งหมด 13 คน โดยใขวิธี

เลือกแบบเจาะจงที่มาจากสาชาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการสุโขทัย 

 

4. วิธีการดําเนินงาน 

 วิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนปญหาเปนฐานผูวิจัยได

ดําเนินงานตามหัวขอ โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ  คือ ศึกษาเน้ือหารายวิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็ม

แอล ศึกษาการสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรม Adobe captive Cs7  ศึกษาการบันทึกภาพและเสียงเพื่อทําสื่อวีดีโอ โดย

ใชโปรแกรม Camtiasia Studio  ศึกษาการใชงานโปรแกรม adobe photoshop cs 6  

 

แบบแผนการทดลองวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ใชแบบแผนการทดลองแบบ  

One-Group Pretest – Posttest Control Design 

กลุมทดลอง สอบกอนเรียน การทดสอบ สอบหลังเรียน 

E T1 X T2 

 

T1 หมายถึง การทดกอนหลังเรียน   

X หมายถึง การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายเทคนิค การเรียนแบบปญหาเปนฐาน 

T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

E  หมายถึง กลุมทดลองที่เรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้น 
 เม่ือผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองแลว ขั้นตอไปผูวิจัยทําการกําหนดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะใชนํามาทดลองใชใน

งานวิจัย โดยกําหนดกลุมตัวอยาง ดังน้ี นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวนทั้งหมด 13 คน โดยใขวิธี

เลือกแบบเจาะจง ที่มาจากสาชาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการสุโขทัย 

โดยการวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการตามขั้นตอนวิธี ADDIE MODEL ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะห 

ออกแบบ พัฒนา นําไปใชและประเมินผล 

 
 

ภาพที่ 1 แผนงาน ADDIE MODEL 

 การวิเคราะห (Analysis) วิเคราะหเน้ือหารายวิชา การโปรแกรมเว็บเอชทีเอ็มแอล โดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชาเพื่อนํา

ขอมูลมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

 การออกแบบ(Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย กําหนดการใชงานของบทเรียและกิจกรรม 

 การพัฒนา (Development) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย เครื่องมือที่ใชพัฒนท คือ การการ

โปรแกรม Adobe Captive cs 7 รวมกับ Moodle เวอรชั่น 2.9  มีขั้นตอนพัฒนาตามแผนภาพดังน้ี 
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ภาพที่ 2 การทํางานบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

 
ภาพที่ 3 หนาแรกเขาสูบทเรียน 

 

 
ภาพที่ 4  หนาจอจุดประสงครายวิชา การใชโปรแกรมเว็บดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล 
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ภาพที่ 5 หนาจอแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 
 

ภาพที่ 6 หนาจอวีดีโอ 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพของบทเรียน E1 

 
 

ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพของบทเรียน E2 
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 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2 ) ผลอยูในระดับ 70.18/70.3 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐานโดยผูเชี่ยวชาญดาน

เทคนิคผลอยูในระดับ ดี โดยเฉล่ียอยูที่ 3.9 และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาผลอยูในระดับ ดี โดยเฉล่ียอยูที่ 3.74 ผลการประเมิน

ควมพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนแบบปญหาเปนฐาน ผลอยูในระดับ 

ปานกลาง  เฉล่ียอยูที่ 3.94  

 

6. อภิปรายผลงานวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของการเรียนรายวิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวา คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาจากการประเมินพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของนักศึกษาระหวางเรียน จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนจบทั้ง 4 หนวยแลว จัดไดวา การเรียน

การสอนโดยการนําวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มาชวยใน รายวิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอลมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดี เพราะนักศึกษาสามารถทําการสอบวัดผลสัมฤทธแลวไดคะแนนอยูในชวงคะแนนในระดับ ดี แสดงใหเห็นวา 

การเรียนการสอนโดยการนําวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มาชวยในการเรียนรูรายวิชาการโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็ม

แอล จึงสอดคลองกับแนวคิดของ  บุญศรี พรหมมาพันธ และคณะ ซ่ึงไดใหความหมายไววา "ชุดวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

ลักษณะคําถามที่มุงวัดความรูความสามารถและสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ทักษะ  ของผูเรียนหลังเกิดการเรียนรู” 

 

7.ขอเสนอแนะ 

7.1 การทดลองวิจัยจําเปนตองใชเครือขายที่มีความเร็วคงที่เม่ือนักศึกษาใชงานพรอมกันจะไมเกิดปญหา ระบบ

เครือขายหนวงหรือชา 

7.2 การนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบ ปญหาเปนฐาน 

(Problem - based Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สามารถปรับกิจกรรมและนําไปใชไดหลายวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน 

7.3 บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบ ปญหาเปนฐาน (Problem - based 

Learning) วิชา การโปรแกรมดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงควรออกแบบใหเหมาะกับ

ระดับของผูเรียน 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร มีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการตรวจสอบความตรง

ตามโครงสรางของแบบจําลอง เปนนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 232 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2559 ไดมาโดยการสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวาแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้นประกอบดวย 

4 ตัวบงชี้หลัก และ 13 ตัวบงชี้ยอย มีคานํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.52 ถึง 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และมีคาความเที่ยงขององคประกอบ (R-Square) ตั้งแต 0.43 ถึง 0.92 ซ่ึงมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

จากการคํานวณพบวาคาสถิติไคสแควรเทากับ 60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูป

คะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.04 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.92 โดย

ตัวบงชี้หลักที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้หลักดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมาไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน 

ดานการวัดประเมินผล และดานเน้ือหา ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ: แบบจําลองความพึงพอใจ  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร   

 

Abstract 

 

 The objective of this research was to construct the satisfaction model toward learning mathematics 

and specific objective was testing of construct validity for satisfaction model toward learning mathematics. 

The research samples were 232 Rachineeburana School students in the second semester of academic 

year 2016, acquired by random. A research instrument was a set of questionnaire. The data analyses applied 

were percentage, arithmetic mean, standard deviation and confirmatory factor analysis. The result of 

this research indicated; the satisfaction model toward learning mathematics included 4 major indicators 

and 13 single indicators had factor loadings since 0.52 to 0.88 at .01 statistical significant level and had 

reliability (R-Square) since 0.43 to 0.92 ,this model was consistent with empirical data, by calculate found that;  

chi-square test = 60.14 (df = 46, p = 0.08), standardized root mean square residual (SRMR) = 0.04, root 
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mean square error of approximation (RMSEA) = 0.04, goodness of fit index (GFI) = 0.96, and approximation, 

0.97 for goodness of fit index, and 0.94 for adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.92. The most important 

weight major indicator was activity followed by teacher, evaluation and content respectively.  

 

Keywords: satisfaction model, mathematical learning management. 

 

1. บทนํา 
 

  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนตัวแปรทางจิตวิทยาลําดับแรกๆ ที่ไดมีการศึกษาอยางแพรหลายในงานวิจัยทาง

คณิตศาสตรศึกษา ควบคูไปกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงมีความหมายวา ความรูสึกชอบ 

ความรูสึกที่ดี ประทับใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ไดรับในเชิงบวก โดยส่ิงน้ันสามารถตอบสนองความตองการ

ทางดานรางกายและจิตใจ ดังน้ัน ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ หรือชอบใจ ในการ

รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และตองการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูน้ันใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงองคประกอบ

สําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียนไดเรียนรูดวยความประทับใจ 

(เกริก ทวมกลาง และจินตนา ทวมกลาง, 2555) 

  จากการศึกษางานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาที่ใชประกอบการเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครู ใชประกอบ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรศึกษา พบวานิยมตั้งตัวแปรความพึงพอใจเปนวัตถุประสงคหนึ่ง

ของการวิจัยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรู หรือเพื่อทดลองใชรูปแบบ วิธีการสอนแบบตางๆ 

และปรากฏเปนตัวแปรตามนอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานตางๆ บอยครั้ง 

สาเหตุของกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกลาว ประการหน่ึงมาจากแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (2556) ผูที่คิดคนกระบวนการ

ในการทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนที่กลาววา “สําหรับการผลิตส่ือและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ 

หมายถึง การนําส่ือนวัตกรรมหรือชุดการสอนไปทดสอบดวยกระบวนการสองขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใชเบื้องตน 

(Try out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial run) เพื่อหาคุณภาพของส่ือตามขั้นตอนที่กําหนดใน 3 ประเด็น คือ 1) 

การทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 2) การชวยใหผูเรียนผานกระบวนการเรียนและทําแบบประเมินสุดทายไดดี และ 3) การทําให

ผูเรียนมีความพึงพอใจ...”  ดังน้ัน จึงทําใหงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาจํานวนมากไดมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

หลังจากใชส่ือหรือนวัตกรรมที่ผูวิจัยทานน้ันๆ ไดสรางหรือพัฒนาขึ้น แตกลับพบวาภายใตความหมายเดียวกันของความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร นักวิจัยแตละทานไดกําหนดองคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร (Satisfaction toward learning mathematics: SLM) ไวตางกัน เชน ธันยพัฒน พันธุพํานัก และคณะ (2558) 

จําแนก SLM ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา และดานกิจกรรมการเรียนการสอน เกริก ทวมกลาง และ

จินตนา ทวมกลาง (2555) จําแนก SLM เปน 3 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการสอน ดานส่ือ/นวัตกรรม และดาน

การวัดประเมินผล รุจิรา คงนุย และคณะ (2559) จําแนก SLM เปน 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ ดานส่ือการเรียนการสอน ดาน

ผูสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการนําไปใชประโยชน เปนตน แตกลับยังไมปรากฏการตรวจสอบวาองคประกอบ

เหลาน้ันมีความสอดคลองเปนองคประกอบเดียวกันของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรหรือไม 

  ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่พัฒนาแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความสอดคลอง

เปนองคประกอบเดียวกันและแสดงคานํ้าหนักขององคประกอบตางๆ ที่อยูภายใตนิยามของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร และสามารถนําไปใชประกอบการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียนตอไป 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1608 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้น 
 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 

  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (Satisfaction of Learning Mathematics : 

SAT) ซ่ึงเปนตัวแปรแฝง (Latent Variable) ในแบบจําลองการวิเคราะหองคประกอบ โดยประกอบดวย 4 ตัวบงชี้หลัก (Major 

indicator) ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน (Teacher : TE) ดานเน้ือหา (Content : CO) ดานกิจกรรมการเรียนรู (Activity : AC) 

และดานการวัดประเมินผล (Evaluation : EV) และประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ยอย (Single indicator) ดังน้ี 

  ดานครูผูสอน (Teacher : TE) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 (X1) การชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู

วิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน ตัวบงชี้ที่ 2 (X2) การใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง และตัวบงชี้

ที่ 3 (X3) การสงเสรมิใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  

  ดานเน้ือหา (Content : CO) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 4 (X4) การเรียงเน้ือหาเปนลําดับจากงาย

ไปยาก ตัวบงชี้ที่ 5 (X5) การจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน และตัวบงชี้ที่ 6 (X6) ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับ

วิธีการจัดการเรียนรู  

  ดานกิจกรรมการเรียนรู (Activity : AC) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7 (X7) นักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 8 (X8) นักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ตัวบงชี้ที่ 9 (X9) กิจกรรมการเรียนรูกระตุน

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และตัวบงชี้ที่ 10 (X10) กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้น  

  ดานการวัดประเมินผล (Evaluation : EV) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ยอย ไดแก ตัวบงชี้ที่ 11 (X11) เกณฑการใหคะแนน

มีความชัดเจน เชื่อถือได ตัวบงชี้ที่ 12 (X12) การพิจารณาผลการเรียนมีความเหมาะสม ยุติธรรม และตัวบงชี้ที่ 13 (X13) การให

ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 

3,019 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 232 คน ไดมาจากการคัดเลือกจากประชากรดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) กําหนดเกณฑในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชแนวคิดของ Hair (2010) ที่กลาววาจะตองใช

กลุมตัวอยาง 15 หนวย ตอ 1 ตัวบงชี้ยอย การวิจัยน้ีมีการสรางแบบจําลองโดยใช 13 ตัวบงชี้ยอย ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยาง

ตองไมนอยกวา 195 คน แตเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและเพียงพอ ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 232 คน  

 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร มีลักษณะเปนมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 13 ขอ จําแนกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และ

ดานการวัดประเมินผล มีขอคําถามจํานวนดานละ 3, 3, 4 และ 3 ขอ ตามลําดับ ทั้งน้ีมีคาความตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) ดวยวิธีการพิจารณาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence) 

เทากับ 1.00 มีความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบสอดคลองภายในตามสูตรอัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha) เทากับ 0.93 

ซ่ึงอยูในระดับสูง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไปยังนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จํานวนระดับชั้นละ 100 ฉบับ ไดกลับคืนมาจํานวน 232 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 77.33 ซ่ึงเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ Hair (2010) จากน้ัน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม LISREL 8.80 Student version  
 

7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

พิจารณาคาความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) คารากของคาเฉล่ียกําลัง

สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (AGFI) เกณฑการพิจารณา คือ คาไคสแควร

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05), GFI > 0.95, AGFI > 0.90, และ RMSEA และ SRMR มีคาเขาใกลศูนย (< .05) (ยุทธ 

ไกยวรรณ, 2556) 
 

8. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบสําหรับแตละตัวบงชี้ พบวา

มีคาสถิติทดสอบ KMO เทากับ 0.885 ซ่ึงอยูในระดับสูง หมายความวาทั้ง 13 ตัวบงชี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห

องคประกอบ และพบวา Bartlett's Test of Sphericity เทากับ 1801.064 (df = 78, p = .000) แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธ

ระหวางตัวบงชี้ทั้งหมดของกลุมตัวอยางแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแตละตัวบงชี้ดังตารางที่ 1 พบวาไมมีตัวบงชี้คูใดมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเกิน 0.80 น่ันคือ 

ในการวิเคราะหจะไมเกิดภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicollinearity) (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558) 

ตารางที่ 1  เมทริกซสหสัมพันธของแตละตัวบงชี้ในแบบจําลอง 

Indi. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

X1 - - - - - - - - - - - - - 

X2 .56** - - - - - - - - - - - - 

X3 .57** .66** - - - - - - - - - - - 

X4 .38** .38** .46** - - - - - - - - - - 

X5 .37** .43** .35** .48** - - - - - - - - - 

X6 .48** .38** .48** .56** .53** - - - - - - - - 

X7 .51** .51** .46** .32** .50** .56** - - - - - - - 

X8 .48** .51** .33** .26** .41** .40** .60** - - - - - - 

X9 .48** .47** .46** .38** .48** .53** .59** .76** - - - - - 

X10 .49** .37** .41** .28** .36** .49** .62** .54** .61** - - - - 

X11 .46** .34** .39** .42** .33** .55** .58** .48** .57** .57** - - - 

X12 .43** .34** .41** .42** .40** .57** .62** .47** .60** .60** .65** - - 

X13 .25** .32** .35** .43** .27** .39** .30** .29** .29** .35** .55** .48** - 

MSA .94 .86 .85 .87 .90 .81 .93 .84 .88 .95 .85 .87 .87 

KMO = 0.885, Bartlett's Test of Sphericity = 1801.064, df = 78, Sig. = 0.000, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 เม่ือพิจารณาเมทริกซสหสัมพันธของตัวบงชี้ยอยจํานวน 78 คู พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอยูระหวาง 0.27 ถึง 0.76 ผลการวิเคราะหคาการวัดความพอเพียงในการสุม (Measure of 

Sampling Adequacy: MSA) ซ่ึงปรากฏในเมทริกซสหสัมพันธพาเชียลระหวางตัวบงชี้แตละคูเม่ือขจัดความแปรปรวนของ

ตัวบงชี้อ่ืนออกไป พบวามีคาอยูระหวาง 0.81 ถึง 0.95 น่ันคือมีคามากกวา 0.70 แสดงวาตัวบงชี้สวนใหญไดรับการทํานายไดดี

ปราศจากความคลาดเคล่ือนจากตัวบงชี้อ่ืน 
 

ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลอง 

Variable 
Standardized 

factor loadings 
Factor loadings SE t R-Square 

Factor analysis of first order 

Teacher 

X1 0.60 0.60 - - 0.63 

X2 0.52 0.52 0.06 9.26** 0.48 

X3 0.56 0.56 0.06 9.71** 0.53 

Content 

X4 0.70 0.70 - - 0.47 

X5 0.86 0.86 0.10 8.96** 0.46 

X6 0.85 0.85 0.08 10.27** 0.68 

Activity 

X7 0.70 0.70 - - 0.71 

X8 0.56 0.56 0.05 10.88** 0.46 

X9 0.73 0.73 0.06 11.97** 0.64 

X10 0.65 0.65 0.05 12.41** 0.56 

Evaluation 

X11 0.80 0.80 - - 0.82 

X12 0.86 0.86 0.04 19.60** 0.88 

X13 0.55 0.55 0.06 8.51** 0.43 

Factor analysis of second order 

Teacher 0.72 0.72 0.07 10.37** 0.65 

Content 0.52 0.52 0.05 9.56** 0.73 

Activity 0.88 0.88 0.06 13.97** 0.92 

Evaluation 0.63 0.63 0.05 12.51** 0.67 

Chi-Square = 60.14, df = 46, p-value = 0.08,  RMSEA = 0.04, GFI = 0.96, AGFI = 0.92 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากคาสถติิที่กลาวมาขางตน แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ ผลจากการตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสรางพบวาแบบจําลองตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาสถิติไคสแควรเทากับ 

60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 คาราก

ของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.04 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
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0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.92 แสดงคาพารามิเตอรในการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันของแบบจําลองไดดังตารางที่ 2 ซ่ึงจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (Factor Analysis of First 

Order) พบวาแตละตัวบงชี้ยอยมีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loadings) ตั้งแต 0.52 ถึง 0.88 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เม่ือพิจารณาในสวนตัวบงชี้หลักพบวาตัวบงชี้หลักทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโดยการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Factor Analysis of Second Order) พบวาตัวบงชี้หลักของความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล มีคานํ้าหนักองคประกอบ

เทากับ 0.72, 0.52, 0.88 และ 0.63 ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาถึงนํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน มีตัวบ งชี้ยอยที่มีนํ้าหนัก

ความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้การชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน (0.60) 

รองลงมาไดแก ตัวบงชี้การสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู (0.56) และตัวบงชี้การใหคําปรึกษา แนะนํา 

และดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง (0.52) ตามลําดับ โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.48 ถึง 0.63 ตัวบงชี้หลักดาน

เน้ือหา มีตัวบงชี้ยอยที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้การจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน (0.86) รองลงมาไดแก 

ตัวบงชี้ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวิธีการจัดการเรียนรู (0.85) และตัวบงชี้การเรียงเน้ือหาเปนลําดับจากงายไปยาก (0.70) 

โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.46 ถึง 0.68 ตัวบงชี้หลักดานกิจกรรมการเรียนรู มีตัวบงชี้ยอยที่มีนํ้าหนัก

ความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้กิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น (0.73) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (0.70) ตัวบงชี้กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้น (0.65) 

และตัวบงชี้นักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (0.56) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.46 ถึง 

0.71 และตัวบงชี้หลักดานการวัดประเมินผล มีตัวบงชี้ยอยที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชีก้ารพิจารณาผลการเรียน

มีความเหมาะสม ยุติธรรม (0.86) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน เชื่อถือได (0.80) และตัวบงชี้การให

ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการเรียน (0.55) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.43 ถึง 0.88  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
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  ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบวาตัวบงชี้หลักที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้

หลักดานกิจกรรมการเรียนรู (0.88) รองลงมาไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน (0.72) ตัวบงชี้หลักดานการวัดประเมินผล (0.63) 

และตัวบงชีห้ลักดานเน้ือหา (0.52) โดยมีคาความเที่ยง (R-Square) อยูระหวาง 0.65 ถึง 0.92 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันของแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดดังภาพที่ 1  

  และทําใหไดสมการความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดังสมการที่ (1) และไดสมการตัวบงชี้หลักที่เกิด

จากการสังเคราะหตัวบงชี้ยอยเขาดวยกัน ดังสมการที่ (2) สมการที่ (3) สมการที ่(4) และสมการที่ (5)  

 SAT = 0.72 (TE) + 0.52 (CO) + 0.88 (AC) + 0.63 (EV)  (1) 

 TE = 0.60 (X1) + 0.52 (X2) + 0.56 (X3)              (2) 

 CO = 0.70 (X4) + 0.86 (X5) + 0.85 (X6)              (3) 

 AC = 0.70 (X7) + 0.56 (X8) + 0.73 (X9) + 0.65 (X10)   (4) 

 EV = 0.80 (X11) + 0.86 (X12) + 0.55 (X13)            (5) 

 

9. สรุปผลการวิจัย 
 

  จากผลการวิจัยทําใหสรุปไดวา แบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้หลัก 

ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล และประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ยอย 

มีความตรงตามโครงสราง น่ันคือ ทุกตัวบงชี้ยอยมีความสอดคลองกับตัวบงชี้หลัก และทุกตัวบงชี้หลักมีความสอดคลองกันเปน

องคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงหลักฐานดวยการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยินยันที่พบวาคาสถิติไคสแควรเทากับ 60.14 (df = 46, p = 0.08) คารากของคาเฉล่ียกําลังสอง

ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.039 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

(RMSEA) เทากับ 0.036 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

(AGFI) เทากับ 0.92 ตัวบงชี้หลักที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวบงชี้หลักดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมาไดแก 

ตัวบงชีห้ลักดานครูผูสอน ดานการวัดประเมินผล และดานเน้ือหา ตามลําดับ น่ันคือ กิจกรรมการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

เกิดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

10.  อภิปรายผลการวิจัย 
 

  จากผลการวิจัยที่พบวาแบบจําลองความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบดวย 

4 ตัวบงชี้หลัก ไดแก ตัวบงชี้หลักดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล และประกอบดวย 

13 ตัวบงชี้ยอย มีความตรงตามโครงสราง น่ันคือ ทุกตัวบงชี้ยอยมีความสอดคลองกับตัวบงชี้หลัก และทุกตัวบงชี้หลักมีความ

สอดคลองกันเปนองคประกอบของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

พบวาทุกตัวบงชี้ในแบบจําลองความพึงพอใจมีคานํ้าหนักองคประกอบเปนบวกไมวาจะเปนตัวบงชี้หลักหรือตัวบงชี้ยอย 

น่ันหมายความวา หากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีลักษณะตามตัวบงชี้เหลาน้ีสูง ก็จะสงผลทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ในทางตรงกันขามหากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีลักษณะตามตัวบงชี้เหลาน้ีต่ําจะทําให

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับที่ต่ําเชนเดียวกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการสรางแบบจําลองดังกลาว

ผูวิจัยไดทําการศึกษาความหมายหรือนิยามของความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจากการใหนิยามศัพทเฉพาะ

ในงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาจํานวนมาก ทําใหไดมาซ่ึงภาวะเชิงสันนิษฐานหรือแบบรางของแบบจําลองที่ประกอบดวย 4 

ดาน ไดแก ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ประกอบกับการนิยามตัวบงชี้ยอยในแตละตัวบงชี้หลักที่ชัดเจน 
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ทําใหหลังจากการตรวจสอบพบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นมีความตรงตามโครงสราง และเม่ือพิจารณาถึงนํ้าหนักความสําคัญ 

พบวา องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดในแบบจําลองความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร แสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับ 

เกริก ทวมกลาง และจินตนา ทวมกลาง (2555) ที่กลาววา องคประกอบสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

คือ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียนไดเรียนรูดวยความประทับใจ และสอดคลองกับอาภรณ ใจเที่ยง (2553) ที่กลาววา 

กิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู เพราะกิจกรรมทั้งของนักเรียนและครูผูสอนที่เหมาะสมจะทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซ่ึงตัวบงชี้ความพึงพอใจในดานกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนทําโจทยหรือขอสอบไดมากขึ้นน่ันเอง  

 

11. ขอเสนอแนะ 
 

   1. ผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวาแบบจําลองความพึงพอใจที่สรางขึ้นมีความตรงตามโครงสราง นั่นแสดงใหเห็นถึง

การมีคุณลักษณะของการวัดไดตรงตามส่ิงที่ตองการวัด ดังน้ัน ควรมีการนําแบบจําลองความพึงพอใจที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี

ไปใชเปนเครื่องมือในการวัดประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน 

   2. สําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมาก ควรคํานึงถึงดานกิจกรรม

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนองคประกอบที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดของแบบจําลองความพึงพอใจที่ไดจากการ

วิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ 

วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐาน

สมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่เรียนวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ในปการศึกษาที่ 2/2557 

จํานวน 50 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ระบบจัดการเรียนการสอน

ในระบบออนไลนโดยใช Edmodo และ Edpuzzel 2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอนการนําไปใชงานกับ

กลุมเปาหมาย 3) แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดยสถิติที่ใชในการวิจัย 

คือ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาอยูใน

ระดับดีมาก (  = 4.49, S.D. = 0.40) และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับดี (   = 4.34, 

S.D. = 0.38) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.59, S.D. = 0.59) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ฐานสมรรถนะ 
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Abstract 

 

The objectives of this experimental research were 1) to develop of Computer-based skill competency 

on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 2) to evaluate the efficiency of Computer-based skill 

competency on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 3) to evaluate the achievement of students, 

with Computer-based skill competency on Graphic Animation and Presentation, Grade 10 4) to find the 

satisfaction of students for Computer-based skill competency on Graphic Animation and Presentation, 

Grade 10. The target group of the research is students, who study at Grade 10, Wat Nongkham high school 

to examine quality tool have 50 members in semester 2/2557 selected by a specific sample. The tools 

used in this research are: 1) online learning using Edmodo and Edpuzzel, 2) evaluated an expert opinion 

before deployment with the group test, 3) test for achievement evaluation, 4) Satisfaction of the students. 

The statistics used in this study is the mean and standard deviation. The results showed that: 1) the 

assessment of the overall content experts (  = 4.49, S.D. = 0.40) which was very good. And an assessment 

of the technical expert opinion (  = 4.34, S.D. = 0.38), which was good. 2) Average scores of the posttest 

were significantly higher than the average scores of the pretest at the level of .05, 3) The police officer’s 

satisfaction scores were very good. (  = 4.59, S.D. = 0.59). 

 

Keywords: computer-based, skill competency 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

 

การเรียนรูและการศึกษาเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาคน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการ

สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 สนับสนุนการเรียนรู

ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อมวลชนและสนับสนุนการปลดปลอยศักยภาพของเด็กไทย 

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดารใหมีการรับรูและการเรียนรูที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ลดความเหล่ือมลํ้าของการเขาถึงและรับบริการการศึกษา และการเรียนรู และรองรับการพัฒนาสูสังคมแหงภูมิ

ปญญาและการเรียนรู การผลิตเน้ือหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีความหลากหลายและ

พิจารณาสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

ปจจุบันนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษาถือเปนนโยบายหลักของรัฐ การสรางโอกาสในการ

เขาถึงสารสนเทศและความรู สรางความเทาเทียมในการใชประโยชนจากสารสนเทศ โดยเปาหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อผลิต

กําลังคนขั้นสูงเพิ่มขึ้นเพียงพอตอความตองการภาคอุตสาหกรรม จําเปนตองมีการพัฒนาคอมพิวเตอรและผลิตโปรแกรม

คอมพิวเตอร ทั้งน้ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสาระทางการศึกษาและสรางความรู เพื่อสนับสนุนใหผูที่เปนเจาของ

เน้ือหา ความรู และผูที่มีศักยภาพในการผลิตขอมูล ความรูเรงสราง และเผยแพรความรูออกสูสาธารณะในวงกวางอยางมี

ประสิทธิภาพ ทรัพยากรการเรียนรู ส่ือการเรียนรูและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมซอฟตแวรและการ

ผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการสรางผูประกอบการซอฟตแวร และผูใหบริการสาระเพื่อการศึกษารายใหม 

ปจจุบันวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เจริญกาวหนากอใหเกิดประโยชนตอสังคม สงผลใหมีการใช

เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ ที่ตองการ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาที่เปนเครื่องมือสําคัญ

ในการสรางคน โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการถายทอดความรู โดยพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) แบบเดิมใหเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ (Web 

Based Instruction : WBI) หรือการเรียนการสอนผานบริการเว็บเพจ สงผลใหเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวาส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปกติ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามตองการ โดยไมจํากัดเวลา สถานที่ เนนให

ผูเรียนเปนผูศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถทํากิจกรรมการเร ียนรูเพื่อเพิ่ม

ทักษะใหตนเอง โดยสามารถทบทวนไดหลายครั้ง และผูเรียนที่ไมมีความม่ันใจ กลัวการตอบคําถาม ตั้งคําถาม ตั้งประเด็นการ

เรียนรูในหองเรียน มีความกลามากกวาเดิม เน่ืองจากไมตองแสดงตนตอหนาผูสอนและเพื่อนรวมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เชน 

E-mail, Webboard, Chat Room ซ่ึงสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ถือเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่ไดวางไว ดังเชน สกินเนอร (D.F. 

Skinner) ไดกลาววา “การศึกษาจะดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพไมได ถาเรายังไมสามารถแยกแยะเรื่องความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียนได” ประกอบกับการใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห คิด

สรางสรรค ที่สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) การเรียนรูที่ดีเกิด

จากการสรางพลังความรูในตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรค

ชิ้นงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเม่ือผูเรียนสรางส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสรางความรูในตนเองน่ันเอง (ทัศนา, 2554) ถือเปนการสอนแบบหน่ึงในหลาย ๆ แบบที่เชื่อวาจะ

ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะในการทํางานหรือการแกไขปญหาในสถานการณจริง ชวยเสริมสรางความรับผิดชอบ 

ความมีระเบียบวินัยในตนเองไดอยางด ี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศุกราช 2551 ไดกําหนดทักษะเปนสมรรถนะสําคัญ ซ่ึงสมรรถนะหรือ

ความสามารถ (Competency) ในดานตาง ๆ น้ันมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ 

ประกอบดวยความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่รวมเรียกวา สมรรถนะ (Competency) ที่

ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนาทั้งความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักการแกปญหาและ

ความขัดแยงตาง อยางเหมาะสมปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึง

ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ปองกันตัวเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและสังคม ดังน้ัน เพื่อใหครูและผูที่เก่ียวของมีแนวทางในการเสริมสรางทักษาะชีวิตใหแกนักเรียนที่สอดคลองกับ

หลักสูตรและองคประกอบทักษะชีวิตที่องคการอนามัยโลกกําหนด 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีนโยบายมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนําความรู กาวสูสากล ภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักตามแนวทางของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความยืดหยุนใหสถานศึกษาวิเคราะห กําหนดรายละเอียด

เน้ือหานํามาจัดรายวิชา ใหเปนหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดพัฒนาและจัดทําหลักสูตรรายวิชา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิชากราฟก

แอนิเมชันและการนําเสนอ เปนวิชาที่นําเสนอความรูพื้นฐานเรื่อง งานกราฟก การเขียนรูป การวาดรูปกราฟกขั้นพื้นฐาน การ

นําเสนอขอมูลดวยขอความ ประกอบเสียงและภาพเคล่ือนไหว ดวยการใชโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ซ่ึง

เปนโปรแกรมที่ใชในการสรางงานมัลติมีเดียที่ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  ในดานการทํางานเก่ียวกับภาพ เสียง 

ภาพเคล่ือนไหว ไดอยางสมบูรณ ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อนําไปใชงาน จะตองมีความเขาใจสวนประกอบ คําส่ัง

เครื่องมือ การตั้งคา และรายละเอียดตางๆของโปรแกรม รวมถึงการสรางชิ้นงานในแตละแบบที่มีขั้นตอนการทํางานหลาย

ขั้นตอน มีเทคนิคและวิธีการที่ซับซอน  

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีประกอบไปดวยทฤษฎีและปฏิบัติ มีผูสอนเพียงคนเดียวตอผูเรียน 1 หองซ่ึงมี

จํานวน 50 คน ผูสอนหน่ึงคนจะตองใชเวลาแนะนําแกผูเรียนในเวลาที่จํากัด ในชวงแรกจะเปนการสอนแบบทฤษฎีกอน ผูสอน

ทําการสอนเน้ือหาดวยรูปแบบการสอนแบบบรรยาย โดยอธิบายเน้ือหาประกอบสไลดโดยผานเครื่องโปรเจคเตอรหนา



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1617 

หองเรียน ผูเรียนสามารถอานทบทวนเน้ือหาจากในใบงานได  สวนในการสอนแบบปฏิบัติน้ันผูสอนทําการสอนแบบบรรยาย

ประกอบกับการสาธิตดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานเครื่องโปรเจคเตอร เพื่อแสดงใหผู เรียนเห็นขั้นตอนการสาธิตตาง ๆ โดย

พบวาผูสอนจะตองหยุดรอผูเรียนที่ทําการปฏิบัติตามไมทันหรือเกิดความผิดพลาดขณะปฏิบัติตาม ซ่ึงผูสอนจะตองตรวจดูและ

ชวยเหลือผูเรียน ทําการแกไขปญหาของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนดําเนินขั้นตอนตอไปได หรือทําการสาธิตในขั้นตอนทั้งหมดให

ผูเรียนดูอีกครั้ง แตดวยเวลาที่จํากัดในการเรียนแตละครั้ง เม่ือผูสอนทําการสาธิตอีกครั้งการปฏิบัติตามของผูเรียนจะเสร็จไม

ทันเวลาในคาบเรียน และทําใหผูเรียนบางคนเกิดความเบื่อหนาย เน่ืองจากเห็นกระบวนการสาธิตที่ไมตอเน่ือง จากขอมูล

ดังกลาวในเบื้องตน  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนต่ําไปดวย และจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2556 ที่ผานมา พบวาในการเรียนแบบปฏิบัติแตละครั้งมีคะแนนต่ํากวาการเรียนแบบทฤษฎี และเม่ือถึงเวลาที่

จะตองสอบเก็บคะแนนภาคปฏิบัติของผูเรียนน้ันมีคะแนนต่ํากวาการสอบภาคทฤษฎี และตองสอบซอมผูเรียนจํานวนมาก

จนกวาผูเรียนจะสอบผาน  

ผลการเรียนวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่สอบผานดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 

 

จากภาพที่ 1 พบวา จํานวนผูเรียนมีผลการเรียนในการสอนแบบปฏิบัตินอยกวาการสอนแบบทฤษฎี ดวยเหตุผลที่

กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 

กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น

เพื่อลดปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมา และเพื่อใหผูเรียนแตละคนสามารถสรางความรูผานกระบวนการคิด มีทักษะ และลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง อีกทั้งยังเปนการฝกทบทวนใหแกผูเรียน มุงสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการ

นําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่พัฒนาขึ้น 
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2.3  เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ 

วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่

พัฒนาขึ้น 

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชัน

และการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่พัฒนาขึ้น 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1dประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอที่

พัฒนาขึ้นมีคา 80/80 ตามสูตร E1/E2 

 3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟก

แอนิเมชันและการนําเสนอที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3dความพึงพอใจของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชัน

และการนําเสนอ ที่พัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียอยูในเกณฑพึงพอใจมาก 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี  

 4.1 การศึกษาโครงสรางหลักสูตร ศึกษาโครงสรางหลักสูตรราย วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สภาพรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1หนวยกิต เวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ และกําหนดเคาโครงเน้ือหา เปาหมาย และความตองการ กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน รายวิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

จํานวน 1 หนวยกิต 

 4.2 กําหนดออกแบบบทเรียน การทดลองการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช

แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design (มนตชัย, 2554) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

 

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลองใชแบบแผนการทดลองวิธี One Group Pretest Posttest Design 

 

 

 โดยที่  E   หมายถึง   กลุมทดลอง  

    X  หมายถึง   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

    O1 หมายถึง   คะแนนสอบกอนเรียน  

           O2 หมายถึง  คะแนนสอบหลังเรียน 

 

กลุม ทดสอบกอนเรียน วิธีการเรียน ทดสอบหลังเรียน 

กลุมทดลอง (E) O1 X O2 
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 4.3 กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

     4.3.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่เรียนวิชากราฟก

แอนิเมชันและการนําเสนอ จํานวน 40 คาบ ในปการศึกษาที่ 2/2557  

     4.3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จํานวน 50 คน ไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจง  

 4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีวางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการตาง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินผล เพื่อให

เครื่องมือสามารถนําไปใชไดจริงดังน้ัน วิจัยน้ีจะใชรูปแบบดําเนินงาน ADDIE Model (มนตชัย, 2548) เพื่อใหการสราง

เครื่องมือสําเร็จตามเปาหมาย  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนภาพ ADDIE Model 

 

     4.4.1 การศึกษาโครงสรางหลักสูตร ศึกษาโครงสรางหลักสูตรราย วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สภาพรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต เวลาเรียนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และกําหนดเคาโครงเน้ือหา เปาหมาย และความตองการ กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     4.4.2 การศึกษาหลักการวิเคราะหเน้ือหาวิชา หลักเกณฑการรวบรวมเน้ือหาที่เก่ียวของกับรายวิชา จาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสาร ตํารา วิธีการรวบรวมเน้ือหาในลักษณะของแผนภูมิปะการัง หลักการเขียนเน้ือหาให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน หลักการประเมินหัวขอสําคัญ การจัดลําดับความสัมพันธของเน้ือหาดวยการใช 

Network Diagram ใหเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยแบงเน้ือหาเปน 3 บทเรียน  คือ 1) หนวยที่ 3 

งานสรางสปอรตไลทสองขอความ 2) หนวยที่ 4 งานสรางการดอวยพร 3) หนวยที่ 5 งานสรางดอกไม 

     4.4.3 ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง และวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหัวขอ นําเน้ือหาและ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเสนอผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและประเมิน จากน้ันนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปสรางส่ือการสอน 

     4.4.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยสรางขอสอบแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก ที่มีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 21 ขอ นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 ทานตรวจสอบความ

เหมาะสม เพื่อวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) 

     4.4.5 นําแบบทดสอบมาทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 50 คน นําคะแนนมาวิเคราะหหา

คุณภาพของขอสอบ โดยวิเคราะหความยากงาย  คาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-

0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏวามีขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมด  18 ขอ 

Analysis 
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Development 

Implementation Design 
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     4.4.6 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ผลวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 0.72 แสดงวาแบบทดสอบน้ีมีความเชื่อม่ันในระดับเกณฑที่เหมาะสม สามารถนําไปใชกับ

ผูเรียนได จากน้ันนําแบบทดสอบที่ไดไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

     4.4.7 พัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ ดังน้ี  

     ก) โปรแกรม Adobe Captivate 8  ใชในการบันทึกขั้นตอนการสรางชิ้นงานตาง ๆ  

    ข) โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ใชในการทดลองการสรางชิ้นงาน   

     ค) Edmodo เครือขายสังคมออนไลนสําหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่

มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดตอส่ือสาร ทํางานรวมกัน แบงปนเน้ือหา สามารถเขาถึงการบาน สมุดเกรด 

     ง) Edpuzzel เว็บแอปพลิเคชันสําหรับการสรางส่ือการเรียนการสอนซ่ีงอยูในรูปแบบบวิดีโอ เพิ่ม

ความสามารถในการตัดตอวิดีโอ การแทรกคําถามคั่นระหวางการดูวิดีโอ 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.5.1 ผูวิจัยนําส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ ที่

พัฒนาเรียบรอยแลว รวมทั้งแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปติดตั้งบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ผานชุด

เครื่องมือ Edmodo และ Edpuzzle 

     4.5.2 ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาบทเรียนผานส่ือการสอน ใหกับผูเรียนกลุมตัวอยาง 

 

 
 

ภาพ 2 การใชงานใน Edpuzzle 
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ภาพที่ 3  หนาจอแสดงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใน Edmodo 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินความคิดเห็นอยูใน

ระดับดี โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.40 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

5.2 ผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 3 ทาน พบวา ภาพรวมของผลการประเมินอยูในระดับมาก โดย

คาเฉล่ียอยูที่ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.38 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

5.3 ผลการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน มีคาเทากับ 8.40 และ

คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 15.37 (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ 2 ครั้ง จึงสรุปไดวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว 

 5.4 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจหลังใชส่ือการสอนส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชา

กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ จํานวน 50 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคาเฉล่ียอยูที่ 4.59 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.59 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

6.1 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ที่มีตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชา

กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี 

6.2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ที่มีตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชา

กราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี แตควรปรับปรุงเรื่องเสียงดนตรีใหมีความลงตัว 

และนาสนใจ 

6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากส่ือการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟก

แอนิเมชันและการนําเสนอ มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น เพราะชวงอายุมีผลตอการใชเทคโนโลยี และสนใจอยากเรียนรู  

6.4 ผลความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอ

พบวา มีความพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

           7.1.1 ควรเพิ่มส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามฐานสมรรถนะ วิชากราฟกแอนิเมชันและการนําเสนอที่มี

ลักษณะปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากกวาน้ี เพื่อใชเปนส่ือที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

     7.1.2 ควรมีการนําเสนอเน้ือหาแบบสรุปไวทายบทเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาเน้ือหาในการเรียนดูงายและเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 

     7.1.3 ควรมีแบบฝกหัดทายบทเรียน เพื่อทบทวนความเขาใจของผูเรียน 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการใชรูปแบบในการนําเสนอแบบอ่ืน เชน เปนกรณีศึกษา จําลองเหตุการณตาง ๆ หรือจากบทบาทสมมต ิ
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

และ 2) ศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน 

ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนสมโอที่มีตอ       

ศูนยการเรียนรูฯ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา  

1. ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐมที่สรางขึ้น มีองคประกอบ 3 ดาน 

คือ 1) ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเน้ือหา 

ที่นําเสนอ ส่ือการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตาม

การเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ คือ ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ  

2. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

ในภาพรวม พบวา เกษตรกรเห็นดวยอยางมากที่สุดตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 

 

คําสําคัญ: ศูนยการเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น  เกษตรกรชาวสวนสมโอ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research were to :  1) develop integrated local wisdom learning center  for 

pomelo grower of Nakhon Pathom province, 2) study the opinion of pomelo grower about integrated 

local wisdom learning center  for pomelo grower of Nakhon Pathom province. Research sample was 20 

pomelo grower of Nakhon Pathom province derived by sample random sampling. The research instrument 

was questionnaire. Data were analyzed with mean and standard deviation.  
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The findings of this research were as follows:  

1. There are 3 elements of integrated local wisdom learning center for pomelo grower of Nakhon 

Pathom province: 1) input consist of objective, administration management, personal, target group, area, 

content, and learning media, 2) process consist of learning management program, learning activity, follow 

up learning, and evaluation, and 3) output is the opinion of pomelo grower about integrated local wisdom 

learning center.  

2. The opinion of pomelo grower had overall opinions at the highest level towards the learning 

center. 

 

Keywords: learning center, local wisdom, pomelo grower 

 

1. บทนํา  
 

การปฏิรูปการศึกษามุงเนนตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงตองอาศัยปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลสามารถที่จะเรียนรู

ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตได โดยมีทั้งปจจัยเก้ือหนุนทั้งทางตรงและทางออม คือ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งน้ีเพราะแหลง

การเรียนรูตลอดชีวิตเปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เปนเสมือนหองปฏิบัติการของ

การเรียนรู มีประโยชนทั้งในแงการกระจายโอกาสทางการศึกษา การใหการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังน้ันจึงมีประโยชนตอ

กระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ซ่ึงอาจกลาวไดวาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงที่มีผลตอ

การสรางกระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่ยั่งยืน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ไดกลาวถึงแหลงเรียนรูวาเปนแหลงที่ใหขอมูลขาวสาร ความรู 

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อขยายประสบการณของนักเรียน และเชื่อมโยงสูการใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนอาจเรียนรู

รวมกับเพื่อนตามกระบวนการเรียนการสอนหรือเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตามความสนใจ โดยผูสอนสามารถนํา    

แหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนและครูมีความรูเ ก่ียวกับชุมชน และสามารถนําความรูจาก

โรงเรียนมาใชกับชุมชน ในชีวิตจริง และนําความรูจากชุมชนกลับมาศึกษายังชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนการ

สอนใหกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งยังทําใหบทเรียนนาสนใจอีกดวย เพราะเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจัง (ลัดดา ศุขปรีดี, 

2523) ทั้งน้ีการจัดศูนยการเรียนรูในโรงเรียนสามารถใชเปนแหลงเรียนรูที่ครูผูสอนสามารถบูรณาการภูมิปญาทองถิ่นที่อยูใน

ชุมชนของสถานศึกษามานําเสนอไวไดอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น

ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชนได  

การจัดศูนยการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักวาการเรียนรูทุกส่ิง มี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันในชีวิต ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู นอกจากน้ีจะทําใหเห็นกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ

โดยอาจนําความรู ปญหา และประสบการณตาง ๆ ที่อยูในชุมชนมาเปนสาระในการเรียนรู ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความรัก 

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ดังน้ันการบูรณาการภูมิปญญาในทองถิ่นในศูนยการเรียนรูจึงเปนส่ิงที ่ชวยตอบสนอง

ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางยิ่ง 

ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน เปนเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เขต 2 ซ่ึงมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ สําคัญ คือ การปลูกสมโอ เปนผลไมเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เน่ืองจากมี

เอกลักษณเฉพาะตัวโดดเดนในเรื่องของรสชาติและพันธุ โดยเฉพาะสมโอนครชัยศรี ทั้งน้ีบริเวณที่ปลูกสมโอนครชัยศรีเปนที่

ราบลุมของลุมแมนํ้านครชัยศรี ในมณฑลนครชัยศรีซ่ึงที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการปลูกสมโอ สมโอน้ันมีจุดกําเนิดที่

ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน ในปใดไมแนชัด แตในป พ.ศ. 2485 เกิดนํ้าทวมใหญ หลังจากนํ้าทวมลดลง ไดมีการนํา     
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ก่ิงพันธุ สมเขียวหวานมาปลูก และในก่ิงพันธุสมเขียวหวาน ดังกลาว มีสมโอทองดีติดมาดวย 1 ก่ิง แลวคอยๆ ปลูกขยายมาถึง

อําเภอ สามพราน อําเภอนครชัยศรี ตามลําดับ ปจจุบันมีการสงขายออกทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ันการพัฒนาที่

ถูกตองควรมาจากผูที่อยูในทองถิ่น โดยเนนการนําภูมิปญญาของทองถิ่นและองคความรูเดิมมาใชเปนฐานรากในพัฒนาและ

การปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ถูกตองและยั่งยืนเพราะความรูเหลาน้ีไดมาจากทองถิ่นโดยแทจริงซ่ึงผานการ

พิสูจนแลววาเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและสังคม และสามารถนําไปสในการถายทอดเรียนรูอยางเปนระบบ 

 ดังน้ันการสืบสานและคงไวซ่ึงภูมิปญญาเก่ียวกับเรื่อง สมโอ คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยและพัฒนาศูนยการ

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอยอดองคความรูเรื่อง    

สมโอจากภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเพื่อเปนการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถิ่นอันจะเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ

ชาวสวนสมโอในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการปลูกสมโอไดตรงตามความตองการตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

2.1 เพื่อสรางศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

2.3 เพื่อศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

    3.1 แนวคิดเก่ียวศูนยการเรียนรู 

         ศูนยการเรียนรู เปนแหลงความรูซ่ึงบริการความรู เปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู และใหขาวสารแกกลุมเปาหมาย

ของศูนยการเรียนรู โดยเปนศูนยกลางการเรียนรูที่จัดขึ้นใหสมบูรณในตัวเอง ผูเรียนมีโอกาสในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู

ดวยตนเอง หรือการสงเสริมจากกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่แตกตางกัน  (สมชัย วรานุกุลรักษ, 

2545) โดยศูนยการเรียนรูจําแนกได 4 ประเภท ดังที่ บุญเก้ีอ ควรหาเวช (2542) ไดกลาวไวดังน้ี  

1. ศูนยการเรียนรูแบบเอกเทศ เปนศูนยการเรียนรูที่แยกเปนอิสระจากหองเรียน มีลักษณะเปนหอง

เอกเทศ ประกอบดวยวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกพรอมอยูในหอง 

2. ศูนยการเรียนรูในหองเรียน เปนการดัดแปลงหองเรียนในธรรมดาโดยจัดเปนศูนยวิชาตางๆ ตามผนัง

หองเรียน มีส่ือการสอนหรือกิจกรรตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ 

3. การสอนแบบศูนยการเรียนรู เปนการเปล่ียนแปลงหองเรียนธรรมดาใหเปนศูนยกิจกรรมที่ผูเรียน

สามารถปฏิบัติรวมกันภายในศูนย และสามารถประเมินผลงานของตนเองไดตามประสบการณและเน้ือหาที่ผูสอนกําหนดไวให 

โดยบูรณาการใหส่ือประสมกระบวนการกลุม 

4. ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกวัยเขาศึกษาหาความรูได ผูเรียนตาม

โปรแกรมการสอนที่จัดในรูปของชุดการสอนรายบุคคลโดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษาและผูประสานงาน การเรียนในศูนยการเรียนรู

ประเภทน้ีจะไมกําหนดระยะเวลาและระดับขั้นของผูเรียน 

นอกจากน้ี เพ็ญณี แนรอท และคณะ (2546) ไดจําแนก ศูนยการเรียนรูในแนวการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ไว 2 ลักษณะ คือ ศูนยการเรียนรูที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเปนศูนยการเรียนรูที่ไมไดจัดขึ้นโดย

หนวยงานของรัฐ แตเปนสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนากลุมเปาหมายใหไดความรูและทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ มุงใหผูเรียนได

ขัดเกลาจิตใจ หรือเนนการใหอํานาจเพื่อผูเรียนจะสามารถคิดวิเคราะหซ่ึงนําไปสูการมีเสรีภาพทางความคิด สวนมากจัดโดยไม

หวังผลกําไร และมักมีรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดและปรัชญาสําคัญๆ เชน โรงเรียนอนุบาลบานรัก สันติอโศก 

โรงเรียนหมูบานเด็ก บานเรียน (โฮมสตูล) สวนศูนยการเรียนรูอีกประเภทหน่ึง คือศูนยการเรียนรูที่จัดประสบการณการเรียนรู
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ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่สงเสริมดานการปฏิบัติกิจกรรมควบคูไปกับ

การเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอประสบการณที่ไดรับ มีลักษณะสําคัญคือ สวนใหญเปนศูนยการเรียนรูที่เกิดตามธรรมชาติ 

หมายถึง เปนความตองการการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนโดยแทจริง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการที่ผูเรียนเปนกลุมที่กําลังเผชิญปญหา

บางอยาง หรือสถานการณแวดลอมเปนบริบทที่ผูเรียนประสบโดยตรง โครงสรางของศูนยการเรียนรูจึงไมตายตัวอาจจัดการ

เรียนการสอนกันโดยองคกรชุมชน หรือมีผูนําตามธรรมชาติเปนแกน กลุมลักษณะน้ีจึงเปนแหลงเรียนรูที่มีพลังในตนเอง คือ

สามารถสงผลตอการพัฒนาบุคคลและสังคมอยางเห็นไดชัด เชน เสถียรธรรมสถาน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระ

ธาตุทวิภุญชัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จังหวัดเชียงใหม สถาบันอบรมผูนําของมูลนิธิจําลอง ศรีเมือง หอดูดาว ศูนยฝกอาชีพทํา

หัวโขนชุมชนวัดเทพากร เปนตน 

องคประกอบของศูนยการเรียนรูของศนูยวิทยาการสําหรับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน มี 3 องคประกอบ คือ

โครงสรางองคกร การจัดพื้นของศูนยการเรียนรู และรูปแบบการใหบริการในศูนยการเรียนรู  (ดวงสุดา แสงสุดา, 2542) 

นอกจากน้ี อรพรรณ พรสีมา (2542) ไดกลาวถึง องคประกอบของศูนยการเรียนรู ควรประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 

บุคลากร การจัดพื้นที ่งบประมาณ ส่ือและอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม ทั้งทางดาน

กายภาพและสังคมภาพ การจัดการเก่ียวกับส่ือและอุปกรณ การประสานในศูนยการเรียนรู และการติดตามและประเมินการ

ดําเนินงาน 

        3.2 แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่น  

  ภูมิปญญา หมายถึง  องคความรู ความเชื่อ ความสามารถของคนในทองถิ่น ที่ไดจากการส่ังสมประสบการณและ

การเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถแบงได 5 ประเภท คือ 

1. ภูมิปญญาพื้นบาน เปนองคความรู ความสามารถและประสบการณที่ส่ังสมและสืบทอดกันมา เปน

ความสามารถและศักยภาพในเชิงการแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนตอไป เพื่อการดํารงอยูของเผาพันธุ 

จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผาพันธุหรือเปนวิถีชีวิตของชาวบาน 

2. ภูมิปญญาชาวบาน  เปนวิธีการปฏิบัติของชาวบาน ซ่ึงไดมาจากประสบการณ แนวทางแกปญหาแตละ

เรื่อง แตละประสบการณ  แตละสภาพแวดลอม ซ่ึงจะมีเงื่อนไขปจจัยเฉพาะแตกตางกันไป นํามาใชแกไขปญหาโดยอาศัย

ศักยภาพที่มีอยูโดยชาวบานคิดเอง เปนความรูที่สรางสรรคและมีสวนเสริมสรางการผลิต หรือเปนความรูของชาวบานที่ผาน

การปฏิบัติมาแลวอยางโชกโชน  เปนสวนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรม เปนความรูที่ปฏิบัติไดมีพลังและสําคัญยิ่ง ชวยให

ชาวบานมีชีวิตอยูรอดสรางสรรคการผลิตและชวยในดานการทํางาน  เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุ มีผลในตัวเอง 

3. ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน  ผานกระบวนการศึกษา สังเกต 

คิดวาวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดวาเปนพื้นฐาน

ขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญา

ทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผูรูเอง จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและ

นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 

4. ภูมิปญญาไทย  หมายถึง  องคความรู ความสามารถ ทักษะของคนไทยที่ เกิดจากการสงเสริม

ประสบการณที่ผานกระบวนการการเลือกสรร เรียนรูปรุงแตงและถายทอดสืบตอกันมา  เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิต

ของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องของการใชความรู  ทักษะ  ความเชื่อและพฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธ

ระหวาง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับส่ิงเหนือธรรมชาต ิเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต เปนเรื่องของการ

แกไขปญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม เปนแกนหลักหรือ        

กระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่องตาง ๆ มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปล่ียนแปลงเพื่อ
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การปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา มีวัฒนธรรมเปนฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร มีบูรณาการสูง มีความเชื่อมโยงไปสู

นามธรรมที่ลึกซ้ึงสูงสง เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และอําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม 

2) กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกสมโอ และปราชญชาวบานที่อยูในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี และ

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย โดยเปนเกษตรกรหรือปราชญชาวบานที่กําลัง

ปลูกสมโอหรือเคยปลูกสมโอหรือมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการปลูกสมโอ ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน  

 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  

1) ตัวแปรอิสระ คือ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 
2) ตัวแปรที่ตาม คือ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวน    

สมโอ จังหวัดนครปฐม  

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1)  ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

2)  แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

จังหวัดนครปฐม  
4.4 สรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย  

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   ผูวิจัยไดดําเนินการดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   4.4.1 ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

                      ผูวิจัยดําเนินการศึกษาความตองการในการพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับศูนยการเรียนรู แลวจึงสรางประเด็นสนทนากลุมเพื่อศึกษา

ความตองการในการสรางศูนยการเรียนรูฯ  โดยเชิญนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการสรางศูนย

การเรียนรู ปราชญชาวบาน เกษตรกรผูปลูกสมโอ จํานวน 12 ทาน มาสนทนากลุมรวมกันแลวจึงนําผลการสนทนากลุม ไป

สรางตนแบบศูนยการเรียนรูฯ ในขั้นตอนตอไป  

           ผูวิจัยดําเนินการสรางตนแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัด

นครปฐม โดยนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางตนแบบของศูนยการเรียนรูฯ ซ่ึง

ตนแบบของการสรางศูนยการเรียนรูฯ ที่ไดในขั้นตอนน้ี คือ องคประกอบของศูนยการเรียนรู ประกอบดวยองคประกอบ 3 

ดาน คือ 1) ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงคหรือเปาหมายของศูนย การบริหารจัดการการเรียนรู บุคลากรที่

เก่ียวของ กลุมเปาหมายหรือผูใชประโยชน การจัดพื้นที่ภายในศูนย เน้ือหาที่นําเสนอ ส่ือการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน 

ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดาน

ผลลัพธ ประกอบดวย ความรู และความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ 

จากน้ันผูวิจัยจึงนําเสนอตนแบบศูนยการเรียนรู ฯ ตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตนแบบศูนยการเรียนรู  

ดวยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการสรางศูนยการเรียนรู ปราชญชาวบาน เกษตรกร 

นักวิชาการ ซ่ึงผลการรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนา พบวา 1) ในดานเน้ือหาที่นําเสนอ ควรตรวจสอบ
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ความถูกตองของเน้ือหาทั้งความครบถวน ครอบคลุม และความเปนปจจุบันของเน้ือหาทุกหัวขอ 2) ในดานการจัดพื้นที่การ

นําเสนอ ควรจัดลําดับการนําเสนอตามหัวขอของกระบวนการปลูกสมโอตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนถึงการแปรรูปผลผลิต 3) 

ในดานการบริหารจัดการ ควรจัดใหศูนยการเรียนรูเปนศูนยกลางในการเรียนรูรวมกันระหวางทายาทเกษตรกรรวมถึงลูกหลาน

เกษตรกรในพื้นที่และใกลเคียงสามารถเขามาเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูได และมีผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาและให

ความรูแกผูรับบริการ 4) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากศูนยการเรียนรูโดย       

บูรณาการในรายวิชาที่เหมาะสม โดยใหผูสอนพิจารณาจากสาระการเรียนรูในรายวิชาตางๆ และจัดกิจกรรมใหเยาวชนที่อยูใน

โรงเรียนและพื้นที่ใกลเคียงสามารถใชประโยชนจากศูนยการเรียนรูรวมกันได  จากน้ันผูวิจัยจึงปรับปรุงตนแบบศูนย            

การเรียนรูฯ ใหถูกตองสมบูรณกอนนําไปสรางศูนยการเรียนรูเพื่อทดลองใชตอไป 

การศึกษาผลการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐมน้ัน ผูวิจัย

ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ในเขตอําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพรานเพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม โดยติดตอประสานงานหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือก และลงพื้นที่เพื่อสํารวจและศึกษาขอมูล

พื้นฐานที่นําไปใชในการสรางศูนยการเรียนรู จัดประชุม ชี้แจงการดําเนินงานกับคณะทํางานศูนยการเรียนรู แลวจึงดําเนินการ

สรางศูนยการเรียนรูตามระบบที่พัฒนาขึ้น โดยไดทดลองใชศูนยการเรียนรูตามกระบวนการที่กําหนดไว โดยสอบถามความ

คิดเห็นของเกษตรกรดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

             4.4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอรูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม 

         แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ันมีลักษณะเปนมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) โดยผูวิจัย

ไดกําหนดคาคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซ่ึงแตละระดับมีความหมายดังน้ี  

  5 หมายถึง   เห็นดวยอยางมากที่สุด  

  4 หมายถึง   เห็นดวยอยางมาก 

  3 หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายถึง   เห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง   ไมเห็นดวย 

        ทั้งน้ีไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย ดังน้ี บุญชม  ศรีสะอาด (2545) 

       คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง   เห็นดวยอยางมากที่สุดตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ 

                                                                                    ที่พัฒนาขึ้น  

 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง   เห็นดวยอยางมากตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ 

                                                                                    ที่พัฒนาขึ้น 

      คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง   เห็นดวยปานกลางตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ 

                                                                                    ที่พัฒนาขึ้น 

       คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง   เห็นดวยนอยตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ 

                                                                                    ที่พัฒนาขึ้น 

      คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง   ไมเห็นดวยตอรูปแบบศูนยการเรียนรูฯ 

                                                                                    ที่พัฒนาขึ้น 

         สําหรับในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับศูนยการเรียนรูฯ เพื่อวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถาม จากน้ันจึงสรางขอคําถามให

ครอบคลุมการประเมิน รวมทั้งส้ินจํานวน 19 ขอ แบงออกเปนดานเน้ือหา ดานการออกแบบการจัดการเรียนรู ดาน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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สภาพแวดลอมและสถานที่ และดานการบริหารจัดการ  แลวจึงนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเน้ือหา ภาษาที่ใชและความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับจุดประสงค (IOC) โดยผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) มีคาระหวาง 0.67-

1.00 จึงปรับปรุงขอคําถามในดานภาษาใหมีความเหมาะสมและมีความถูกตอง และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อ

นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

           4.5 วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

           กอนการดําเนินการทดลอง มีการจัดเวทีทําความเขาใจในเรื่องงานวิจัยรวมกับชุมชน สถานศึกษา และปราชญ

ชาวบาน เพื่อกําหนดแนวทางในการใชศูนยการเรียนรูฯ รวมกันระหวางสถานศึกษา เกษตรกร และชุมชน และประสานงาน

กับผูเก่ียวของที่ดําเนินการทดลองใชศูนยการเรียนรูฯ  คือ โรงเรียนวัดดอนหวาย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการ

ดําเนินการแนะนําการใชศูนยการเรียนรูฯ ใหแกกลุมตัวอยาง สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ 

และสอบถามขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุงศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความสมบูรณตอไป 

   

5. ผลการวจิัย  
 

     5.1 ผลการสรางศูนยการเรียนรูฯ พบวา ศูนยการเรียนรูฯ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) ปจจัยนําเขา 

ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเน้ือหาที่นําเสนอ ส่ือการเรียนรู 

2) การดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตามการเรียนรู การประเมินผล 

3) ผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ    โดยแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปจจัยนําเขา คือ ทรัพยากรตางๆ ที่เปนองคประกอบที่จําเปนของศูนยการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค 

การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเน้ือหาที่นําเสนอ ส่ือการเรียนรู  

     1.1 วัตถุประสงค คือ เปาหมายของศูนยการเรียนรูที่กําหนดไวเพื่อใหผูเขารับบริการเกิดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกสมโอและสรางเจตคติที่ดีในการสืบทอดการปลูกสมโอใหแกทายาทและลูกหลานเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขต

พื้นที่จังหวัดนครปฐม 

     1.2 การบริหารจัดการ คือ รูปแบบของการจัดกระบวนการของศูนยการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมี

การวางแผน การจัดกิจกรรม การควบคุม และการติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

      1.3 บุคลากร คือ ผูที่มีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูฯ ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารและครูใน

สถานศึกษาที่ศูนยการเรียนรูจัดตั้งอยู ตัวแทนทายาทเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร และผูเชี่ยวชาญดานศูนยการเรียนรู ที่ทํา

หนาที่ควบคุมการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

     1.4 กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรผูปลูกสมโอ ทายาทของเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

     1.5 การจัดพื้นที่ คือ การจัดสรรพื้นที่สําหรับนําเสนอเน้ือหาภายในศูนยการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยการจัดวาง

ปาย ส่ือการเรียนรู วัสดุ อุปกรณตางๆ การออกแบบพื้นที่ใชสอยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายใน

ที่เหมาะสม 

     1.6 ขอบเขตเน้ือหาที่นําเสนอ คือ ขอมูลหรือเน้ือหาที่นําเสนอในสวนตางๆ ของศูนยการเรียนรู ซ่ึงไดมาจาก

แหลงขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร และภูมิปญญาทองถิ่นจากเกษตรกรที่เปนผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับปลูกสมโอ โดยมีเน้ือหา

ครอบคลุมทุกเรื่องที่สําคัญของการปลูกสมโอของจังหวัดนครปฐม 

     1.7 ส่ือการเรียนรู คือ วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมตางๆ ที่จัดไวในศูนยการเรียนรูเพื่อใหผูเขารับบริการสามารถ

เรียนรูไดตามวัตถุประสงค โดยถายทอดเน้ือหา ขอมูลผานส่ือตางๆ ที่เปนตัวกลางในกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูรับบริการ

สามารถเขาใจเน้ือหาที่ถายทอดไดอยางถูกตอง  
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2. การดําเนินงาน คือ กระบวนการในการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว คือ การจัดโปรแกรมการเรียนรู การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู การติดตามการเรียนรู และการประเมินผล ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีลักษณะตามขั้นตอนของการ

เรียนรูที่เหมาะสมโดยเปนการเรียนรูตามอัธยาศัยภายใตปจจัยนําเขาที่กําหนดไว 

     2.1 การจัดโปรแกรมการเรียนรู คือ การเตรียมความพรอมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรุป และการ

ประเมินผลเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพ ทั้งน้ีรวมถึงการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ สภาพแวดลอม

ภายในศูนยการเรียนรูใหพรอมใชงาน 

     2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ การจัดกระบวนการที่ใหผูชมเกิดการเรียนรูจากการคนหาความรูดวยตนเอง

จากศูนยการเรียนรูตามความสนใจ โดยมีการเตรียมสาระ เน้ือหา ส่ือการเรียนรูไวอยางหลากหลาย ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญทําหนาที่

อํานวยความสะดวกและใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียน 

     2.3 การติดตามการเรียนรู คือ การติดตามหลังจากผูเขาชมศูนยการเรียนรูรวมกิจกรรมแลวโดยสามารถ

ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเพื่อใหผูเรียนรูสะทอนความคิดเห็น ความรูสึกหลังจากเยี่ยมชม 

     2.4 การประเมินผล คือ การทดสอบหรือการประเมินผลการเรียนรูที่ผูเขารับบริการของศูนยการเรียนรูไดรับการ

พัฒนาทั้งในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  

3. ผลลัพธ เปนผลที่ตองการใหผูใชบริการศูนยการเรียนรูบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ความคิดเห็นที่มีตอ

ศูนยการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาศูนยการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

     3.1 ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรู คือ การศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอศูนยการเรียนรูในดาน

ตางๆ เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาศูนยการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

4. ขอมูลปอนกลับ หมายถึง การควบคุมการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยนําขอดี

และขอจํากัดที่ไดรับจากทุกองคประกอบไปปรับปรุงศูนยการรียนรูฯใหมีคุณภาพตอไป 
 

5.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

จังหวัดนครปฐม 
 ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

จังหวัดนครปฐมของเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง ดังตารางแสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอไปน้ี 

              ดาน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

เน้ือหาขอมูล 4.65 0.63 เห็นดวยอยางมากที่สุด 

การออกแบบจัดการเรียนรู 4.63 0.62 เห็นดวยอยางมากที่สุด 

สภาพแวดลอมและสถานที่ 4.59 0.62 เห็นดวยอยางมากที่สุด 

การบริหารจัดการ 4.66 0.57 เห็นดวยอยางมากที่สุด 

 รวม 4.63 0.61 เห็นดวยอยางมากที่สุด 
 

 จากตาราง พบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

เกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมเห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.61 โดยดานการบริหารจัดการ อยูในลําดับสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 

รองลงมาคือ ดานเน้ือหาขอมูล คาเฉล่ียเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ดานการออกแบบจัดการเรียนรู มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 และดานสภาพแวดลอมและสถานที่ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในลําดับสุดทาย 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

1) ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1) 

ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเน้ือหาที่

นําเสนอ ส่ือการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ

ติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ  

2) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัด

นครปฐม ในภาพรวมเห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 โดยขอที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ เน้ือหามีความครอบคลุมทุกดานของเรื่องสมโอนครปฐม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 

สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สถานที่ตกแตงมีความสะอาด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 

การเปด ปดชวงเวลามีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1) 

ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย วัตถุประสงค การบริหารจัดการ บุคลากร กลุมเปาหมาย การจัดพื้นที่ ขอบเขตเน้ือหาที่

นําเสนอ ส่ือการเรียนรู 2) ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดโปรแกรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ

ติดตามการเรียนรู การประเมินผล และ 3) ดานผลลัพธ ประกอบดวย ความคิดเห็นที่มีตอศูนยการเรียนรูฯ ซ่ึงสอดคลองกับ 

แนวคิดของ พจนีย  สวัสดิ์รัตน (2550) ที่กลาววา ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนน้ันควรมี

องคประกอบทั้งดานการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรูที่เก่ียวพันกับวิถีชีวิต เติมเต็มการดําเนินชีวิตสอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน เปนการเสริมฐานคิดใหมีความม่ันคง และยังประโยชนตอการศึกษาดวย จะทําใหชีวิตมีความหมายในการศึกษาอยาง

แทจริง นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิวิมล สุขศรีงาม (2559) ที่กลาววา การจัดการศูนยการเรียนรูเปนการนํา 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณมาเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของศูนยการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลของการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม พบวา เกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ที่ใชศูนยการเรียนรูมีความความคิดเห็นเก่ียวกับศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในภาพรวม

คือ เห็นดวยอยางมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยการเรียนรูจัดตั้ง

เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาใหกับชุมชนเองดังน้ันการดําเนินงานที่สําเร็จในการจัดตั้งศูนยการ

เรียนรูจึงทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความเขมแข็งในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พลกฤต เกษตรเวทิน (2559) ได

ศึกษาการจัดทําพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นในฐานะศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชน ชุมชนตําบลทานาออย อําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา ชุมชนทานํ้าออย มีศักยภาพในการดําเนินการดานการจัดการพิพิธภัณฑชุมชนในฐานะ

ของการเปนศูนยการเรียนรูทางสังคม โดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยเกิดจากเงื่อนไขสําคัญคือ ความภาคภูมิใจในทองถิ่น

ของตนในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตร อารยธรรมชาติ การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน และ

การมีสวนรวมในการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวา การใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

จังหวัดนครปฐม ของเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ดานการบริหารจัดการ อยูในลําดับสูงสุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราโมทย นอยวัน (2555) ซ่ึงศึกษาแนว
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ทางการจัดศูนยการเรียนรูชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

แนวทางการจัดศูนยการเรียนรูชุมชน ในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

                 1) ชุมชนและโรงเรียนควรรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวน

สมโอ จังหวัดนครปฐมอยางตอเน่ือง  

 2) ชุมชนและโรงเรียนควรรวมกันพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรชาวสวนสมโอ จังหวัด

นครปฐมอยางเปนระบบ  

 8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

                 1) ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการใชศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

     2) ควรศึกษาควรศึกษารูปแบบศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยศึกษาความ

ตองการของพื้นที่ในประเด็นอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนทองถิ่น 3) วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง

ตําบลหวยดวน กลุมตัวอยางการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนวัดกงลาดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความความพึงพอใจในการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที 

ผลการวิจัยพบวา  

1. บทเรียนทองถิ่นฯ ที่สรางขึ้นมีเน้ือหาบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานต

และประเพณีไตนํ้ามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธง

สงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 

2. ผูเรียนที่เรียนบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม มีผลสัมฤทธทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนทองถิ่นฯ อยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนทองถิ่น  อัตลักษณประเพณี  ชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน 

 

Abstract 

 

The purpose of this research were to: 1) develop local lesson: traditional identity of Lao Khrang 

ethenic group of Tumbol Huay Duan Amphoe Don Tum Changwat Nakhon Pathom, 2) to compare students’ 

learning achievements before and after learning with local lesson: traditional identity of Lao Khrang 

ethenic group of Tumbol Huay Duan Amphoe Don Tum Changwat Nakhon Pathom, and 3) analyze the 
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students’ satisfaction in local lesson.  The research instruments were local lesson: traditional identity of 

Lao Khrang ethenic group of Tumbol Huay Duan, learning achievements test, and satisfaction questionnaire. 

The statistics used in analyzing the data were mean, standard deviation, and t-test.  

The findings of this research were as follows:  

1. The content of local lesson are 1) the history of the tradition ; the festival of Songkran flag parade; 

and the making of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day, 2) objective and procedure of 

the tradition of the festival of Songkran flag parade and the making of string candle with oil on the End 

of Buddhist Lent Day, 3) materials for the tradition of the festival of Songkran flag parade and the making 

of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day, and 4) the way to conserve the tradition of the 

festival of Songkran flag parade and the making of string candle with oil on the End of Buddhist Lent Day. 

2. The posttest scores from the learning achievements were higher than pretest scores at.05 level 

of significance.  

3. The students were satisfied with local lesson at a highest level in overall. 

 

Keywords: local lesson, identity of Lao Khrang ethenic group, Lao Khrang ethenic group of Tumbol Huay Duan 

 

1. บทนํา  
 

สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร การเพิ่มพูน

คุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ในการพัฒนาหลักสูตรน้ันสถานศึกษาตอง

พิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด

อ่ืน ๆ ในระดับทองถิ่น ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่นและ

ความตองการของผูเรียนไดโดยทุกภาคสวนสามารถเขามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีสวนรวมได (กระทรวงศึกษาธิการ 

2552: 8) ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีเหตุผลและความจําเปนตองใชลักษณะกระบวนการเทคนิควิธีการทั้งหมดในการ

จัดทําหลักสูตรและการจัดเน้ือหาสาระและประมวลประสบการณในหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพตรง

ตามความตองการของนักเรียนโรงเรียนและชุมชน ดวยเหตุน้ีหากหลักสูตรที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหน่ึง

แหงใดเฉพาะก็ยอมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไดมากที่สุด (ชวลิต ชูกําแพง, 2551 : 49) ดังเชนงานวิจัย

ของ แจมจันทร ณ กาฬสินธุ (2555: 95) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา: การทอผาแพรวา

โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ ไดพัฒนาหลักสูตรการทอผาแพรวาใหครู นักเรียน เกิดแนวคิดในการรักษา

ภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนกับชาวบาน และนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม  

บทเรียนทองถิ่นน้ันมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนผานประสบการณจากการเรียนรูรวมกัน        

ในแหลงเรียนรูทองถิ่นของตน ดังที่นิคม ชมพูหลง (2544 ก: 89) ไดกลาวถึงบทเรียนทองถิ่นวาสามารถพัฒนาผูเรียนโดยผาน

ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนจัดขึ้นในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อสรางความรู ทักษะกระบวนการและคุณธรรม

จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยพยายามใชทรัพยากรในทองถิ่น แหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูงานพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม        

ที่แทจริง ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง นอกจากน้ีบทเรียนทองถิ่นยังมีความสําคัญตอการเรียนรูของ

ผูเรียนที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น โดยเรียนรูจากเรื่องในทองถิ่น ครูพาไปเรียนรูรอบโรงเรียนรอบหมูบาน แลวเอาส่ิงเหลาน้ีมาจัดไว
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ในแผนการสอน หรืออาจเปนบทเรียนที่สนองความตองการของทองถิ่น โดยใครอยากเรียนอะไรก็จะมีหลากหลายใหนักเรียน

ไดเลือกเรียนตามความถนัด ความชอบของแตละคนโดยกําหนดการสอนใหมเพื่อนําสูแผนการสอน (ชาตรี สําราญ, 2547)  

สําหรับจังหวัดนครปฐมมีกลุมชาติพันธุลาวครั่งอาศัยอยูที่ตําบลหวยดวน ซ่ึงเปนชุมชนที่ยังคงมีวัฒนธรรมเปน

เอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา  ประเพณี และพิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน ทั้งน้ีตําบลหวยดวนมียุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่เนนการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นและอนุรักษสืบสานถายทอดสูเด็กและเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาเรียนรู และเกิดการสงเสริมใหมีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาสอนในชั้นเรียนและเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความภาคภูมิใจและ

มีจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาความสําคัญ ปญหา และประโยชนของบทเรียนทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการของ

ชุมชนโดยเฉพาะดังกลาว ซ่ึงหากไดมีการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่องอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งของตําบล      

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จะทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี และวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นตนเอง ซ่ึงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระบุไววาผูเรียน

ควรมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ดังน้ันการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นน้ีทําใหผูเรียนไดมีสวน

รวมและเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษและเผยแพรอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งในทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 

และกอใหเกิดการบูรณาการในการเรียนการสอน  เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดเรียนการสอนทั้ง ชุมชน 

ผูปกครองครูผูสอนและนักเรียน เพื่อใหเกิดการสืบทอดและอนุรักษประเพณีที่เปนอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง

อยางยั่งยนืตอไป   

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

2.1 เพื่อสรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่น

เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

2.3 เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

     จากสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดระบุไววา หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลใหเหมาะสมกับวัย และศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและคุณภาพชีวิต ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ

สมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา            

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให

ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตาง ๆ เพื่อ



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1636 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณ การ

พัฒนาระหวางชุมชน  

      หลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรที่สรางขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่น เน่ืองจากหลักสูตร

แกนกลางยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ความไมสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของผูเรียน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี 

อาชีพ และคานิยม ทําใหผูเรียนไมสนใจที่จะศึกษาเพราะเปนเรื่องไกลตัว จึงทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน ซ่ึงเปนความมุงหมายในการปฏิรูปการศึกษา 

    การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีความสําคัญและจําเปนตอชุมชน ดังที ่สงัด อุทรานันท (2532, หนา 311) ไดกลาวไววา 

หลักสูตรทองถิ่นเปนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับหลักการของการพัฒนาหลักสูตรเพราะตามหลักการของหลักสูตรน้ัน 

หลักสูตรที่สรางขึ้นจําเปนจะตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและสนองความตองการของสังคมชุมชนที่ใชหลักสูตรน้ันๆ 

โดยเหตุน้ีหากหลักสูตรที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายสําหรับใชในชุมชนแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะก็ยอมสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมชุมชนน้ันไดมากที่สุด นอกจากน้ีในการพัฒนาหลักสูตรไดมีการยอมรับความสําคัญของผูใชและใหผูใช

หลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ในทางปฏิบัติหากหลักสูตรไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในระดับชุมชนที่ไมกวางขวาง    

มากนักก็ยอมสามารถเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการใชหลักสูตรที่ผานมา และเพื่อชวยใหการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น ฉะน้ันมาตรฐานการเรียนรูจึงมีความ

สาคัญสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของดังตอไปน้ี  

1. ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนทราบถึงส่ิงที่ตนตองรู และปฏิบัติได และเปนส่ิงทาทายที่จะ

กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามที่จะกาวไปใหถึงจุดน้ัน 

2. ผูสอน มาตรฐานการเรียนรูจึงเปนกรอบและเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน

และการประเมินผล ทําใหทราบวาอะไรเปนส่ิงสําคัญที่นักเรียนควรจะรู และปฏิบัติได  

3. ชุมชน ทองถิ่น และระดับชาติ มาตรฐานการเรียนรูเปนความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้งไวรวมกัน ชวยให  

ทุกฝายที่เก่ียวของสามารถส่ือสารใหเขาใจตรงกันเก่ียวกับหลักสูตร จึงทําใหบุคคลและสวนตาง ๆ ในระบบการศึกษาทํางาน

รวมกันในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ดวยเหตุน้ี ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐาน ครูผูสอนและผูมีสวนเก่ียวของใน

การจัดทําหลักสูตร จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องมาตรฐานและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน          

เปนอยางดี ซ่ึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอดแนว ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่นระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับ     

ชั้นเรียน จะตองเนนและยึดมาตรฐาน การเรียนรูเปนหลักและเปนเปาหมายสาคัญ เพราะเปนขั้นตอนของการนําส่ิงที่คาดหวัง

ในระดับชาติไปกอใหเกิดผลในการพัฒนาผูเรียน ดังน้ัน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนจึงตองเชื่อมโยง

กับมาตรฐาน ซ่ึงเปนเรื่องที่ทุกฝายควรใหความสนใจอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรที่จัดทําในระดับสถานศึกษาและ

ระดับชั้นเรียน จะมีผลตอการเรียนการสอนมาก เพราะจะสงผลโดยตรงตอผูเรียนเปนอยางยิ่ง ดังน้ันครูผูสอนตองเอาใจใสเปน

พิเศษตอการกําหนดเปาหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน หรือวิธีการประเมินใหเชื่อมโยง

สัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู  

         3.2 ขอมูลเก่ียวกับตําบลหวยดวน         

องคการบริหารสวนตําบลหวยดวน ไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
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เน้ือที่ในความรับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ดังน้ี หมูที่ 1 บานทุงผัก

กูด  หมูที่ 2 บานทุงผักกูด  หมูที่ 3 บานดอนแกะแระ  หมูที่ 4 บานหวยดวน  หมูที่ 5 บานกงลาด  หมูที่ 6 บานกงลาด หมูที่ 

7 บานหวยดวน ตําบลหวยดวนมีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน 3,625 คน  889 ครัวเรือน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ชุมชื้น 

เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ทํานา เพราะมีคลองชลประทานและมีนํ้าเพียงพอในการทําการเกษตรไดทั้งป

(ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 2555-2556) 

ชุมชนหวยดวนสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ซ่ึง “จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเชื่อแนวาชาวลาวครั่ง    

ถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ปพุทธศักราช 2321 และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในปพุทธศักราช 2334 ไทยยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอนครอบครัวของชาวลาว

มาในชวงน้ัน เน่ืองจากแพสงคราม และสวนหน่ึงไดเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินบริเวณตําบลหวยดวนแหงน้ี” ถึงแมพวกเขา

เหลาน้ันจะเขามาอยูในถิ่นฐานของคนไทยแลวก็ตาม แตชุมชนลาวครั่งจะมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม พิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะ

เทศกาลตาง ๆ สําหรับคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในตําบลหวยดวนก็ยังคงมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเองไดแก ภาษา  

ประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อตางๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน (บุญเรือง ปาแสนกุล, 2557) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยดวนไดดําเนินการพัฒนาตําบลภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นโดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอน ความตองการของประชาชนในตําบล โดยไดกําหนดนโยบายการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ โดยมุงเนนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งมีเสถียรภาพ มีทักษะความรูในการประกอบอาชีพ

และพึ่งพาตนเองไดโดยการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการทําเกษตรกรรมปลอดสารเคมีอุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียภายใน

หมูบาน ฝกอบรมใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพใหกลุมสตรี และกลุมอาชีพตางๆ ภายในตําบล รวมกลุม

ผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในการวางแผนการผลิตสินคา เชน กลุมนํ้าปลาดีศรี      

หวยดวน กลุมตัดเย็บเส้ือผา กลุมจักสาน กลุมขนมชั้น กลุมหมู หมู กลุมนํ้าวานหางจระเข กลุม นํ้ายาลางจาน เปนตน 

            ในการพัฒนาดานสังคมการสงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬา จัดการแขงขันกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณและ

ส่ิงของที่ใชสําหรับการแขงขันกีฬาใหแกเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี และ

เพื่อใหเยาวชน และประชาชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเพื่อใหหางไกลยาเสพติด สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคนใน

ชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหาร การประกอบอาชีพ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนอนุรักษจารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูคูวิถีชีวิตชุมชน สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนพิการ 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูปวยโรคเอดส ใหมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ด ี 

ชุมชนบานกงลาดใหความสําคัญกับการอนุรักษณประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง  โดยหมู 5 หรือบาน

กงลาด มีประธานกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง คือ อาจารยบุญเรือง ปาแสงกุล อดีตผูอํานวยการ

โรงเรียนวัดกงลาด ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ของตําบลหวยดวนไดนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นอนุรักษสืบสานถายทอดสูเด็กและเยาวชนโดยจะเห็นไดจากโรงเรียนวัดกงลาดไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นให

นักเรียนในทุกระดับชั้นไดศึกษาเรียนรู และชุมชนหวยดวน โดยกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง ที่

ยังคงยึดถือประเพณีบางอยางสืบทอดกันมาอยางแนนแฟน โดยจะเห็นไดจากการแหธงสงกรานตเปนประเพณีเ ก่ียวกับ       

พุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกตางไปจากคนไทยกลุมอ่ืน ในชวงเทศกาลของทุกป นอกจากกิจกรรมตางๆ เชน ทําบุญตักบาตร การ

กอเจดียทราย การสรงนํ้าพระ และการบังสุกุลอุทิศสวนกุศลถึงญาติผูลวงลับแลว ซ่ึงยังคงมีประเพณีการแหธง หรือที่ชาวบาน

เรียกกันวา “ทอดผาปาลาว” ในวันสุดทายของงานอีกดวย กอนที่จะมายกธงชาวบานจะหาตัดไมไผลําตรงๆ ยาวๆ เพื่อนํามา

ทําคันธง สวนผูหญิงก็จะเตรียมทําผาธงประดับดวยส่ิงตางๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามเพื่อจะนําไปติดที่คันธง เม่ือถึงวันสุดทาย

ของสงกรานตชาวบานก็จะนําคันธงมารวมกันที่วัดและเม่ือไดเวลาก็จะทําพิธีแหธง รอบวัด คันละ 3 รอบจากน้ันก็จะนําคันธง

มาปกลงหลุมที่เตรียมไว จากน้ันจะมีการรองรํากันรอบคันธงของตัวเองอยางสนุกสนาน คันธงจะถูกตั้งไว 3 วัน 3 คืนวิถีชีวิต

และความเปนอยูในปจจุบันสภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของกลุมชนลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
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ในจะมีลักษณะคลายกับชาวภาคกลาง โดยทั่วไปประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทํานา และปลูกพืชผักผลไมตางๆ ถึงแม

ความเจริญทางดานเทคโนโลยีจะแผขยายเขามาถึงหมูบานแลวก็ตามชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนก็ยังคงตองอาศัยธรรมชาติ 

และระบบความเชื่อใหความนับถือส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติเหมือนกับในอดีต ดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่เปน

เอกลักษณประจําทองถิ่นเปนของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อตางๆ ที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา

เปนระยะเวลายาวนาน ภาษาที่ใชประจําทองถิ่น ภาษาลาวครั่งซ่ึงปจจุบันก็ยังพูดภาษาทองถิ่นน้ีอยู สวนขนบธรรมเนียม

ประเพณีบางอยางไดลบเลือนและสูญหายไปบาง กลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง จึงไดตระหนักถึงคน

รุนหลังที่ไดรับการสืบทอดตอมามีจํานวนนอยลง และผูคนสวนใหญละเลยละทิ้งไมสนใจที่จะศึกษาภูมิปญญา เน่ืองจากเขาใจ

ผิดหลงใหลในคานิยมภูมิปญญาสากลมากขึ้น และรับเขามาอยางขาดความระมัดระวัง ขาดการสรางสรรคภูมิปญญาอยาง

ตอเน่ือง ศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนวัดกงลาด โดยคุณครูสุพรรณิกา มีศรี ซ่ึงเปนบุคคลหน่ึงที่เกิด และเติบโตมาใน

ชุมชนลาวครั่งของตําบลหวยดวนก็ไดพยายามรวบรวมอนุรักษส่ิงของเครื่องใชตางๆ ของลาวครั่งไวใหเด็กๆ และเยาวชนได

ศึกษาเรียนรู เพื่อไมใหวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งถูกกลืนหรือสูญหายไปจากตําบลหวยดวน อําเภอ    

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนในชั้นเรียนและเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีกับชุมชน

อยางสมํ่าเสมอ ทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

ทั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนไดกําหนดนโยบายการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง โดยจัดโครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานตไตนํ้ามัน โครงการฟนฟูประเพณีทองถิ่นกับคนสองวัยตําบลหวยดวน การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นทําให

คนในชุมชนเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิดการฝกสอนและถายทอดใหคนรุนหลังไดรับรูและรับทราบ ตลอดจนมี

การสนับสนุนใหมีการถายทอดความรูจากรุนสูรุน เพื่อใหความรูคงอยูตอไป และยังใชเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจเปนขวัญและ

กําลังใจใหประชาชนดวย    

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3) ประชากรที่ใชในการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นเรื่องอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 

1 ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนวัดกงลาด โรงเรียนวัดทุงผักกูด โรงเรียนบานหวยดวน 

4) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกงลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) ซ่ึงเปนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนวัดกงลาดอยูในเขตพื้นที่วัดกงลาดที่มีชาวลาวครั่งอาศัยอยูและมีการ

ดําเนินประเพณีและกิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลตาง ๆ ตามประเพณีของชาติพันธลาวครั่ง  

 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

1) ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง         

อัตลักษณประเพณีของชาติพนัธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียนทองถิ่น 
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4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1)  บทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม 

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการเรียนโดยใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ      

ลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

4.4 สรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   ผูวิจัยไดดําเนินการดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  4.4.1 การพัฒนาบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน 

                    ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ  รวมทั้งสัมภาษณบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียน ทั้ง

ปราชญทองถิ่น  ผูบริหารและครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดกรอบเน้ือหาของบทเรียน

ทองถิ่นฯ จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาแลวจัดทําบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ

ลาวครั่ง และแผนการสอน โดยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประเมินคุณภาพของบทเรียนทองถิ่น ซ่ึงผลการประเมิน 

พบวา คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ดี จากน้ันจึงแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชทดลองตอไป 

4.4.2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ของตําบล

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

        ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามเน้ือหาและวัตถุประสงค เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งเก่ียวกับ

การแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน ซ่ึงแบบทดสอบเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอเพื่อใหครอบคลุม

เน้ือหาที่กําหนดในแตละวัตถุประสงคตามตารางวิเคราะหเน้ือหาและพฤติกรรมโดยออกขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจริงไมต่ํา

กวารอยละ 25   (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ซ่ึงขอสอบที่ตองการจริงในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งน้ีคือ 30 ขอ ทั้งน้ีแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีขอคําถามและตัวเลือกตอบเดียวกันแตมีการสลับขอ  ในแตละชุด 

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ภาษาที่ใชและ

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ซ่ึงนําขอสอบที่มี

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบทดสอบที่มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00       

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใชทดลองกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาว

ครั่งเก่ียวกับการแหธงสงกรานตและพิธีไตนํ้ามันมาแลวเพื่อตรวจสอบหาคาความยากงายและคําอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ ซ่ึงผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และผลการ

วิเคราะหคาอํานาจจําแนก พบวา มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จากน้ันนําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกทั้งส้ินจํานวน 30 ขอ       

ไปคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบโดยใชสูตร  KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder  Richardson อางถึงใน,       

พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 123) ซ่ึงผลการคํานวณหาคาความเที่ยง คือ .87  

4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการเรียนโดยใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ   

ลาวครั่ง ของตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถาม

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการเรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ 

โดยสอบถามในดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียน และดานส่ือการเรียนรู จํานวน 16 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
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ประมาณคา 5 ระดับ  ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนทองถิ่นฯ ซ่ึงเปน

แบบสอบถามปลายเปด  

สําหรับในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ

จัดการเรียนรูดวยบทเรียนทองถิ่นฯ จากน้ันนํามาสรางเปนประเด็นการสอบถามความพึงพอใจ แลวจึงนําแบบสอบถาม

นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ภาษาที่ใชและความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เพื่อ

หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดประสงค โดยคาที่ไดอยูระหวาง 0.67 - 1.00  จากน้ันจึงนําไปทดลองใช

กับกลุมตัวอยาง 

4.5 ดําเนินการทดลอง  

             กอนการดําเนินการทดลอง มีการจัดเวทีทําความเขาใจในเรื่องงานวิจัยรวมกับชุมชน สถานศึกษา และปราชญ

ชาวบาน โดยจัดเวทีกลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุ     

ลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นรวมกันระหวาง

ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ปราชญชาวบาน และชุมชน หลังจากน้ันจึงประสานงานกับโรงเรียนที่ดําเนินการทดลองใช

บทเรียน คือ โรงเรียนวัดกงลาด ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม โดยมีการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ขอ แลวจึงดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของบทเรียนทองถิ่น หลังจากน้ันให

ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) และแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการเรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ  

   

5. ผลการวิจัย 
 

1. ผลการสรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู คือ      

1) สืบคนและรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามันได 2) บอกวัตถุประสงค

และอธิบายขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามันได 3) บอกวัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงและไตนํ้ามันได 4) เสนอ

แนวทางและการปฏิบัติตนในการอนุรักษและสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามันได 5) เห็นคุณคาและเขา

รวมกิจกรรมประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน โดยมีสาระสําคัญ คือ ประเพณีแหธงสงกรานต และประเพณีไต

นํ้ามัน เปนประเพณีสําคัญและมีคุณคาที่ถือปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของชุมชนที่มีเชื ้อสายลาวครั่งใน

หมูบานกงลาด ประเพณีแหธงสงกรานตมักจะทําหลังจากวันสงกรานตไปแลว 7 วัน สวนประเพณีไตนํ้ามันจะทําชวงวัน      

ออกพรรษาเปนเวลา 3 วัน โดยมีคติความคิดความเชื่อเก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนา กับวิธีการดําเนินชีวิต พิธีกรรมและ

คุณธรรมจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองรวมมือกันอนุรักษ และสืบสานประเพณีดังกลาวใหคงอยูสืบไป  

      สาระการเรียนรูของบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไต

นํ้ามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงสงกรานตและ   

ประเพณีไตนํ้ามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 

2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ 

ดวยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent samples t-test 
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(n=23) 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลตาง

คะแนน 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ

ผลตางคะแนน 

t Sig. 

กอนการทดลอง 12.83 2.53     

   7.78 3.86 9.67 0.00 

หลังการทดลอง 20.61 3.41     

      *Sig. < .05 

 จากตารางพบวา ภายหลังการทดลองใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล        

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

1) ผลการสรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เน้ือหาบทเรียน ประกอบดวย 1. ประวัติความเปนมาของประเพณี    

แหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 3) วัสดุอุปกรณที่

ใชในการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไต

นํ้ามัน 

2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบล      

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

1) ผลการสรางบทเรียนทองถิ่น เรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 ตามแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู คือ 1) 

สืบคนและรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามันได 2) บอกวัตถุประสงคและ

อธิบายขั้นตอนการแหธงสงกรานตและการไตนํ้ามันได 3) บอกวัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงและไตนํ้ามันได 4) เสนอแนวทาง

และการปฏิบัติตนในการอนุรักษและสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามันได 5) เห็นคุณคาและเขารวม

กิจกรรมประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน สําหรับสาระการเรียนรูของบทเรียน ประกอบดวย 1) ประวัติความ

เปนมาของประเพณีแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน 2) วัตถุประสงคและขั้นตอนการแหธงสงกรานตและประเพณีไต

นํ้ามัน 3) วัสดุอุปกรณที่ใชในการแหธงสงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน และ 4) แนวทางการอนุรักษสืบสานประเพณีแหธง

สงกรานตและประเพณีไตนํ้ามัน จากบทเรียนทองถิ่นดังกลาวมีลักษณะของบทเรียนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องในทองถิ่นและ

จัดทําเปนแผนการสอนซ่ึง สอดคลองกับ ชาตรี สําราญ , 2547 ไดกลาวถึงบทเรียนทองถิ่นไววาควรมีการนําเสนอส่ิงที่เรียนรู
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เรื่องในทองถิ่นโดยครูพาเด็กไปเรียนรู  รอบโรงเรียนรอบหมูบาน แลวเอาส่ิงเหลาน้ีมาลงในแผนการสอนของรายวิชาใน

หลักสูตร  

2) ผลของการใชบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นฯ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา  ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องประเพณี   แหธง

สงกรานต และพิธีไตนํ้ามันซ่ึงเปนอัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

นอกจากน้ี ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณี

ของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเชื่อมโยงกับทองถิ่นและสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ       

สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545 : 17 – 18 ) ที่กลาวถึงบทบาทของผูสอนที่เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาน้ัน ผูสอนทุกคนจะตองจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่นโดยผูสอนจะตอง

ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามี

สวนรวม และมีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ความตองการของทองถิ่น

และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกไขปญหาทองถิ่นได และเนนการปฏิบัติจริง  

 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดกงลาด ซ่ีงตั้งอยูในตําบลหวยดวน อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีชาวลาวครั่งอาศัยอยูจํานวนมากดังน้ันการเรียนรูในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอด

กันมายาวนานจึงสัมพันธกัน จึงทําใหสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความรูและประสบการณเดิมของ

ผูเรียนได และกอใหเกิดความผูกพันตอวัฒนธรรมไดดวย ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของคําวาชาติพันธุ ซ่ึงผูคนมีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือด และทาง

วัฒนธรรมพรอมๆ กันไป เปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และสามารถเราอารมณ

ความรูสึกใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันได (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2559) 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่อง อัตลักษณประเพณีของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวย

ดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ จริยา ศรีเพชร (2550) ซ่ึงศึกษาเรื่อง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึง

พอใจตอหลักสูตรและนักเรียนรัก ภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และเรียนรูอยางมีความสุข นอกจากน้ียะวสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปยวรา คลายหนองสรวง (2550) ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ชุมชนเสลภูมิ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงพบวา พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรเรื่องชุมชนเสลภูมิ ซ่ึงทําใหมีความสุข และสนุกในการ

เรียนอยูในระดับสูง นักเรียนเห็นความสําคัญและตองการนําภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนเสลภูมิมาใชในการจัดการเรียนรู  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช  

                 1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสถานการณจริงรวมกับการแสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูทองถิ่นที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 

      2) ครูผูสอนควรเนนกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันโดยแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและประสบการณของแตละบุคคล 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  

                 1) ควรศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการบทเรียนทองถิ่นกับรายวิชาตางๆ ที่มีความเก่ียวของกันโดยพิจารณาจาก

วัตถุประสงคการเรียนรูของแตละรายวิชาเพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนรวมกันได 

      2) ควรศึกษาเก่ียวกับผลการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในดานทักษะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูดวย

บทเรียนทองถิ่น 
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บทคัดยอ  
  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนว และ 2) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว

กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 กลุมตัวอยางคือครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จังหวัดนครปฐม จํานวน 12 คน ที่ไดมาโดยการสุม

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยโปรแกรมการแนะแนว แบบวัดความรูการปฏิบัติงานแนะแนว และแบบวัด

เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี

ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนการเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนว

ของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: โปรแกรมการแนะแนว  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สถานศึกษาขนาดเล็ก  
 

Abstract 
  

 The purposes of this research were 1) compare the knowledge and attitude towards operating 

guidance in school of teachers, before and after participating in the guidance program and 2) compare 

the knowledge and attitude towards operating guidance in school of teachers that participate in guidance 

program with the set criterion at 80%. The sample of research were 12 teachers who work for Thairathwittaya 4 

in Nakhon Pathom province. derived by multi-stage random sampling. Instruments used to collect data were 

guidance program the knowledge test towards operating guidance in school and the attitude test towards 

operating guidance in school by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard 

deviation and t-test. The results found that: 1) knowledge and attitude toward operating guidance in 

school after learning by using the guidance program  was higher than that of before with a statistical 

significance at .05. and 2) Teachers’ knowledge and attitude toward operating guidance in school was 

higher than the set criterion at 80 %.   
 

Keywords: guidance program, towards operating guidance, small school  
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บทนํา  

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัด

การศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักความเสมอภาค มีหลักการวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดย

ถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ดังน้ัน กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ไดกําหนดไววาการจัดกระบวนการเรียนรู น้ันใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน ใฝรูอยางตอเน่ือง 

และตองจัดการเรียนการสอนใหผสมสาระความรูตางๆ ไดสัดสวนอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา จากหลักการดังกลาวสถานศึกษาจึงนําแนวคิดน้ีสูกระบวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ

การศึกษาของชาต ิ

 อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ การขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี เปนเหตุให

เกิดผลเสียหลายประการ เชน ผูเรียนคิดวิเคราะหไมเปน ปฏิบัติไมได และไมสามารถสรางความสัมพันธกับ ผูอ่ืนและ

ส่ิงแวดลอมได  สงผลใหการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไมสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ทั้งน้ี สมพงษ  จิตระดับ 

(2560) ไดนําเสนอขอมูลภาวะการณของเด็กและเยาวชนไทยวามีปจจัยเส่ียงหลายประการซ่ึงยากตอการดูแลโดยเฉพาะปญหา

ผูเรียนระดับประถมศึกษาวามีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด การตั้งครรภ เรียนรูดานลบจากส่ืออิเล็กทรอนิกสไดรวดเร็ว  ขาด

วินัยอยางรุนแรง เรียนรูอยางไมมีความสุข เปนตน  สภาพปญหาดังกลาวบุคคลสําคัญผูปฏิบัติหนาที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนคือ

ครู การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) จึงเนนการ

เปล่ียนแปลงการศึกษาดวยการพัฒนาครู เพราะเชื่อวาครูคือผูบมเพาะความรูและความเปนมนุษยแกผูเรียน  

 การปฏิบัติหนาที่ครูน้ันหัวใจสําคัญคือการจัดการเรียนรูแตหนาที่อีกประการหน่ึงที่ครูตองใหความสําคัญคือการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน เพราะพฤติกรรมผูเรียนสงผลตอปญหาตางๆ อยางมีความสัมพันธกัน การแนะแนวจึงเปนศาสตรหน่ึงที่จะ

ชวยใหครูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักเขาใจ

ตนเองและส่ิงแวดลอมสามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด ปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สอดคลองกับแนวคิดของ 

ชารมาและชารมา (Sharma & Sharma, 2004) และกิบสันและมิตเชลล (Gibson & Mitchell, 2008)  ที่อธิบายวา การแนะ

แนวเปนกระบวนการชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเองอยางแทจริงทั้งดานการศึกษา อาชีพ 

และสวนตัวสังคม เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในสถานศึกษาและการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวคิดของ

นพวรรณ  คนึงชัยสกุล (2557) ที่อธิบายวาการแนะแนวน้ันมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูเรียนที่เปนผลผลิตทางการศึกษาใหสามารถรูจักและเขาใจตนเองอยางถูกตอง  รูถึงความสามารถของตนเอง  รูจัก

ปรับตัวไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงผลใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน

สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 แตจากสภาพการณจริงการแนะแนวน้ันดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขนาดใหญเพราะมีปจจัย

เก้ือหนุนหลายประการ โดยเฉพาะการมีครูแนะแนวซ่ึงมีความรูและทักษะการดูแลชวยเหลือผูเรียน แตสถานศึกษาขนาดเล็ก

กลับประสบปญหาการดําเนินการแนะแนวอยางรุนแรง เพราะไมมีปจจัยเก้ือหนุนการดําเนินงานแนะแนวแตสภาพของผูเรียน

สวนใหญมีปญหาและตองการไดรับการจัดบริการแนะแนวอยางยิ่ง  ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กทุกคนจึงตองรวมกันปฏิบัติ

หนาที่แนะแนวอยางจริงจังเพื่อชวยเหลือผูเรียน อยางไรก็ตาม จากการรายงานผลการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาจังหวัดนครปฐมพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหาดําเนินการแนะแนวหลายประการแตปญหาสําคัญคือไมมีครู

แนะแนวโดยตรง   
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 ได ดําเนินการการพัฒนาและแกปญหา

ดังกลาวไดดําเนินการมาอยางเปนระบบและตอเน่ือง แตแนวทางแกปญหาสําคัญคือการพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูและเจตคติ

ที่ดีตอการปฏิบัติแนะแนวในสถานศึกษา เพราะประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการแนะแนวใน

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มูชาโด (Muchado, 2003) ที่ไดศึกษาวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู

แนะแนวที่ดีคือการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิดานจิตวิทยาการแนะแนว   

 โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมือพัฒนาบุคคลที่มีลักษณะการบูรณาการองคความรูและประสบการณผาน

กระบวนการจิตวิทยาและการแนะแนวกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนามนุษยในยุคปจจุบัน เพราะ โปรแกรมการแนะแนวหรือ

กิจกรรมแนะแนวกลุมน้ันมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การเสริมสรางความรูสึกที่ดี  ตระหนักรูคุณคาของตนเองและผูอ่ืน พัฒนา

ความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางสรางสรรค (สมร  ทองดีและปราณี  รามสูต, 2555) น่ันก็คือ

โปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาได สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของวิไลวรรณ วิภาจักษณกุล (2531) ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวพลวัตครูกลุม

ตัวอยางมีความสามารถดานการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ

สุวัสดา คําผิว (2553)  ที่พบวาภายหลังการใชชุดการอบรมดวยกิจกรรมแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะการให

คําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา

ขนาดเล็กดวยโปรแกรมการแนะแนว เพื่อเปนการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็กของ

จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว  

 2. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไว

รอยละ 80 

  

สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  

 2. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือครูผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ เขต 2  จังหวัดนครปฐม จํานวน 103 โรงเรียน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยสุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

จาก 2 เขตพื้นที่การศึกษา ผลการสุมไดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จากน้ันสุมอําเภอจาก 4 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1647 

อําเภอ ผลการสุมไดอําเภอบางเลน สุมโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางเลนจํานวน 21 โรง  ผลการสุมไดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

4 ซ่ึงมีครูจํานวน 12 คน  

 3.  ตัวแปร 

  ตัวแปรตน คือ โปแกรมการแนะแนว  

 ตัวแปรตาม คือ ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ีใชระยะเวลา 4 วัน จํานวน 28 ชั่วโมง โดยดําเนินการวันที่ 18, 19, 25, 26 มีนาคม 2560  

 

นิยามศัพท 

 

 โปรแกรมการแนะแนว  หมายถึง ชุดกิจกรรมการแนะแนวกลุมเชิงบูรณาการองคความรูที่ผูสรางขึ้นเพื่อพัฒนา

ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและส่ือ

การเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1) ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการแนะ

แนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา  5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7) 

ระบบดูแลชวยเหลือ 

 ความรูการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความรู และความเขาใจที่จําเปนตอการปฏิบัติการแนะแนวในสถานศึกษา 

โดยสาระความรูประกอบดวยมโนทัศนการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ธรรมชาติของมนุษย จิตวิทยาเด็กวัยเรียน และ

ระบบดูแลชวยเหลือ  ซ่ึงไดมาจากคะแนนการทดสอบกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแนะแนวดวยแบบวัดการปฏิบัติงาน

แนะแนว 

 เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความคิด ความรูสึกชอบพอตอการปฏิบัติงานแนะแนวสถานศึกษา ซ่ึง

ไดมาจากคะแนนแบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว 

เกณฑที่กําหนด หมายถึง ระดับที่กําหนดเพื่อใชประเมินผลความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว โดยกําหนดไว

ที่รอยละ 80   

สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนในความรับผิดชอบนอยกวา 120 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

 1. โปรแกรมการแนะแนว เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและส่ือการเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1) 

ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการ

แนะแนวในสถานศึกษา 5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7) ระบบดูแลชวยเหลือ ดําเนินการหนวยละ 4 

ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 28 ชั่วโมง  ดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีสวนรวมระหวางบุคคล 3 

ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว และผูบริหารหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกลาวดวยการสนทนา

กลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรงุแลว 1 วงรอบ 

 2. แบบวัดความรูการปฏิบัติงานแนะแนว เปนแบบทดสอบความรูแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กําหนด

โครงสรางของแบบวัดความรูตามหนวยของโปรแกรมการแนะแนวจํานวน 7 หนวย หนวยละ 10 ขอ รวมทั้งส้ิน 70 ขอ ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีความตรงตามเน้ือหาดวยการหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
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โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 แบบทดสอบมีคาความยากงายเทากับ .42 -.79 คาอํานาจจําแนก

เทากับ .32 - .71 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .83 

 3. แบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว เปนแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ เพื่อวัดและประเมิน

เจตคติของครูกลุมตัวอยางที่มีตอการปฏิบัติงานแนะแนว โดยใชเทคนิคการวัดเจตคติของลิเคอรท (Likert) มีความตรงตาม

เน้ือหาดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 และคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .85 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 1. การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวดวยสถิติทดสอบที  

การเรียน n x  S d  S d  t 

กอนการเรียน 12 26.17 2.79 
36.16 .76 47.76* 

หลังการเรียน 12 62.33 2.70 

* p < .05 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานกอนเขารวมโปรแกรมการแนะ

แนวเทากับ 26.17 คะแนน และหลังการเขารวมเทากับ 62.33 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (t-

test dependent samples)  พบวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

 

 2. การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 2  

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 56 คะแนน) 

การเรียน n x  S t 

หลังการเรียน 12 62.33 2.70 8.10*  

* p < .05 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1649 

 จากตารางที่ 2 แสดงวา  เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) พบวา ความรูการ

ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน) พบวา ครูกลุม

ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100  

 3. การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวดวยสถิติทดสอบที 

การเรียน n x  S d  S d  t 

กอนการเรียน 12 23.17 1.52 
11.83 .77 15.42* 

หลังการเรียน 12 35.06 1.41 

* p < .05 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษากอนการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวเทากับ 23.17 คะแนน และหลังการเขารวมเทากับ 35.06 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (t-

test dependent samples) พบวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 4. การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 4  

 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว

กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 32 คะแนน) 

การเรียน n x  S t 

หลังการเรียน 12 35.06 1.41 7.34*  

* p < .05 

 จากตารางที่ 4 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) พบวา เจคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) พบวา ครูกลุม

ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100  
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การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัยพบวาโปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา

ใหสูงขึ้นได  ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยนําเสนอไดดังน้ี 

 ผลการเปรียบเทียบความกาวหนาของความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวดวยการเขารวมโปรแกรมการแนะ

แนวเรียนพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวสูงกวา

กอนการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุดา เพชรใส (2547) ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพการ

ใหคําปรึกษาสําหรับครูมัธยมศึกษาที่ไมมีวุฒิการแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมครูกลุมตัวอยางมี

สมรรถภาพการใหคําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของยุพาศรี 

ไพรวรรณ (2552) ที่ไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรมครูที่ไมมีวุฒิแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการอบรมครูกลุม

ตัวอยางมีความรูดานการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 สอดคลองกับงานวิจัยของสุวัสดา คําผิว (2553) ที่ไดใช

ชุดการแนะแนวพัฒนาความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา

ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของเจษฎา  บุญมาโฮม (2557) ที่ใชแผนการจัดกิจกรรมแนะ

แนวรวมกับหนังสือเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษากับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวรวมกับหนังสือ

เสริมประสบการณนักศึกษากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให

คําปรึกษาสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมไดวา โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมือที่มีลักษณะกระบวนการทางจิตวิทยา

ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรูและคุณลักษณทางพฤติกรรมของบุคคลได เพราะโปรแกรมการแนะแนวเปนการจัด

มวลประสบการณใหผูเขารวมไดเรียนรูบนฐานความคิด อารมณ และความรูสึกเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรรมอยางเปน

ระบบ ดังที่เฟอรเบอรท กริฟฟธ และฟอรเรสท (Ferbert, Grififth & Forrest, 2005) ที่ไดนําเสนอวาการจัดกิจกรรมแนะแนว

เปนการบูรณการมวลประสบการณ 2 สวนสําคัญคือ จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษารวมกับการสอน ดังน้ันกิจกรรม

แนะแนวจึงมีประสิทธิภาพสามารถเปล่ียนแปลงการเรียนรูและพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี โปรแกรมการ

แนะแนวครั้งน้ีพัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีสวน

รวมระหวางบุคคล 3 ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว และผูบริหารหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ

ดังกลาวดวยการสนทนากลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรุงแลว 1 วงรอบ จึงทําใหความรูและเจตคติ

การปฏิบัติงานแนะแนวของครูกลุมตัวอยางสูงกวากอนการเขารวมและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

      1.1 โปรแกรมการแนะแนวที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดีจึงควรขยายผลการนําไปใชกับสถานศึกษาขนาดเล็กอ่ืนๆ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนตอไป 
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 1.2 ครูกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่มชวงเวลาการจัดกิจกรรมหนวยทักษะการใหคําปรึกษา 

ดังน้ัน การนําผลการวิจัยไปใชจึงควรเพิ่มเติมเน้ือหา กิจกรรม และชวงเวลาของหนวยทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการติดตามผลภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวเพื่อตรวจสอบความคงทน (retention) วา

ครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวเปล่ียนแปลงหรือไมภายหลังระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน 

 2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยหรือสาเหตุที่สงผลตอความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว เพื่อใชขอมูล

ปรับปรุงโปรแกรมการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชใน

งานวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบทดสอบวัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 

The purposes of the research were 1) compare students’ learning science process skill before 

and after learning of mathayomsuksa I using the science process skills camp. 2) investigate the satisfaction 

towards the science process skills camp of mathayomsuksa I. The research sample consisted of 120 

mathayomsuksa I students in the first semester of the academic year 2017 at The Demonstration School 

of Nakhon Pathom Rajabhat University. The data collection instruments consisted of 1) The science 

process skills camp lesson plans 2) a science process skill test 3) the satisfaction towards the science 

process skills camp questionnaire. The statistics used for data analysis were mean percent and standard 

deviation.The results were as follows: 1) The students’ learning science process skill after learning of 

mathayomsuksa I using the science process skills camp activities were higher than that of before with a 

statistical significance level at .05. 2) The satisfaction towards the science process skills camp after 

learning of mathayomsuksa I students using the science process skills camp was at a high level. 
 

Keywords: science process skills camp, science process skill, satisfaction  
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1. บทนํา  

 เปนที่ยอมรับกันวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากมนุษยเปนผูนําทรัพยากรอ่ืนมาใช และถา

มนุษยมีกําลังสติปญญาดีก็จะสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมโลก โดยเฉพาะการ

สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ที่จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีระบบระเบียบ (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2552: 1) รวมถึงปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาและการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลก โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการ

เปล่ียนแปลงกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน (สุทัศน สังคะพันธ, 2556: 14) การ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจัด

กระบวนการเรียนรูควรจัดกิจกรรม ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน

และแกไขปญหา และมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และเกิด

การใฝรูอยางตอเน่ือง และการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให

เจริญกาวหนา และเปนเครื่องมือที่มีความสําคญัอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ไดมาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของบุคคลมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา (กรมวิชาการ, 2546: 12-14) 

แนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในปจจุบันมีแนวคิดดานการจัดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรชวยพัฒนา

วิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห คิดวิจารณ มีทักษะในการคนหาความรูและสรางองคความรู โดย

ใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีการทํากิจกรรมดวยการ

ลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่

หลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดรวมมือกับองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ 

PISA (Program for International Student Assessment) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพ

สําหรับการแขงขันในอนาคต PISA จะประเมินสมรรถนะในการใชความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง ในดานการรูเรื่อง

วิทยาศาสตร (scientific literacy) ซ่ึงในสวนการรูเรื่องวิทยาศาสตร น้ันคือ ความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ เขา

กับประเด็นที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางไตรตรอง โดย PISA กลาววาประเทศไทยยังตองยกระดับ

คุณภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเรงดวนเพื่อใหกาวทันนานาชาติ และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอยาง

จริงจังและตอเน่ือง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556: 18-19) การจัดคายการทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและกระบวนการคิด การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมอง 

อันเปนปญหาที่พบ สงผลใหเกิดความคิดในการที่จะแกไข เพื่อแกไขปญหา หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งสามารถสรางส่ิงใหม ๆ  ใหเกิดขึ้นได การคดิเปนส่ิงที่เปนนามธรรมเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ือง และเปนขั้นตอน การ

คิดจึงเปนทักษะตอเน่ืองเพื่อพัฒนาไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ันมนุษยสามารถเรียนรูในการพัฒนาการคิดได

อยางหลากหลายรูปแบบ การจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมที่จัดจะเนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมเปนส่ือเพื่อสรางองคความรูและความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เชน กระบวนการสังเกต ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล  นอกจากน้ัน กิจกรรมในคายยัง

เปนกิจกรรมที่ฝกการอยูรวมกัน มีการทํางานเปนทีมเปนกลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฝกความรับผิดชอบตอตนเองและหมูคณะ 

จากความสําคัญของกระบวนการคิดและการจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่สงเสริมการพัฒนาดานตาง ๆ ใหกับ

ผูเรียน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 1) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตร ในคายการทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร มีคะแนนคาเฉล่ียทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (อรทัย นอยญาโณ, 2557: 1) และ
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สอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รีนา ภูมิ

ระวิ, 2554: 1) การจัดเขาคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร จึงเปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดมาฝกฝนทดลอง เรียนรูพื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งหมด 8 ทักษะ ซ่ึงเปน ระดับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เพื่อจะเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตรอยาง

ตอเน่ืองที่มีคุณภาพของประเทศ เตรียมความพรอมของนักเรียนที่จะเกิดการเรียนรูในการศึกษาตอในรายวิชาวิทยาศาสตร 

กิจกรรมในคายวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผานการ

ทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรผานการทําโครงงานวิทยาศาสตร และส่ิงประดิษฐตาง ๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม 

  ดวยเหตุน้ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มุงพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพรอมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการศึกษาตอในรายวิชา

วิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูวิจัยและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดจัดทําการวิจัย เรื่อง  ผล

การศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซ่ึงเปนแนวทางใหผูสอนและบุคคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนรู

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวย

การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร        

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เสริมหลักสูตรหน่ึง ซ่ึง

ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักเรียนไดอยางดี มีการรูปแบบการจัดที่

หลากหลาย เปนคายวิทยาศาสตรแบบองครวม ลักษณะที่สําคัญของคายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดคายการเรียนรู

วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมที่จัดจะ

เนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนส่ือเพ่ือสรางองคความรูและ

ความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต,ิ 2559: 1) 

 3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถ และความชํานาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และ

การแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิ การสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนก การหาความสัมพนัธระหวาง

สเปสกับเวลา การจัดกระทํา และส่ือความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยาม การ

กําหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห และแปรผลขอมูล การสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา วัดไดจาก

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดย

การระบุประเด็น มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา (ระบุสมมติฐาน) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา (ระบุตัวแปร) ขั้นที่ 3 ขั้น
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กําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (ออกแบบตาราง  บันทึกผล) และขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (นําขอมูลที่ไดมาเขียนกราฟ)

ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะสําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อยางมีเหตุ มีผลตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียน และผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรู และพัฒนา

ตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะแสวงหาความรู และแนวทางสําหรับ

การแกไขปญหา เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่อ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The American association for the advancement of science) ประกอบดวยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ แบงเปน 2 ระดับ คือ 1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ 

และ 2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ (สรศักดิ์ แพรดาม, 2544: 2) 

3.3 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ เปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่

มีผลตอความสําเร็จของงาน ที่บรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรอื 

ความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษ วา Satisfaction 

(รังสรรค ฤทธ์ิผาด, 2550)  และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” สรุปไดดังน้ี Morse (1955 อางถึงใน สันติ ธรรมชาติ, 

24) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกส่ิงทุก อยางที่ลดความตึงเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากก็

จะเกิดความไมพึงพอใจใน การทํางาน ความตึงเครียดเปนผลรวมจากความตองการของมนุษย เม่ือความตองการไดรับการ 

ตอบสนองก็จะทําใหความเครียดนอยลง ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ จากคํานิยามของ Morse ทําใหมีนักวิชาการอีกหลาย

ทานไดใหความหมายไปในทิศทางที่คลายคลึงกัน โดยเนนวาความพึงพอใจ เกิดจากการไดรับการตอบสนอง สรุปไดวา ความพึง

พอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วัดไดจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จํานวน 11 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น มีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5 

ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัด

กิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสาร

ในการจัดกิจกรรม 3) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไดเปนอยางดี 4) วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่

บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ 

รูปแบบ  การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน        

และความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดคายทักษะกระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

ทักษะที่ 1  การสังเกต 

ทักษะที่ 2  การวัด 

ทักษะที่ 3  การคํานวณ 

ทักษะที่ 4  การจาํแนก 

ทักษะท่ี 5  การการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับเวลา 

ทักษะที่ 6  การจดักระทาํ และสื่อความหมายขอมูล 

ทักษะที่ 7  การลงความคิดเห็น 

ทักษะที่ 8  การพยากรณ 

 

ความพึงพอใจตอการจดัคายทักษะกระบวนการ               

ทางวิทยาศาสตร 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  

4.1 กลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 120 คน 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

       4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

            4.2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

  4.2.2.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.3.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

 4.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

 4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4.4 การสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.4.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 4.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระวิทยาศาสตร เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการจัดสรางแผนการจัดการเรียนรู         

  4.4.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย

รายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

  4.4.1.3 ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือสาระการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา

เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ในชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

  4.4.1.4 ศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ        

 4.4.1.5 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเน้ือหา สรางชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จํานวน 4 วัน เปนเวลา 28 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ีคือ           

ขั้นที่ 1 ขั้นออกแบบการทดลอง ขั้นที่ 2 ขั้นวิธีการทดลอง ขั้นที่ 3 ขั้นผลการทดลอง ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง และขั้นที่ 5  

ขั้นอภิปรายผลการทดลอง          

  4.4.1.6 นํารายละเอียดมากําหนดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย วันที่ 1 กิจกรรม

คือ โลกของตนไม วันที่ 2 กิจกรรมคือ กล้ิงมหาสนุก วันที่ 3 กิจกรรมคือ รถจอมพลัง และวันที่ 4 กิจกรรมคือ มิราเคิลไอศกรีม   

4.4.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 4.4.2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตร และวิเคราะห

จุดประสงคและเน้ือหากลุมสาระวิทยาศาสตร         

  4.4.2.2 สรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบ โดยครอบคลุมพฤติกรรม ตามการวิเคราะห วัตถุประสงค และ

เน้ือหาที่ใชทดลอง โดยใชขอบเขตการวัดของ Klopfer แบงพฤติกรรมดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ 

ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   

  4.4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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และแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ตามตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

  4.4.2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอคณะ

อาจารยประจําคาย  เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม  ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา 

4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจดัคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.4.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวของกับการสรางแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ตามวิธีของ Likert 

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) จํานวน 5 ระดับ        

  4.4.3.2 กําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาเก่ียวกับแบบสอบถามความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5 ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน 

ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัดกิจกรรม และ4) สถานที่รับประทาน

อาหาร ดานการจัดกิจกรรม พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสารในการจัดกิจกรรม 3) วิทยากรมี

ความสามารถในการถายทอดความรูไดเปนอยางดี 4) วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวม

กิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ     

  4.4.3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 11  ขอ         

  4.4.3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สรางเสร็จ

เรียบรอยแลว  เสนอตอคณะอาจารยประจําคาย  เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม  ปรับปรุงและแกไข

ตามคําแนะนํา    

 

4.5 วิธีดําเนินการทดลอง  

การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวม 4 วัน ใชเวลา 28 ชั่วโมง ดังน้ี 

 4.5.1 ทดสอบกอนเรียน         

 4.5.2 ไดการดําเนินการรูปแบบกิจกรรมของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 

    กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    

  วันจัดกิจกรรมที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ  โลกของตนไม    

  รูปแบบกิจกรรม คือ walk rally ในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะที่ 5 

การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และส่ือความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7           

การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ ที่สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 1: ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

  วันจัดกิจกรรมที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ  กล้ิงมหาสนุก    

  รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐเครื่องปลอยลูกบอล อาศัยหลักการพื้นเอียงเปนหลักเพื่อฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ไดแก  

ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน,  ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ, ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร, ทักษะที่ 12 

การทดลอง และทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล ที่สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 4: แรงและการเคล่ือนที่ และ 

สาระที่ 5: พลังงาน           

  วันจัดกิจกรรมที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ  รถจอมพลัง    

  รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐรถที่เคล่ือนที่ดวยพลังงานลมจากลูกโปง อาศัยหลักการพลังงานลมเปล่ียน

รูปเปนพลังงานกล เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 4: แรงและการเคล่ือนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน   

  วันจัดกิจกรรมที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมคือ  มิราเคิลไอศกรีม    

  รูปแบบกิจกรรม คือ การทําใหนํ้าแข็งมีอุณภูมิลดต่ําลง อาศัยคุณสมบัติคอลลิเกทีฟ ของสารละลาย เพื่อฝก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่

สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร       

 4.5.3 ทดสอบหลังเรียน     รวม  28 ชั่วโมง  

4.6 แบบแผนการวิจัย          

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยใชการทดลองตามแบบแผนการวิจัย

แบบกลุมเดียวมีการทดสอบวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)   

 

5. ผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1            

ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (µ = 20.09, S.D. = 3.56) สูงกวากอนเรียน (µ= 17.46, S.D. = 3.17)            

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน 

               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

(N=120) 

ระดับชั้น การ

ทดสอบ 

จํานวน

นักเรียน )คน(  

คะแนน

เต็ม 

 µ S.D. ผลการเปรียบเทียบ 

ม.1 กอนเรียน 120 30 17.46 3.17 *แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

หลังเรียน 120 30 20.09 3.56 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

2. ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม            

อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

            (N=120) 

ระดับชั้น ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รอยละ ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

ม.1 

 

อาหารและ

สถานที่ 

1. อาหารกลางวัน 75.50 มากที่สุด 

2. อาหารวาง 76.75 มากที่สุด 

3. สถานที่จัดกิจกรรม 85.50 มากที่สุด 

4. สถานที่รับประทานอาหาร 86.25 มากที่สุด 

 

 

1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 63.75 มากที่สุด 

2. เอกสารในการจัดกิจกรรม 64.00 มากที่สุด 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1659 

ระดับชั้น ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รอยละ ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัด

กิจกรรม 

 

 

 

3. วิทยากรมีความสามารถ ในการถายทอดความรูได

เปนอยางดี 
89.75 มากที่สุด 

4. วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย 86.75 มากที่สุด 

5. มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 78.25 มากที่สุด 

6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 93.75 มากที่สุด 

7. กิจกรรมสนุกและนาสนใจ 72.75 มากที่สุด 

สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ มากที่สุด 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงัน้ี 

 6.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 6.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย  

 7.1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

เปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการ

คิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด  ซ่ึงจากกิจกรรม

ภายในคายเปนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูจากการแสวงหาขาวสารขอมูลความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรที่เปน

ความรูใหม ๆ และการคนหาส่ิงที่ยังไมรู ใหเกิดการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยใชชุดกิจกรรมและการทดลอง

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอยอดพัฒนาการสังเคราะหความรูที่ไดจากการทดลองกิจกรรมน้ัน ๆ (สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 3) ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของความรูทางวิทยาศาสตรที่วา หมายถึง

ความรูทั่วไปที่เก่ียวกับธรรมชาติซ่ึงมนุษยไดศึกษาคนควาสะสมมาตั้ง แตอดีตจนกระทั่ง ปจจุบัน และจะศึกษาตอไปในอนาคต

อยางไมรูจักจบส้ิน กิจกรรมในคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผานการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาความคิด

สรางสรรค ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการทําโครงงานวิทยาศาสตร การทําการทดลองทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร และส่ิงประดิษฐตางๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหมีความ

สอดคลองกับงานวิจัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมร เทพารักษ (2547: 44) พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           

ป ที่ 2 หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และผลการวิจัยของ อรัญญา ประสารกลาง (2548: 73) พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคะแนน
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ความสามารถเชิงวิเคราะหของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 หลังการสอนโดยใชวิธีทดลองสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยครัง้น้ี ที่จากกิจกรรมในคายสงเสริมพัฒนาฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะ

ที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และส่ือความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7 

การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ 

 7.2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ ประกอบดวย ดานหน่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผู เรียนมีความรู 

ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด  สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง

และประกอบอาชีพ อีกดานหน่ึงคือ เปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึก  เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม และส่ิงแวดลอม  เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหผูเรยีนสามารถดํารงตน

อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษา และหนวยงานตาง  ๆ ที่มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึง

มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สาคร ทองเทพ (2556: 20) พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งน้ี มีผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะมีประโยชนตอการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ

การศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

8.1.1 ควรใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการทดลอง ดวยการใหความรู

และความเขาใจในเรื่อง ขั้นตอนการเรียนรู บทบาทของนักเรียนและผูสอนในการทํากิจกรรม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

เพื่อใหทุกฝายเขาใจรูปแบบของคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

8.1.2 ในการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใบบทบาทของผูสอน

จะตองมีความอดทน ไมใจรอนที่จะสรุปบทเรียน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและศักยภาพใหเต็มที่ ผูสอน

จะตองเตรียมการเปนอยางดี รวมทั้งเตรียมตัวในการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตาง ๆ ไวลวงหนา  

8.1.3 ผูสอนควรเตรียมความพรอม ดานบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน 

รวมทั้งเตรียมส่ือและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดตามความสนใจ   

         8.1.4 ลักษณะปญหาหรือคําถามที่นํามากระตุนผู เรียน ถือวาเปนองคประกอบหลักในการจัดคายทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตรน้ี ดังน้ันผูสอนตองสรางปญหาปลายเปดที่มีความซับซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี

แนวการคิดที่หลากหลาย และตองครอบคลุมเน้ือหาใหไดมากที่สุด 

8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในดานอ่ืนเพิ่มเติม จากเดิมที่

ศึกษาเพียง ดานอาหารและสถานที ่และการจัดกิจกรรม 
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8.2.2 เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนโดยการใช

แบบทดสอบเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเพิ่มวิธีการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

ผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน แบบลงมือปฏิบัติ การสัมภาษณ หรือการสังเกต เปนตน ควบคูไปกับการประเมินดวยแบบทดสอบ

เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับสภาพจริงมากทีสุ่ด  

8.2.3 ควรศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ เชน ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู เปนตน    

8.2.4 ควรมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้งทางเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพดวย ในศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะ

กระบวนการ ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560 จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใชใน

งานวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใช

ในวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 

The purposes of the research were 1) compare students’ learning science process skill before and 

after learning of  mathayomsuksa IV using the science process skills camp. 2) investigate the satisfaction 

towards the science process skills camp of mathayomsuksa IV. The research sample consisted of 120 

mathayomsuksa IV students in the first semester of the academic year 2017 at The Demonstration School of 

Nakhon Pathom Rajabhat University. The data collection instruments consisted of 1) The science process 

skills camp lesson plans 2) a science process skill test 3) the satisfaction towards the science process skills 

camp questionnaire. The statistics used for data analysis were mean percent and standard deviation. 

The results were as follows: 1) The students’ learning science process skill after learning of mathayomsuksa IV 

using the science process skills camp activities were higher than that of before with a statistical significance 

level at .05. 2) The satisfaction towards the science process skills camp after learning of mathayomsuksa 

IV students using the science process skills camp was at a high level. 
 

Keywords: science process skills camp, science process skill, satisfaction 
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1. บทนํา  

 เปนที่ยอมรับกันวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด และถามนุษยมีกําลังสติปญญาดีก็จะสามารถใช

ทรัพยากรตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมโลก โดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

ที่จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีระบบระเบียบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 1) รวมถึงปจจุบันเปนยุค

ที่โลกมีความเจริญกาวหนาและการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะสําหรับ

การดํารงชีวิตในโลก โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี

ความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน (สุทัศน สังคะพันธ, 2556: 14) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูควรจัดกิจกรรม ฝกทักษะ 

กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา และมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา และเปนเครื่องมือที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดมาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ

บุคคลมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา (กรมวิชาการ, 2546: 12-14) แนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ในปจจุบันมีแนวคิดดานการจัดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรชวยพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิด

สรางสรรค  คิดวิเคราะห คิดวิจารณ มีทักษะในการคนหาความรูและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา

ความรูและแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย 

มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่

ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินโครงการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Program for International Student Assessment) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนให

เปนพลเมืองที่มีศักยภาพสําหรับการแขงขันในอนาคต PISA จะประเมินสมรรถนะในการใชความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง 

ในดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (scientific literacy) ซ่ึงในสวนการรูเรื่องวิทยาศาสตร น้ันคือ ความสามารถของบุคคลที่จะ

เชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ เขากับประเด็นที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางไตรตรอง โดย PISA กลาววา

ประเทศไทยยังตองยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเรงดวนเพื่อใหกาวทันนานาชาติ และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งระบบอยางจริงจังและตอเน่ือง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2556: 18-19) การจัดคายการ

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและกระบวนการคิด การคดิเปนกระบวนการ

ทํางานของสมอง อันเปนปญหาที่พบ สงผลใหเกิดความคิดในการที่จะแกไข เพื่อแกไขปญหา หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสรางส่ิงใหม ๆ  ใหเกิดขึ้นได การคิดเปนส่ิงที่เปนนามธรรมเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ือง และ

เปนขั้นตอน การคิดจึงเปนทักษะตอเน่ืองเพื่อพัฒนาไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ันมนุษยสามารถเรียนรูในการ

พัฒนาการคิดไดอยางหลากหลายรูปแบบ การจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อใหเกิดการเรียนรู

นอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมที่จัดจะเนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดย

ใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนส่ือเพื่อสรางองคความรูและความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน กระบวนการสังเกต ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล  นอกจากน้ัน 

กิจกรรมในคายยังเปนกิจกรรมที่ฝกการอยูรวมกัน มีการทํางานเปนทีมเปนกลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฝกความรับผิดชอบตอ

ตนเองและหมูคณะ จากความสําคัญของกระบวนการคิดและการจัดคายการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่สงเสรมิการพัฒนา

ดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 1) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตร ในคายการทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร มีคะแนนคาเฉล่ียทักษะการคนควาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (อรทัย นอยญาโณ, 2557: 

1) และสอดคลองกับผลการวิจัย ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัด
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สงขลา ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รีนา ภูมิระวิ, 2554: 

1) การจัดเขาคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร จึงเปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดมา

ฝกฝนทดลอง เรียนรูพื้นฐาน จึงเปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหนักเรียนผูนําไดมาฝกฝนทดลอง เรียนรูพื้นฐานและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งหมด 13 ทักษะ แบงเปน 2 ระดับ แบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และ 2) ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ  เพื่อจะเปนการพัฒนา

และเพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตรอยางตอเน่ืองที่มีคุณภาพของประเทศ เตรียมความพรอมของนักเรียนที่จะเกิดการเรียนรูใน

การศึกษาตอในรายวิชาวิทยาศาสตร กิจกรรมในคายวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร 

เรียนรูวิทยาศาสตรผานการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการทําโครงงานวิทยาศาสตร และส่ิงประดิษฐตาง ๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม 

  ดวยเหตุน้ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มุงพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพรอมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการศึกษาตอในรายวิชา

วิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูวิจัยและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดจัดทําการวิจัย เรื่อง                

ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซ่ึงเปนแนวทางใหผูสอนและบุคคลากรทางการศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนรู

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวย

การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร        

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เสริมหลักสูตรหน่ึง ซ่ึง

ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับนักเรียนไดอยางดี มีการรูปแบบการจัดที่

หลากหลาย เปนคายวิทยาศาสตรแบบองครวม ลักษณะที่สําคัญของคายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดคายการเรียนรู

วิทยาศาสตร เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมที่จัดจะ

เนนใหผูเขาคายไดเผชิญปญหา ฝกการแกปญหา รวมคิดรวมทํา โดยใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนส่ือเพื่อสรางองคความรูและ

ความคิดรวบยอด รวมทั้งใหความสําคัญอยางยิ่งตอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต,ิ 2559: 1) 

 3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ และ

ความชํานาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และการแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งหมด 13 ทักษะ แบงเปน 2 

ระดับ คือ 1) ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก  การสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนก การ

หาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  การจัดกระทํา และส่ือความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ และ 2) ระดับ

ทักษะกระบวนการ  ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ไดแก การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยาม การกําหนดตัวแปร การ

ทดลอง การวิเคราะห และแปรผลขอมูล การสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา วัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 

คะแนน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยครอบคลุมพฤติกรรม ตามการวิเคราะห วัตถุประสงค และเน้ือหาที่ใชทดลอง และตอนที่ 2 เปนแบบ

อัตนัย จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยการระบุประเด็น มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี ข้ันที่ 1 ขั้นระบุปญหา (ระบุ

สมมติฐาน) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา (ระบุตัวแปร) ขั้นที่ 3 ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (ออกแบบตาราง  บันทึกผล) และขั้นที ่

4 ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (นําขอมูลที่ไดมาเขียนกราฟ) รวมคะแนนเต็มทั้งตอน 2 ตอน 30 คะแนนความสําคัญของทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะสําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อยางมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทํา

ใหผูเรียน และผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมาก

ขึ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะแสวงหาความรู และแนวทางสําหรับการแกไขปญหา เปนแนวทางที่พัฒนาขึ้นตาม

หลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The American 

association for the advancement of science) (สรศักดิ์ แพรดาม, 2544: 2) 

3.3 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความพึงพอใจ เปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่

มีผลตอความสําเร็จของงาน ที่บรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือ 

ความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค (รังสรรค ฤทธ์ิผาด, 2550)  และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” 

สรุปไดดังน้ี Morse (1955 อางถึงใน สันติ ธรรมชาต,ิ 24) ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทุกส่ิงทุก อยางที่ลดความตึงเครียดของผู

ทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไมพึงพอใจใน การทํางาน ความตึงเครียดเปนผลรวมจากความตองการของ

มนุษย เม่ือความตองการไดรับการ ตอบสนองก็จะทําใหความเครียดนอยลง ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึง

พอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วัดไดจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จํานวน 11 ขอ คะแนนเต็ม 55 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น มีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5 

ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน ไดแก ดานอาหารและสถานที่ พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัด

กิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม พจิารณารายขอ ดังน้ี 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสาร

ในการจัดกิจกรรม 3) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูไดเปนอยางดี 4) วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่

บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ 

รูปแบบ  การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน        

และความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  

4.1 กลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 122 คน 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

       4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

            4.2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

  4.2.2.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.3.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

 4.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

 4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4.4 การสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.4.1 ชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 

การจัดคายทักษะกระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและขัน้บรูณาการ 

ทักษะที่ 1  การสังเกต 

ทักษะที่ 2  การวัด 

ทักษะที่ 3  การคํานวณ 

ทักษะที่ 4  การจาํแนก 

ทักษะท่ี 5  การการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับเวลา 

ทักษะที่ 6  การจดักระทาํ และสื่อความหมายขอมูล 

ทักษะที่ 7  การลงความคิดเห็น 

ทักษะที่ 8  การพยากรณ 

 

ความพึงพอใจตอคายทกัษะกระบวนการ               

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะที่ 9  การตัง้สมมติฐาน 

ทักษะที่ 10  การกาํหนดนิยาม 

ทักษะที่ 11  การกาํหนดตัวแปร 

ทักษะที่ 12  การทดลอง การวิเคราะห และแปรผล

ทักษะท่ี 13 การการสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
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 4.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระวิทยาศาสตร เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการจัดสรางแผนการจัดการเรียนรู         

  4.4.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย

รายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

  4.4.1.3 ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือสาระการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา

เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ในชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

  4.4.1.4 ศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ        

 4.4.1.5 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเน้ือหา สรางชุดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จํานวน 4 วัน เปนเวลา 28 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ีคือ           

ขั้นที่ 1 ขั้นออกแบบการทดลอง ขั้นที่ 2 ขั้นวิธีการทดลอง ขั้นที่ 3 ขั้นผลการทดลอง ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง และขั้นที่ 5  

ขั้นอภิปรายผลการทดลอง          

  4.4.1.6 นํารายละเอียดมากําหนดกิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย วันที่ 1 กิจกรรม

คือ วิทยาศาสตรนารู วันที่ 2 กิจกรรมคือ รถพลังหนังยาง 3 กิจกรรมคือ มหัศจรรยแหงสีสัน และวันที่ 4 กิจกรรมคือ เครื่องยิงจรวด

  4.4.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 4.4.2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตร และวิเคราะห

จุดประสงคและเน้ือหากลุมสาระวิทยาศาสตร         

  4.4.2.2 สรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบ โดยครอบคลุมพฤติกรรม ตามการวิเคราะห วัตถุประสงค และ

เน้ือหาที่ใชทดลอง โดยใชขอบเขตการวัดของ Klopfer แบงพฤติกรรมดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ 

ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   

  4.4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

และแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ตามตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

  4.4.2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอคณะ

อาจารยประจําคาย  เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของขอคําถาม  ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา 

4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.4.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวของกับการสรางแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ตามวิธีของ Likert 

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) จํานวน 5 ระดับ        

  4.4.3.2 กําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาเก่ียวกับแบบสอบถามความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร มีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรประเมินคา จํานวน 5 ระดับ โดยพิจารณาใน 2 ดาน ไดแก ดานอาหารและสถานที่ 

พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) อาหารกลางวัน 2) อาหารวาง 3) สถานที่จัดกิจกรรม และ4) สถานที่รับประทานอาหาร ดานการจัดกิจกรรม 

พิจารณารายขอ ดังน้ี 1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2) เอกสารในการจัดกิจกรรม 3) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูได

เปนอยางดี 4) วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย 5) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 6) มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม7) กิจกรรมสนุกและนาสนใจ        

  4.4.3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 11  ขอ

  4.4.3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สรางเสร็จ

เรียบรอยแลว  เสนอตอคณะอาจารยประจําคาย  ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา    
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4.5 วิธีดําเนินการทดลอง  

การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวม 4 วัน ใชเวลา 28 ชั่วโมง ดังน้ี 

 4.5.1 ทดสอบกอนเรียน         

 4.5.2 ไดการดําเนินการรูปแบบกิจกรรมของคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 

    กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    

  กิจกรรมที่ใชไดจากกลุมสาระวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    

  วันจัดกิจกรรมที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  กิจกรรมคือ  วิทยาศาสตรนารู    

  รูปแบบกิจกรรม คือ การเขาฐานการเรียนรู เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

  วันจัดกิจกรรมที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  กิจกรรมคือ  รถพลังหนังยาง    

  รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐรถที่เคล่ือนที่ดวยพลังงานลมจากหนังยาง อาศัยหลักการพลังงานกล เพื่อฝก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ที่

สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 4: แรงและการเคล่ือนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน     

  วันจัดกิจกรรมที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  กิจกรรมคือ  มหัศจรรยแหงสีสัน   

  รูปแบบกิจกรรม คือ การใชสารสกัดจากพืช เพื่อใชเปนอินดิเคเตอรธรรมชาติ อาศัยหลักการคุณสมบัติกรด-

เบส เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 

5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร      

  วันจัดกิจกรรมที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560   กิจกรรมคือ  เครื่องยิงจรวด 

  รูปแบบกิจกรรม คือ การประดิษฐเคล่ือนยิงจรวด อาศัยหลักการแรงจากสปริง พื้นเอียง และการเตล่ือนที่ของ

วัตถุ เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 

5 ทักษะ ที่สัมพันธกับเน้ือหา สาระที่ 4: แรงและการเคล่ือนที่ และ สาระที่ 5: พลังงาน    

 4.5.3 ทดสอบหลังเรียน       รวม  28 ชั่วโมง  

4.6 แบบแผนการวิจัย          

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยใชการทดลองตามแบบแผนการวิจัย

แบบกลุมเดียวมีการทดสอบวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)   

 

5. ผลการวิจัย 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4            

ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (µ= 21.63, S.D. = 2.96) สูงกวากอนเรียน (µ= 17.89, S.D. = 2.45) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน 

               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

(N=122) 

ระดับชั้น การ

ทดสอบ 

จํานวน

นักเรียน )คน(  

คะแนน

เต็ม 

 µ S.D. ผลการเปรียบเทียบ 

ม.4 กอนเรียน 122 30 17.89 2.96 *แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 หลังเรียน 122 30 21.63 2.45 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดคายทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงผลการวิเคราะหขอมูลได

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย 

                การจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

            (N=122) 

ระดับชั้น ความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปอรเซ็นต ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

ม.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารและ

สถานที่ 

1. อาหารกลางวัน 45.13 มากที่สุด 

2. อาหารวาง 51.98 มาก 

3. สถานที่จัดกิจกรรม 61.60 มากที่สุด 

4. สถานที่รับประทานอาหาร 59.98 มากที่สุด 

 

 

 

การจัด

กิจกรรม 

 

 

 

1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 48.78 มาก 

2. เอกสารในการจัดกิจกรรม 50.35 มาก 

3. วิทยากรมีความสามารถ ในการถายทอดความรูได

เปนอยางดี 
50.35 มากที่สุด 

4. วิทยากรมีความรูความชํานาญ ในเรื่องที่บรรยาย 50.93 มากที่สุด 

5. มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถาม 51.38 มากที่สุด 

6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 53.28 มากที่สุด 

7. กิจกรรมสนุกและนาสนใจ 45.40 มาก 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ มากที่สุด 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 6.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 6.2 ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย  

 7.1 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

เปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการ

คิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด  ซ่ึงจากกิจกรรม

ภายในคายเปนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูจากการแสวงหาขาวสารขอมูลความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรที่เปน
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ความรูใหม ๆ และการคนหาส่ิงที่ยังไมรู ใหเกิดการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยใชชุดกิจกรรมและการทดลอง

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอยอดพัฒนาการสังเคราะหความรูที่ไดจากการทดลองกิจกรรมน้ัน ๆ (สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559: 3) ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของความรูทางวิทยาศาสตรที่วา หมายถึง

ความรูทั่วไปที่เก่ียวกับธรรมชาติซ่ึงมนุษยไดศึกษาคนควาสะสมมาตั้ง แตอดีตจนกระทั่ง ปจจุบัน และจะศึกษาตอไปในอนาคต

อยางไมรูจักจบส้ิน กิจกรรมในคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เนนกิจกรรมที่สรางสรรคใหเด็กมีกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตร เรียนรูวิทยาศาสตรผานการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนไดพัฒนาความคิด

สรางสรรค ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการทําโครงงานวิทยาศาสตร การทําการทดลองทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร และส่ิงประดิษฐตางๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหมีความ

สอดคลองกับงานวิจัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตละกลุม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมร เทพารักษ (2547: 44) พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           

ปที่ 2 หลังการเรียนโดยใชชดุกิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และผลการวิจัยของ อรัญญา ประสารกลาง (2548: 73) พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคะแนน

ความสามารถเชิงวิเคราะหของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 หลังการสอนโดยใชวิธีทดลองสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยครัง้น้ี ที่จากกิจกรรมในคายสงเสริมพัฒนาฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 การสังเกต, ทักษะที่ 2 การวัด, ทักษะที่ 3 การคํานวณ, ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท, ทักษะ

ที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา, ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และส่ือความหมายขอมูล, ทักษะที่ 7 

การลงความเห็นจากขอมูล และ ทักษะที่ 8 การพยากรณ และเนนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ 

ไดแก ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน,  ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ, ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร, 

ทักษะที่ 12 การทดลอง และทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล   

 7.2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา คายทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร เปนคายเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ ประกอบดวย ดานหน่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด  สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง

และประกอบอาชีพ อีกดานหน่ึงคือ เปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึก  เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม และส่ิงแวดลอม  เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหผูเรยีนสามารถดํารงตน

อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษา และหนวยงานตาง  ๆ ที่มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึง

มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สาคร ทองเทพ (2556: 20) พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 โดยรวมอยูในระดับมาก  
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8. ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งน้ี มีผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะมีประโยชนตอการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ

การศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 8.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

8.1.1 ควรใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการทดลอง ดวยการใหความรู

และความเขาใจในตอรูปแบบของคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

8.1.2 ในการจัดคายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใบบทบาทของผูสอน

จะตองมีความอดทน ไมใจรอนที่จะสรุปบทเรียน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและศักยภาพใหเต็มที่ ผูสอน

จะตองเตรียมการเปนอยางดี รวมทั้งเตรียมตัวในการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตาง ๆ ไวลวงหนา  

8.1.3 ผูสอนควรเตรียมความพรอม ดานบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน 

รวมทั้งเตรียมส่ือและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดตามความสนใจ   

         8.1.4 ลักษณะปญหาหรือคําถามที่นํามากระตุนผู เรียน ถือวาเปนองคประกอบหลักในการจัดคายทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตรน้ี ดังน้ันผูสอนตองสรางปญหาปลายเปดที่มีความซับซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี

แนวการคิดที่หลากหลาย และตองครอบคลุมเน้ือหาใหไดมากที่สุด 

8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจตอการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในดานอ่ืนเพิ่มเติม จากเดิมที่

ศึกษาเพียง ดานอาหารและสถานที ่และการจัดกิจกรรม 

8.2.2 เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนโดยการใช

แบบทดสอบเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเพิ่มวิธีการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

ผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน แบบลงมือปฏิบัติ การสัมภาษณ หรือการสังเกต เปนตน ควบคูไปกับการประเมินดวยแบบทดสอบ

เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด  

8.2.3 ควรศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ เชน ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู เปนตน    

8.2.4 ควรมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้งทางเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพดวย ในศึกษาการจัดคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษา (Contemplative Education) ของนักศึกษา

วิชาชีพคร ู2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพคร ูและ 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 82 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) ของนักศึกษาวิชาชีพคร ูแบบสํารวจ

ความคิดเห็นครูในสถานศึกษาที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีจํานวน 4 ดานคือ ดานผูจัดกิจกรรม ดาน          

ผูรวมกิจกรรม ดานกิจกรรม และดานการเอาไปใชประโยชน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม                

จิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเปนดานการจัดกิจกรรม ดานส่ือและอุปกรณ 

และดานทัศนคติ  ซ่ึงคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจ ตั้งแต 0.41 ถึง 0.85 ไดคาความเชื่อม่ัน (reliability) เทากับ 

0.90 ผลการวิจัยปรากฏวา  

1) ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถสรุป ไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูไดออกแบบกิจกรรม 

จิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน 

มีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป หมวดกิจกรรม

ที่ใชในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ(Consciousness) หมวดกิจกรรมเบรนยิม (Brain 

Gym) หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination) หมวดเรื่องเลา (Stories) หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga) และหมวดกิจกรรม

ผอนคลายรางกาย (Body Scan) โดยสรุปเม่ือใชกิจกรรมเหลาน้ีจัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณ

เย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมาโรงเรียนมากขึ้น 2) ความคิดเห็น

ของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปวา กิจกรรมจิตศึกษาชวย

พัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยาดานบวกสําหรับครู และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษา

วิชาชีพคร ูดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีอารมณดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เรียนรูไดดี จดจําไดนาน 

สวนดานกิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นนําไปใชไดจริง กิจกรรมจิตศึกษาเปน

กิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชใน

สถานศึกษา และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตรชั้นปที่ 3 คือ ดานการจัด
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กิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานส่ือและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: จิตศึกษา  จิตปญญาศึกษา  ปญญาภายใน  เทคนิคการสอน  นวัตกรรมการเรียนรู  

 

Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to study effects of activities using the Contemplative 

Education’s Activity of Pre-service teachers. 2) to study School teachers’ opinion toward the Contemplative 

Education’s Activity and 3) to study Students in School satisfaction with the Contemplative Education’s 

Activity. 82 samples obtaining from a purposive random sampling technique were the third year Pre-

service teachers year 2016 of the Faculty of Education in Roi Et Rajabhat University. There were 3 kinds of 

research instrument: Field note, Teacher Survey Questionnaire consisting of 4 aspects: activities conductors 

and activities participants, and Students’ Satisfaction Questionnaire with the activities that was the five-

rating scale consisting of 9 items of question dealing with activities, media and instrument, and attitude 

contained the corrected item-total correlation ranging from 0.41 to 0.85 and contained the total alpha’s 

reliability at 0.90.  

The results of Contemplative Education’s Activity of Pre-service teachers can discuss the results. 

It is possible for a student teacher to design a mental education activity with the student for 20 minutes 

before the first hour of each day. The main purpose is to organize activities for the students to be mindful, 

concentrate and ready to learn. There are 3 stages of learning management, namely, preparation for 

activities, activities for the design of mental activities, and 6 categories of activities, namely Consciousness, 

Brain Gym, Activities. imagination, Stories, Yoga and Body Scan. In summary, when using these activities, 

organize activities with students. Students are conscious Have better concentration Have a cool mood. 

And learn better There is less conflict within the classroom. Students love to come to school more. 

Teachers in School had opinions as follows: the aspect of activities conductors can develop creative 

thinking, positive psychology for student teachers, and good characteristics for student teachers; the 

aspects of participants can develop their emotion, concentration, memory, and happy in learning; and 

lastly the aspects of activities with contemplation education can be easy to use, be useful for school. 

Students in School satisfaction with the activities and media and instrument at the highest level, but in 

terms of attitude was at the high level.     

 

Keywords: contemplation education, teaching skills and teaching techniques, innovation in education 

 

1. บทนํา  

 ในมาตรา 52 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดวางหลักการและมาตรการที่จะสงเสริมและพัฒนาครู และ

บุคลากรใหมีคุณภาพ ไดกําหนดใหสงเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานเหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูง  สถาบันอุดมศึกษาใหทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครูใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรทาง



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1677 

การศึกษาใหมใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สาระสําคัญในหมวด 4  

มาตรา 9 ไดใหแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไววา ในดานหลักการจัดการเรียนรู เนน

ใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเต็มศักยภาพ และสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง เผชิญสถานการณจริง  ลงมือทําจริง ปฏิบัติจริง ที่สําคัญที่สุด

ครูผูสอนควรเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 56-57)  

โมเดล Thailand 4.0 ขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน  ไดระบุวาการที่จะพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21 ไดน้ันควรพัฒนาคนไทยใหมีปญญาที่เฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง 

และมีจิตใจที่งดงาม (Heart)  และหัวใจสำคัญในการเปล่ียนผานสังคมไทยไปสู “สังคมไทย 4.0” น่ันคือ สังคมที่มีความหวัง 

(Hope) สังคมที่เปยมสุข (Happiness) และ สังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)  (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา, 2560 : 15-21) 

แนวคิดจิตศึกษาหรือ จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนแนวทางหน่ึงที่สามารถจัดการเรียนรู

ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เพราะจะชวยเสริมสรางคุณภาพจิตและคูณภาพอารมณของผูเรียน แนวคิดน้ีเริ่มตนขึ้นที่

มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1974  มหาวิทยาลัยแหงน้ีกอตั้งโดย เชอเกียม ตรุงปะ 

รินโปเช ผูนําจิตวิญญาณชาวทิเบต มหาวิทยาลัยนาโรปะมีการจัดการศึกษาที่มุงเนนไปที่การสืบคนสํารวจภายในตนเอง การ

เรียนรูผานโดประสบการณตรงและการรับฟงดวยใจที่เปดกวาง ซ่ึงจะนําไปสูการตระหนักรูการหยั่งรู ความเปดกวาง ความ

เคารพในความเปนมนุษยและการยอมรับในความแตกตางหลากหลาย (ชลลดา ทองทวี และคณะ. 2551 : 25)   

ในประเทศไทยโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) เปนโรงเรียนตนแบบในการจัดกิจกรรมจิตศึกษา

(Contemplative Education) ซ่ึงกระบวนทัศนจิตศึกษาเปนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูและงอกงามดานความฉลาดทางดานอารมณ ความฉลาดดานจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กใหสงบ ผอนคลาย และให

กลับมารูตัวกอนเรียนทุกวัน  จิตใจที่สงบก็จะนํามาซ่ึงการรับฟงกันไดลึกซ้ึง เกิดการใครครวญ สามารถรับรูและเชื่อมโยงกับคน

อ่ืนๆ หรือส่ิงตางๆ ไดงายขึ้น เม่ือครูใชกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อขัดเกลาเด็ก ในขณะเดียวกันน้ันครูก็ไดขัดเกลาความฉลาดดานใน

ของตนเองไปดวยจิตศึกษาจึงกลายเปนสวนสําคัญของโรงเรียนในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับจิตวิญญาณครูใหมีหัวใจของ

ความเปนครูอยางแทจริง สวนในตัวเด็กกิจกรรมจิตศึกษาไดยกระดับความฉลาดดานจิตวิญญาณ และความฉลาดดานอารมณ 

ใหเห็นคุณคาของสรรพส่ิง การนอมนําของส่ิงที่ดีงามเขาไปสูจิตใตสํานึก ทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ใหอยูใน

ภาวะคล่ืนสมองต่ําเพื่อใหพรอมสําหรับการเรียนรู  (วิเชียร ไชยบัง , 2556)  นอกจากน้ีในประเทศไทย ยังมีศูนยจิตตปญญา

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นความสําคัญและพยายามสงเสริมกระบวนการเรียนรูและรวมขับเคล่ือนกับภาคประชาสังคม

ในการมุงเนนการพัฒนาวิธีการเรียนรูดานจิตตปญญาศึกษา โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาชีพครู (ศูนยจิตต

ปญญา. 2553) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสอนกลุมวิชาชีพครู ซ่ึงมหาวิทยาลัยตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาครูใหจบไปเปนครูที่ดีและมีคุณภาพ  แตการที่ครูจะเปนครูที่ดีและมีคุณภาพไดน้ันจะตองไดรับการ

บมเพาะที่ดีตั้งแตชวงที่เปนนักศึกษาวิชาชีพครู  กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยบมเพาะคุณลักษณะความเปนครูที่ดี และ

เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะความพรอมทางดานอารมณ นับวาเปนส่ิงสําคัญมากที่จะสงผลตอการเรียนรูที่ดีของ

นักเรียนและชวยในการพัฒนาครู  ดังน้ันหากไดนํากิจกรรมจิตศึกษา มาใชพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ก็นาจะเปนประโยชนตอ

นักเรียน นักศึกษาวิชาชีพครู และการศึกษาไทย 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  

2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของวิชาชีพครู  
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพคร ู

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ จํานวนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา 2559 รวมจํานวน 1,013 คน   

3.2 กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3   สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

จํานวน  98 คน  ปการศึกษา 2559  ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

3.3 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เรื่อง เทคนิคการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการสอนรายวิชา

ทักษะและเทคนิคการสอน (Teaching Skills and Teaching Techniques) มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 

3.4  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.1 แบบบันทึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาชีพครู  โดยบันทึกหลังจากจัดกิจกรรมจิตศึกษาเสร็จส้ิน 

4.2 แบบสํารวจความคิดเห็นครูที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษา มีจํานวน 4 ดานคือ  ดานผูจัดกิจกรรม  ดานผูรวม

กิจกรรม  ดานกิจกรรมจิตศึกษา และดานการเอาไปใชประโยชน ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

4.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน คือการจัดกิจกรรม ดานส่ือและอุปกรณ และดานทัศนคต ิรวมทั้งส้ินจํานวน 9 ขอ 

 

5. ข้ันตอนดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการทดลองวิจัยดวยตนเอง ซ่ึงไดดําเนินการ ดังน้ี 

5.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2 ผูวิจัยกําหนดประชากรคือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปที่ 3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 1,013 

คน  กลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

5.3  ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบบันทึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาชีพครู   แบบสํารวจความคิดเห็น

ครูในสถานศึกษาที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีจํานวน 3 ดานคือ  ดานผูจัดกิจกรรม  ดานผูรวมกิจกรรม  

และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน คือการจัดกิจกรรม ดานส่ือและอุปกรณ และดานทัศนคต ิรวมทั้งส้ินจํานวน 9 ขอ  

5.4 จากน้ันผูวิจัยนําเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกตองดานภาษาและ

เน้ือหาเสร็จแลวนํามาปรับปรุงและแกไขใหมีคุณภาพ  

5.5 ผูวิจัยเครื่องมือที่หาคุณภาพแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษา

วิชาชีพครู ชั้นปที่ 3 สาขาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่ 1/2559  จํานวน 82 คน โดยทดลองกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงไดคาอํานาจจําแนก  ( )ของแบบวัดความพึงพอใจ ตั้งแต 0.41 ถึง 0.85  ไดคาความ

เชื่อม่ัน (reliability) เทากับ 0.90   
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5.6 นักศึกษาวิชาชีพครูทดลอง (Implement) จัดกิจกรรมจิตศึกษากับกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาสาขาปฐมวัย ใน

ภาคเรียนที่ 2/2559  จํานวน 98 คน  โดยใหนักศึกษาวิชาชีพครูออกแบบกิจกรรมจิตศึกษากลุมละ 1 กิจกรรม  ซ่ึงใน

กระบวนการออกแบบกิจกรรมน้ี ผูวิจัยไดออกแบบใหนักศึกษาวิชาชีพครู 3 คน รวมกันเปน 1 กลุม แลวรวมกันคิด วางแผน 

ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาใหดีที่สุด จากน้ันใหมานําเสนอใหอาจารยในรายวิชา ทักษะเทคนิคการสอน 3 ทานรวมกันพิจารณา

ความเหมาะสม ตลอดจนชวยเสนอแนะกิจกรรมจนนักศึกษาวิชาชีพครูไดแผนการจัดกิจกรรมจิตศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะกับ

เด็กปฐมวัย กลุมละ 1 กิจกรรม  

5.7 นักศึกษาวิชาชีพครูแตละกลุมจัดกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนระดับปฐมวัย ในสถานศึกษา ซ่ึงแตละกลุมจะจัด

กิจกรรม 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที กอนเรียน คือ ครั้งที่ 1 ระดับอนุบาล 1  ครั้งที่ ระดับอนุบาล 2 และครั้งที่ 3 ระดับอนุบาล 3  

โดยขณะจัดกิจกรรมมีครูประจําชั้น รวมสังเกตการณในชั้นเรียนตลอดกิจกรรม   

5.8 นักศึกษาวิชาชีพ บันทึกผลการจัดกิจกรรมลงใน แบบบันทึกภาคสนาม 

5.9 เม่ือเสร็จกิจกรรม นักศึกษาวิชาชีพครูนําแบบวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ วัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ปฐมวัยจํานวน 123 คน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใหครูประจําชั้นชวยอานแบบวัดความพึง

พอใจ แลวใหนักเรียนระดับปฐมวัยยกมือตามระดับความพึงพอใจ 

5.10 จากน้ันนักศึกษาวิชาชีพนําแบบสํารวจความคิดเห็นครูที่มีตอจัดกิจกรรมจิตศึกษา ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดให

ครูในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

5.11  ผูวิจัย รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจใชคาเฉล่ีย (Mean) และ คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทียบกับเกณฑ ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก 

 คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับนอย 

 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

5.12  สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

6.  วิเคราะหขอมูล 

 

ตาราง 1  ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู 

ลําดับ หมวดกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 

1 กิจกรรมกํากับสติ

(Consciousness)   

ประคองแกวนํ้า, ตอบล็อก , สง

กระดาษ , ฉีกกระดาษ , เพลง

ความเกรงใจกับทา , เพลงกลม

และเหล่ียมกํากับทา , รอยลูกปด , 

พยัญชนะในกระจกและอ่ืนๆ 

นักเรียนมีสติจดจอกับกิจกรรม ชอบกิจกรรมที่ครู

จัดเตรียมให และรวมกิจกรรมเปนอยางดี ผลของ

การจัดกิจกรรม ทําให นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น  มี

อารมณเย็นมากขึ้น   
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ลําดับ หมวดกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 

2 กิจกรรมเบรนยิม 

(Brain Gym)   

กําแบ, จีบ แอล , 0-1 , 1-2, 2-3 , 

หู -จมูก , วาดวงกลมพรอม

ส่ีเหล่ียม , , สัญลักษณ 1-10, น่ี

คือ1-น่ีคือ10, เคาะ-ลูบ , ตะปู-

กระดาษ, มองคําบอกสีและอ่ืนๆ 

นักเรียนมีสติจดจอกับกิจกรรมเบรนยิม และชอบที่

จะฝกใหได ผลของการจัดกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี

สติ มีสมาธิดีขึ้น  ทําใหกลายเปนคนที่มีอารมณเย็น

มากขึ้น ลดการขัดแยงในชั้นเรียน   

3 กิจกรรมจินตนาการ 

(Imagination)   

กระดาษจินตนาการ , วางตามจิต

นาการ , วาดเสนตามความรูสึก , 

หลับตาจินตนาการ ,  และอ่ืนๆ 

นักเรียนใหความรวมมือและสนใจในการทํากิจกรรม

ตามจินตนาการเปนอยางดี  มีความกระตือรือรน 

พรอมที่จะรับส่ิงใหม ๆ และทําใหนักเรียนมีสมาธิ

พรอมที่จะเรียนรูนักเรียนหลายคนชอบมาโรงเรียน

มากขึ้น  

4 กิจกรรมเรื่องเลา 

(Stories)   

เลาเรื่องราวประทับใจ , เลาเรื่อง

ตอกัน , วรรณกรรม , นิทานเซน , 

คนบันดาลใจ และอ่ืนๆ 

หลังทํากิจกรรมพบวานักเรียนทุกคนสนใจกิจกรรม 

มีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดี และสามารถประกอบ

กิจกรรมตามจิตนาการไดเปนอยางดี  และที่สําคัญ

นักเรียนมีสมาธิพรอมที่จะเรียนรูมาก  

5 กิจกรรมโยคะ 

(Yoga)   

ทาภูเขา, ทาไหวพระอาทิตย, ทา

ตนไม, ทาเกาอี 2 ขา, ทาเกาอ้ีขา

เดียว, ทาผีเส้ือ, ทากระตาย, ทา

หงส, ทาจระเข, , ทางูใหญ, ทา

ตั๊กแตน, ทาคันธนู และอ่ืนๆ 

นักเรียนมีรอยยิ้ม มีความสุขขณะรวมกิจกรรมโยคะ 

เกิดสมดุลของรางกาย นักเรียนไดสรางความสัมพันธ

ดีๆกับเพื่อนๆ  และมีสมาธิพรอมที่จะเรียนในวิชาอ่ืน

ตอไป 

 

6 กิจกรรมผอนคลาย

รางกาย (Body 

Scan) 

ผอนคลายรางกายตามจุดตางๆ , 

การใสขอมูลดานบวก , การเพิ่ม

พลังใจ และอ่ืนๆ 

หลังจากการทํากิจกรรม นักเรียนมีความสนใจใน

การทํากิจกรรมเปนอยางดี และนักเรียนมีสมาธิ มี

ความกระตือรือรนพรอมที่จะรับส่ิงใหมๆ การจัด

กิจกรรมผอนคลายรางกาย และใสขอมูลดานบวก

ชวยสงเสริมใหนักเรียนกลาคิดกลาแสดงออกพรอม

ที่จะเรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพในการทํากิจกรรม 

และมีความอบนอมถอมตนตออ่ืน  

 

จากตาราง 1 สรุปไดวาผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถอภิปรายผล ไดวา นักศึกษา

วิชาชีพครูไดออกแบบกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลัก

ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้น

จัดกิจกรรม ขั้นสรุป  หมวดกิจกรรมที่ใชในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ

(Consciousness)  หมวดกิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)  หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination)  หมวดเรื่องเลา 

(Stories)  หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga)  และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan)   โดยสรุปเม่ือใชกิจกรรมเหลาน้ี

จัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณเย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายใน

หองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมาโรงเรียนมากขึ้น 
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ตาราง 2  ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู     

ลําดับ ดาน ความคิดเห็น 

1 ดานผูจัดกิจกรรม     กิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยา

ดานบวกสําหรับความเปนครู  และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่

ดีแกนักศึกษา   

2 ดานผูรวมกิจกรรม หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน  มีอารมณดีขึ้น  มีสมาธิในการเรียน  

เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมาก

ขึ้น 

3 ดานกิจกรรมจิตศึกษา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่ นักศึกษาพัฒนาขึ้นนําไปใช ไดจริ ง  

กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชได

งาย 

4 ดานการเอาไปใชประโยชน กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชใน

สถานศึกษา 

 

จากตาราง 2  สรุปวาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พบวา ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปวากิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนา

จิตวิทยาดานบวกสําหรับความเปนครู  และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษาวิชาชีพครู  ดานผูรวมกิจกรรม

สรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน  มีอารมณดีขึ้น  มีสมาธิในการเรียน  เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มี

ความสุข อยากมาโรงเรียนมากขึ้น   สวนดานกิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น

นําไปใชไดจริง  กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่

เปนประโยชน และควรนํามาใชในสถานศึกษา 

 

ตาราง 3  คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่มีตอการจัด

กิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพคร ู

ดาน รายการประเมิน 
 

รายขอ 
 

แตละดาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานการจัด

กิจกรรม 

กิจกรรมจิตศึกษาชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสติ  มีสมาธิ 4.03  

 

4.52 

 

มากที่สุด กิจกรรมจิตศึกษาแปลกใหม สรางสรรค นาสนใจ 4.70 

ครูที่จัดกิจกรรมจิตศึกษา อบอุน เปนกัลยาณมิตร และลําดับ

กิจกรรมเปนขั้นตอนดี   

4.83 

ดานส่ือและ

อุปกรณ 

ส่ือและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษาแปลกใหม และ   นาสนใจ 4.80  

 

4.67 

 

 

มากที่สุด 

ส่ือและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษามีครบและเพียงพอสําหรับทุกคน 4.40 

ส่ือและอุปกรณกิจกรรมจิตศึกษากระตุนการอยากรวมกิจกรรม

ของนักเรียน 

4.80 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ดานทัศนคติ หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีอารมณดี จิตใจเบิกบาน 4.53  

 

4.44 

 

 

มาก 

 

หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนมีสมาธิ พรอมที่จะเรียนหนังสือ 4.42 

หลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียนเรียนรูไดดี เขาใจส่ิงที่เรียน 

จดจําไดนาน 

4.38 

โดยรวม  4.54 มากที่สุด 

 

จากตาราง 3  สรุปวาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู คือ ดาน

การจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานส่ือและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด 

 

7.  สรุปผลการวิจัย 

7.1  ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถสรุป ไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูไดออกแบบ

กิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรม

เพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป  

หมวดกิจกรรมที่ใชในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ(Consciousness)  หมวด

กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)  หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination)  หมวดเรื่องเลา (Stories)  หมวดกิจกรรมโยคะ

(Yoga)  และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan)  โดยสรุปเม่ือใชกิจกรรมเหลาน้ีจัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา 

นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณเย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมา

โรงเรียนมากขึ้น ในที่สุดเม่ือจัดกิจกรรมครบทุกคนจึงเกิดนวัตกรรมจิตศึกษา ซ่ึงสามารถใชเปนตนแบบการออกแบบกิจกรรม

จิตศึกษาสําหรับสถานศึกษาในภาครัฐได   

7.2  ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรอยเอ็ด พบวา ในดานผูจัดกิจกรรมสรุปวากิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยาดานบวก

สําหรับความเปนครู  และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษา  ดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิต

ศึกษานักเรียน  มีอารมณดีขึ้น  มีสมาธิในการเรียน  เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากขึ้น   

สวนดานกิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นนําไปใชไดจริง  กิจกรรมจิตศึกษาเปน

กิจกรรมที่งาย ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชใน

สถานศึกษา 

7.3  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู คือ ดานการ

จัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานส่ือและอุปกรณพึงพอใจมากที่สุด และดานทัศนคติพึงพอใจมาก สรุปไดวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด  
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8. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สามารถอภิปรายผล ได

ดังน้ี    

8.1  ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครสูามารถอภิปรายผล ไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูไดออกแบบ

กิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนเปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรม

เพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และพรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป  

หมวดกิจกรรมที่ใชในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ(Consciousness)  หมวด

กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)  หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination)  หมวดเรื่องเลา (Stories)  หมวดกิจกรรมโยคะ

(Yoga)  และหมวดกิจกรรมผอนคลายรางกาย (Body Scan)  โดยสรุปเม่ือใชกิจกรรมเหลาน้ีจัดกิจกรรมกับนักเรียนพบวา 

นักเรียนมีสติ มีสมาธิดีขึ้น มีอารมณเย็นมากขึ้น และเรียนรูไดดียิ่งขั้น ความขัดแยงภายในหองเรียนมีนอยลง นักเรียนรักการมา

โรงเรียนมากขึ้น ในที่สุดเม่ือจัดกิจกรรมครบทุกคนจึงเกิดนวัตกรรมจิตศึกษา ซ่ึงสามารถใชเปนตนแบบการออกแบบกิจกรรม

จิตศึกษาสําหรับสถานศึกษาในภาครัฐได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ เกียวซี (2553) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผลการพัฒนารูปแบบพบวา กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษาประกอบไปดวย 1) การเรียนรูผานการเคล่ือนไหว (Movement practices) เปนการฝกสังเกตและมีสติอยูกับ 

การเคล่ือนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ กิจกรรมที่สามารถนํามาใช เชน โยคะ ซ่ีกง ไทเกก การเดินใครครวญภายใน และ

พัฒนาญาณทัศนะ (Intuition) และความละเอียดออนประณีต ผานงานสรางสรรค โดยกิจกรรมที่สามารถทําได เชน การทา

งานศิลปะตาง ๆ เชน การวาดภาพ การจัดดอกไม และ การจัดสวนหยอม เปนตน  2) การเรียนรูผานกระบวนการเชิง

สรางสรรค (Creation process practices) เปนการฝก การสังเกตใครครวญภายใน และพัฒนาญาณทัศนะ (Intuition) และ

ความละเอียดออนประณีต ผานงานสรางสรรค โดยกิจกรรมที่สามารถทําได เชน การทํางานศิลปะตาง ๆ เชน การวาดภาพ 

การจัดดอกไม และ การจัดสวนหยอม เปนตน  3) การเรียนรูผานการทากิจกรรมทางสังคม (Activist practices) เปนการ

สัมผัสเรียนรูและ ใครครวญ เห็นความเชื่อมโยงแหงเหตุปจจัยของความสุขและทุกขในชีวิตจริง กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได 

เชน การเจริญสติในการทางานในชีวิตประจาวัน การทากิจกรรมอาสาสมัคร  4) การเรียนรูผานพลังพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ (Ritual 

practices)เปนการสัมผัสพลังหรือจิต วิญญาณของธรรมชาติเปนญาณทัศนะ (Intuition) และสัมผัสเรียนรูตนเอง การปลีก

วิเวกสัมผัสธรรมชาต ิ(Retreat) เพื่อพัฒนาความสงบเปนและละเอียดประณีตภายใน กิจกรรมที่ทํา 5) การเรียนรูผานกิจกรรม

รังสรรค (Generative practices) เปนการระลึกถึงพระผูเปนเจา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และการรองขอเพื่อชวยเหลือใหเพื่อนมนุษยได

พนทุกข กิจกรรมรังสรรคตาง ๆ ที่ปฏิบัติ เชน การสวดมนต การอานพระคัมภีร และเมตตาภาวนา  6) การเรียนรูผานความ

สงบน่ิง (Stillness practices) มุงเนนพัฒนาความสงบเย็น ความ ตั้งม่ันของรางกายและจิตใจ กิจกรรมที่นาสนใจ เชน การทา

สมาธิ การกาหนดจิตจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง เชน เพลง หรือเสียงที่ไดยิน  7) การเรียนรูผานกระบวนการเชิงความสัมพันธ 

(Realational practices) เปนกิจกรรมที ่มุงเนนกระบวนการฝกสต ิเฝามองสภาวะภายในสะทอนตนเอง อาศัยความสัมพันธ

ของกัลยาณมิตร สะทอนซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรชลี มาพุทธ ( 2552 :  38-56) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผล

การจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา โดยจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาในรายวิชา ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางลึกซ้ึง ชวยพัฒนาการคิดเชิงวิพากย การวิเคราะหและความสามารถในการ

แกปญหา ทั้งยังสงผลตอการพัฒนาทางดานอารมณ การยอมรับตนเองและสังคม นอกจากน้ันยังสามารถใหผูเรียนฟงอยาง

ลึกซ้ึง ซาบซ้ึงและ เขาใจ มีความสามรถในการเรียนรูรวมกัน และยังสงผลตอการคิดเชิงสรางสรรคและการเปล่ียนแปลง

ความคิดของผูเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทรา สินสุวงศวัฒน (2554 :  43- 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบจิตต
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ปญญาศึกษา การศึกษาในครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ตามกรอบวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ดาน คือ ดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม 

และดานปญญาธรรม  ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลจากการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยพบวาดานคารวธรรมนักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองโดยการแสดงความเคารพตอสถาบันชาติศาสนา

และพระมหากษัตริย ทั้งในโรงเรียนและชุมชนบอยครั้งขึ้น เม่ือผูอ่ืนตองการความชวยเหลือ และนักเรียนสามารถที่จะชวยได

นักเรียนจะกระทําทันทีอันเปนการแสดงความเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนเม่ือมีการนําเสนอชิ้นงานหนาชั้นเรียนนักเรียนจะตั้งใจฟงและ

รวมกิจกรรมตาง ๆ อยางสนุกสนานและแสดงความเคารพตอผูพูดและปฏิบัติตัวเปนผูฟงที่ดีบอยครั้งขึ้น ดานปญญาธรรม

นักเรียนพูดหรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอบคําถามหรืออธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูอ่ืนเขาใจ แกปญหาตาง ๆ 

โดยใชเหตุผล  

8.2   ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ดังน้ี  ดานผูจัดกิจกรรมสรุปวา กิจกรรมจิตศึกษาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ชวยพัฒนาจิตวิทยาดานบวกของครู  

และชวยพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดีแกนักศึกษาวิชชีพครู  ดานผูรวมกิจกรรมสรุปวาหลังรวมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน  

มีอารมณดีขึ้น  มีสมาธิในการเรียน  เรียนรูไดดี จดจําไดนาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากขึ้น   สวนดาน

กิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา แบบอยางกิจกรรมจิตศึกษาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นนําไปใชไดจริง  กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่งาย 

ไมซับซอน ครูสามารถนําไปใชไดงาย และกิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และควรนํามาใชในสถานศึกษา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของอรอนงค แจมผล ( 2554 :  51-46) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของกระบวนการจิตตปญญาศึกษาที่มีตอ

การเรียนรูภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของกระบวนการ

จิตตปญญาศึกษาที่มีตอการเรียนรูภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู กระบวนการจิตตปญญาศึกษาที่

บูรณาการ ในรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู ไดแก กิจกรรมจัดทาแฟมสะสมงาน  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  กิจกรรมการเขียนโดย

เสรี และกิจกรรมการทํางานรวมกัน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสามารถเขาถึงอารมณ ความรูสึก ความเชื่อ ที่มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกับปรากฏการณภายนอกผานกิจกรรมและกระบวนการ  เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดและแนวปฏิบัติ

ใหมตอตนเอง และใครครวญอยางลึกซ้ึง  เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด และแนวปฏิบัติใหมตอตนเองและผูอ่ืน สงผลสูการ

ประพฤติอยางมีสติ และปญญา และมีความรักความเมตตาตอตนเอง และผูอ่ืนตลอดจนสรรพส่ิงรอบตัว สอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรี ศิริมาก (2554 :  42-58) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยมีมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) เพื่อวิเคราะหแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) เพื่อสังเคราะหแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากการวิจัยเอกสาร พบวา 

จิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองโดยการพัฒนาจากดานใน ได แก จิต

และการคิด ดวยการวิพากษตนเองอยางใครครวญ เรียนรูจากการฝกปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายเปนกระบวนการสงเสริมการ

เรียนรูสูการเรียนรูการเปล่ียนแปลง (Transformational Learning) เปนการบูรณาการการศึกษารวมกับประสบการณ ของ

บุคคลชวยยกระดับคุณคาความดีงาม เสริ มกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ให ผูเรียนได เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุขและ

ทาให เกิดความฉลาดในดานตางๆ ทังทางปญญา (IQ) ,ทางอารมณ (EQ) ,ความคงทน (AQ) , คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และ

ดานจิตวิญญาณ (SQ) ได ตอไป ดังน้ัน แนวคิดจิตตปญญาศึกษาจึงสามารถนามาใช เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปน

อยางดียิ่ง สอคลองกับประเวศ วะสี (2550 : ข) กลาววา “จิตตปญญาศึกษา หรือ Contemplative Education หมายถึง 

การศึกษาที่ทําใหเขาใจดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึงความจริงทําใหเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับโลกและผูอ่ืนเกิดความเปนอิสระ 

ความสุข ปญญาและความรักอันไพศาลตอเพื่อนมนุษยและสรรพส่ิงหรืออีกนัยหน่ึงเกิดความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซ่ึงเปนการ

เรียนรูภายในเพื่อใหเกิดความสมบูรณและพัฒนาอยางแทจริง”  และสอดคลองกับยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2555 : 71) ที่วา

สติและสมาธิ เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณคาภายในตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูคุณลักษณะที่สําคัญ 
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8.3  ความพึงพอใจของนักเรียนในสถานศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู อยูในระดับ

มากที่สุด  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก กิจกรรมจิตศึกษาเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาปญญาภายในนักเรียน ดังน้ัน ลักษณะกิจกรรมจึง

มีความสงบ สบาย นําสูการเกิดสติ เกิดสมาธิ ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย  ในขณะจัดกิจกรรมจิตศึกษา ผูจัดกิจกรรมใช

จิตวิทยาดานบวก คือการพูดชมเชย ไดแก เกงมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก การปรบมือใหกําลังใจ การเสริมแรงดวยรอยยิ้ม และ

ครูเปนกัลยาณมิตรกับนักศึกษา และใชเพลงคล่ืนสมองต่ําสรางบรรยากาศขณะสอนใหนาเรียนรูมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมจิต

ศึกษาเปนกิจกรรมที่แปลกใหม และนาสนใจ และมีส่ือและอุปกรณที่แปลกใหม หลากหลาย และเพียงพอสําหรับทุกคน  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมมาตร คําเพิ่มพูล  (2554 :  43- 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปะเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรค และจิตสํานึกโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีจุดมุงหมายการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนศิลปะ ผลการวิจัย 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาอยูในระดับมาก 
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10.  กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ี ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด จึงขอขอบคุณ

มา ณโอกาสน้ี   ขอขอบคุณโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา(โรงเรียนนอกกะลา) และผูอํานวยการวิเชียร ไชยบัง ที่ใหแหลงเรียนรู

และมีสวนชวยพัฒนาใหผูวิจัยเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมจิตศึกษา  ขอขอบคุณนักศึกษานักศึกษาวิชาชีพ

ครู มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ดทุกคนที่เปนกลุมตัวอยาง และตั้งใจเรียนรู นอมนํานวัตกรรมจิตศึกษาเพื่อไปปรับใชในความ

เปนครูที่ดีตอไปในอนาคต   

 

11.  คํานิยามบทความทางวิชาการ 

กิจกรรมจิตศึกษา หมายถึง  การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนานักเรียนในชวงเชา 

เปนเวลา 20 นาที กอนเรียนในชั่วโมงแรกของแตละวัน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีสติ มีสมาธิ และ

พรอมที่จะเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดกิจกรรม ขั้นสรุป  หมวดกิจกรรมที่ใชในการ

ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษามี 6 หมวด คือ หมวดกิจกรรมกํากับสติ(Consciousness)  หมวดกิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)  

หมวดกิจกรรมจินตนาการ (Imagination)  หมวดเรื่องเลา (Stories)  หมวดกิจกรรมโยคะ(Yoga)  และหมวดกิจกรรมผอน

คลายรางกาย (Body Scan 
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การพัฒนาชุดทดลองวิชาอิเลก็ทรอนกิสการสื่อสารดวย NI ELVIS 

Communication Electronic Laboratory Development based on NI ELVIS 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีกลาวถึงการสรางนวัตกรรมชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสารที่ผสมผสานการเรียนรูการตอวงจร

อิเล็กทรอนิกส การจําลองการทํางานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และการเชื่อมตออุปกรณการทดลอง NI ELVIS เขาสูคอมพิวเตอร

ผานโปรแกรมแลปวิว ชุดทดลองประกอบดวยการทดลองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสาร จํานวน 7 หัวขอการทดลอง 

เฉลยใบงานการทดลองวิชาปฏิบัติการเล็กทรอนิกสการส่ือสาร คูมือการใชงาน NI ELVIS เบื้องตน คูมือโปรแกรม Lab VIEW 

เบื้องตน คูมือโปรแกรม NI Multisim เบื้องตน เพื่อใหชุดปฏิบัติการมีความสมบูรณและสามารถใหนักศึกษาผูสนใจทําการทดลอง

สามารถปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบการทดลองไว หรือสามารถจะนําไปพัฒนาตอได 

 

คําสําคัญ: ชุดทดลอง  อิเล็กทรอนิกสการส่ือสาร  การพัฒนาปฏิบัติการ  แลปวิว  

 

Abstract 

 

This article discusses the developing of electronic communication laboratory that combines 

learning of electronic circuits and simulating with a computer program. This laboratory is developed 

based on using the NI ELVIS device that can be connected to computers through the Lab view program. 

The laboratory contains seven laboratory experimental topics, the student handbook, the experimental 

solution book, NI ELVIS operating manual, Lab VIEW preliminary program guide and NI Multisim Basics to 

complete operating. The developed materials are able to provide students who interested in doing 

experiments or can be brought to continue development. 

 

Keywords: laboratory, communication electronic, laboratory development, lab view  

 

1. บทนํา  

 ในอดีตวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีชุดปฏิบัติการที่

สามารถทําการทดลองดวยบอรดวงจรอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน เปนชุดปฏิบัติการของบริษัท Heatkit รุน ETB 5020 (Richard, 

1990) ที่มีการใชงานเปนระยะเวลานานแลว ทีมผูพัฒนาเห็นวาการนําชุดทดลอง NI ELVIS (National Instruments 

Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) (National Instruments, 2006) ที่เปนชุดทดลองสําหรับ

ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่มีลักษณะเดนคือสามารถใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณ และทําการวัดสัญญาณตาง ๆ ได
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ดวยตัวชุดทดลองโดยลําพัง หรือสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในการควบคุมและแสดงผลไดดวย มาประยุกตใชก ับ

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสส่ือสารจะสามารถสรางความยืดหยุนและความหลากหลายในการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ 

ของการทดลอง ซ่ึงอาจชวยเสริมใหนักศึกษาผูทดลองสามารถสังเกตและทดสอบสมมุติฐานการทดลองในประเด็นตาง ๆ ได

หลากหลายมากยิ่งขึ้นกวาชุดปฏิบัติการที่เปนวงจรอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน ในการพัฒนาจึงไดดําเนินการสรางใบงานทดลองวิชา

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสารที่สอดคลองกับชุดปฏิบัติการ NI ELVIS ทั้งในสวนการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสการส่ือสาร

และในสวนของการเชื่อมตอกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

2. การสรางวงจรในการทดลองอิเล็กทรอนิกสการส่ือสาร 

2.1 การถอดแบบวงจรจากชุดทดลองเดิมวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสาร 

ชุดการทดลองวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสารเดิมที่มีอยูในหองปฏิบัติการ เปนของบริษัท Heatkit รุน ETB 

5020 ซ่ึงประกอบดวย 1) การทดลองการกลํ้าสัญญาณเชิงขนาด 2) การทดลองการกลํ้าสัญญาณแบบสมดุล 3) การทดลอง

การกูคืนสัญญาณเชิงขนาด 4) การทดลองการกลํ้าสัญญาณเชิงความถี่ 5) การทดลองการกูคืนสัญญาณเชิงความถี่ 6) การ

ทดลองการกลํ้าสัญญาณพัลส และ 7) การทดลองการมัลติเพล็กซ ทําการถอดแบบวงจรทั้งหมดจํานวน 7 วงจร โดยแตละ

วงจรจะอยูในกรอบแยกสัดสวนในบล็อกที่ 1 – 7 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ชุดปฏิบัติการของบริษัท Heatkit รุน ETB 5020 

 

การถอดแบบวงจรจากชุดปฏิบัติการเดิมน้ันเปนขั้นตอนที่สาคัญในการดําเนินโครงการเน่ืองจากคูมือประกอบการ

ทดลองที่มีอยูเปนวงจรอยางยอที่ถูกตัดขอมูลหลายสวนของวงจรออกไปเพื่องายตอความเขาใจในขั้นตอนการทดลอง แตเม่ือ

ตองสรางวงจรตาง ๆ ขึ้นมาเองใหม วงจรตาง ๆ ในคูมือการทดลองจึงไมสมบูรณ เชน ขาดอุปกรณบางสวน หรือไมมีการระบุ

คาตัวตานทาน คาคาปาซิแตนซ หรือคาอินดักแตนซ เม่ือไดตนแบบวงจรที่ถอดแบบจากชุดปฏิบัติการเดิมแลวแตยังขาดคาที่

แนนอนของอุปกรณในหลายสวน จึงจําเปนตองทําการวัดและประมาณเทียบเคียงจากวงจรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และจะได

นําไปสูในขั้นตอนถัดไปในการตอวงจรเพื่อทดสอบผลการทํางาน 
 

2.2 การตอวงจรเพื่อทดสอบผลการทํางานเบื้องตน 

เม่ือไดวงจรตนแบบที่ถอดแบบออกมาจากชุดปฏบิัติการเดิมแลว ทําการตอวงจรที่ไดออกแบบใหมน้ีลงในโปรโตไทพ

บอรด จํานวน 7 วงจร ที่ไดกลาวไวขางตน โดยแสดงตัวอยางวงจรบางสวนดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 วงจรการกลํ้าสัญญาณเชิงขนาด 

 

2.3 การเตรียมเคร่ืองมือการทดลอง 
 

2.3.1 ชุดทดลอง NI ELVIS 

ชุดทดลอง NI ELVIS สามารถใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณ และทําการวัดสัญญาณตาง ๆ ได โดยสามารถใชใน

ลักษณะเปนชุดทดลองโดยลําพัง หรือสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในการควบคุมและแสดงผลได การใชงานชุดทดลอง  

NI ELVIS จะสามารถควบคุมไดสองลักษณะคือ 1) การปรับจากชุดทดลอง  NI ELVIS โดยตรง (Manual) และ 2) การ

ปรับจากตัวโปรแกรม NI Traditional ของชุดทดลอง NI ELVIS หรือเรียกวา การปรับแบบอัตโนมัติ (Auto) ชุดทดลอง NI 

ELVIS แสดงดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของชุดทดลอง NI ELVIS 
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2.3.2 โปรแกรมควบคุม NI ELVIS 

การควบคุมและแสดงผลชุดทดลอง NI ELVIS สามารถทําไดผานโปรแกรม NI Educational Laboratory 

Virtual Instrumentation Suite ซ่ึงจะมีเครื่องมือวัดและอุปกรณกําเนิดสัญญาณตาง ๆ ใหเลือกผานหนาตาง ELVIS – 

Instrument Launcher ดังแสดงในภาพที่ 4 และตัวอยางเครื่องมือบางสวนเชนมัลติมิเตอรและออสซิโลสโคปแสดงดัง

ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนาตาง NI ELVIS – Instrument Launcher ภาพที่ 5 หนาตาง Digital Multimeter 
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ภาพที่ 6 หนาตางออสซิโลสโคป 
 

2.4 การเตรียมโปรแกรม 

หลังจากตอวงจรตนแบบแลว การทดลองการทํางานของวงจรจะทําโดยใชรวมกับเครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 

NI ELVIS และโปรแกรม NI LabView โดยจะใชเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวเพื่อทําหนาที่ปอนสัญญาณอินพุท แรงดันไฟฟา 

และรับสัญญาณตาง ๆ เพื่อแสดงผลเชนเดียวกันกับการใชแหลงจายไฟฟา แหลงกําเนิดสัญญาณ มัลติมิเตอร และออส

ซิโลสโคป ที่มีใชอยูในชุดปฏิบัติการทดลองอ่ืน ๆ ทั่วไป โดยอุปกรณการทดลอง NI ELVIS และโปรแกรม NI LabView 

จําเปนตองมีการติดตั้งซอฟทแวรลงในเครื่องคอมพิวเตอรกอนดังน้ี 1) ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม NI LabView รุน 8.5.1 ที่ทาง

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิการใชงานอยู 2) ทําการติดตั้ง Driver NI-DAQmx 8.6 เพื่อเชื่อมตอโปรแกรม LabView 8.5.1 กับ

ฮารดแวรและพอรตของเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงจะสามารถทําใหโปรแกรม LabView 8.5.1 ใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืน ๆ ได 3) 

ทําการติดตั้งโปรแกรม NI ELVIS เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณ NI ELVIS ซ่ึงจะทําใหสามารถควบคุมอุปกรณ NI ELVIS 

ไดจากเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถแสดงผลคาการวัดตาง ๆ จากอุปกรณ NI ELVIS มายังหนาจอคอมพิวเตอรได และ 4) 

ทําการติดตั้งโปรแกรม NI Multisim เพื่อจําลองวรจรการทดลองและการแสดงผลการจําลอง  

 

3. การทดลองวงจรบนอุปกรณ NI ELVIS และการจําลองวงจรการทดลองบนโปรแกรม NI Multisim 

3.1 การทดลองวงจรตาง ๆ ที่ไดทําการออกแบบไวจํานวน 7 วงจรบนอุปกรณ NI ELVIS 

เพื่อทําการยืนยันผลการทํางานของวงจรที่ไดถอดแบบและสรางขึ้น จึงทําการทดลองเพื่อเทียบกับทฤษฎี โดยวัดผล

การทดลองดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับ NI ELVIS เทียบกับการใชดิจิทัลออสซิโลสโคป Yokokawa DL1520 

ตัวอยางการทดลองวงจรแสดงดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 การทดลองวงจรที่สรางขึ้นบนชุดปฏิบัติการ NI ELVIS 

 

3.2 การจําลองวงจรตาง ๆ ที่ไดทําการออกแบบไวดวย NI Circuit Design Suite 

อีกสวนหน่ึงของการพัฒนาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสการส่ือสารคือสวนการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงในการพัฒนาน้ีใชโปรแกรม NI Multisim ในการสรางและจําลองการทํางานของวงจรตาง ๆ ตัวอยางวงจร

และผลการทํางานของการจําลองการทํางานแสดงดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8 การสรางและจําลองการทํางานของวงจรตาง ๆ ดวยโปรแกรม NI Circuit Design Suite 
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3.3 การแสดงการตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing 

เพื่อใหสะดวกตอการตอวงจรตาง ๆ และยังสามารถใชเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรของนักศึกษา

ผูทําการปฏิบัติการทดลอง การแสดงการตอวงจรการทดลองดวยโปรแกรม Fritzing จะสามารถชวยการตรวจสอบความถูกตอง

ของการตอวงจรบนบอรดทดลองของผูเรียนไดสะดวกมากขึ้น ตัวอยางการตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing แสดงดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 การตอวงจรดวยโปรแกรม Fritzing 

 

4. การทดสอบและผลการทดสอบ 

ในการทดสอบการทํางานของวงจรที่ไดสรางขึ้นจํานวน 7 วงจรคือ การกลํ้าสัญญาณเชิงขาวสาร การกลํ้าสัญญาณเชิง

ขาวสารแบบสมดุล การกูคืนการกลํ้าสัญญาณเชิงขาวสาร การกลํ้าสัญญาณเชิงความถี่ การกูคืนการกลํ้าสัญญาณเชิงความถี่ 

การกลํ้าสัญญาณแบบพัลส และการรวมสัญญาณ ผลการทดสอบแตละวงจรการทดลองสามารถทํางานไดสอดคลองตามทฤษฎี 

เชนวงจรการกลํ้าสัญญาณเชิงขาวสารบนอุปกรณ NI ELVIS ไดทําการทดลองและวัดผลวงจรผสมคล่ืนทางความถี่ และ

คํานวณหาคาอัตรารอยละของการกลํ้าสัญญาณจากสัญญาณพาหที่ถูกกลํ้าสัญญาณ ในการทดลองน้ีจะทําการตอวงจรการกลํ้า

สัญญาณเชิงขาวสารดังภาพที่ 2 บนชุดทดลอง NI ELVIS จากน้ันปอนสัญญาณคล่ืนพาห (Carrier wave) และสัญญาณขาวสาร

ไปยังวงจรสัญญาณกลํ้าสัญญาณ โดยสังเกตุและทําการวัดสัญญาณที่จุดตาง ๆ ของวงจร พรอมทําการเปรียบเทียบผลที่ไดกับ

การวิเคราะหวงจร คํานวณอัตรารอยละของการกลํ้าสัญญาณ เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของวงจรการทดลอง การปรับขนาดและ

ความถี่ของสัญญาณขาวสารจะทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงที่นาสนใจบางประการ ผลลัพธที่ไดจากการทดลองบางสวนแสดงทั้ง

โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ดังภาพที่ 10 อีกตัวอยางหน่ึงคือการตอวงจรการกลํ้าสัญญาณแบบพัลสบนโปรแกรม NI 

Multisim โดยทําการสรางวงจรจําลองการกลํ้าสัญญาณแบบพัลสบนโปรแกรม NI Multisim ดังในภาพที่ 11 ทําการบันทึกรูป

ผลลัพธของสัญญาณ PAM ไวดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 10 ผลลัพธที่ไดจากการทดลองการกลํ้าสัญญาณแสดงทั้งโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
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ภาพที่ 11 วงจรจําลองการกลํ้าสัญญาณแบบพัลสบนโปรแกรม NI Multisim 

 

 

ภาพที่ 12 ผลลัพธของสัญญาณ PAM 

 

5. สรุป 
 

จากการทดลองตาง ๆ จากชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในอดีตและชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในปจจุบันหรือแมแตในสวน

ของตัวโปรแกรมเอง ผลการทดลองมีความสอดคลองกันและสอดคลองตามทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกสการส่ือสารของการกลํ้า

สัญญาณชนิดตาง ๆ และการมัลติเพล็กซ ซ่ึงยังมีคาความคลาดเคล่ือนกันเล็กนอยระหวางผลการทดลองจากชุดปฏิบัติการใน

อดีตและชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นใหมบน NI ELVIS เน่ืองมาจากอุปกรณของชุดทดลองวิชาปฏิบัติการในอดีตเปนมีอุปกรณ

บางสวนที่ไมสามารถทราบคาได คาความคลาดเคล่ือนจากความแตกของอุปกรณของชุดปฏิบัติการทั้งสองจึงมีคาตางกัน โดย

ผูพัฒนาไดทําการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ ของการทดลองใหใกลเคียงและเหมาะสม เพื่อใหผูสนใจศึกษาสามารถทําความ

เขาใจใหรูถึงหลักการการกลํ้าสัญญาณชนิดตาง ๆ ได นอกจากน้ียังเพิ่มประสบการณในการประยุกตการทดลองวงจรดวยชุด
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ทดลอง NI ELVIS รวมกับโปรแรม Lab VIEW และโปรแกรม NI Multisim ที่มีความสามารถในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่

สะดวกในการปรับและบันทึกคาจากการทดลองไดอีกดวย โดยมีเอกสารประกอบการทดลองในสวนของเอกสารเฉลยใบงานการ

ทดลอง คูมือการใชงาน NI ELVIS เบื้องตน คูมือโปรแกรม Lab VIEW เบื้องตน และคูมือโปรแกรม NI Multisim เบื้องตน เปน

สวนหน่ึงของการพัฒนาชุดปฏิบัติการน้ีดวย 

ผลการเรียนรูของผูเรียนเม่ือไดใชชุดทดลองในปจจุบันมีการพัฒนาดีขึ้นกวาการใชชุดทดลองเดิม ผูเรียนสามารถทํา

การจําลองวงจรการทดลองกอนลงมือทําการทดลองจริงเพื่อทําความเขาใจการทํางานของวงจร รวมทั้งยังสามารถสังเกตคา

ผลลัพธของการทดลองไดทั้งจากมิเตอรไฟฟาและจากผลขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื ้อหาการ

ทดลองไดมากขึ้นดวย 
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เดก็ปฐมวัย: นวัตกรนอยในยคุ Education 4.0 

Early childhood: Young Innovator in Education 4.0 
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บทคัดยอ 

 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงชีวิตและการเรียนรู การพัฒนาการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย

จะนําทางสูความเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0 ตามนโยบายการพัฒนา Thailand 4.0 สูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนยุคแหง

การสรางนวัตกรรม การสงเสริมและพัฒนาการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคน้ันผูที่มีสวนสําคัญที่สุด คือ ครู ผูปกครอง 

และผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย การใชคําถามปลายเปด จะเปนส่ิงกระตุนใหการคิดแกปญหามีความสรางสรรคมากขึ้น นวัตกรรม

ที่เด็กปฐมวัยสรางขึ้นไมใชแคชิ้นงาน แตเปนผลผลิตจากการคิดส่ิงใหมๆที่ไมเหมือนใคร จากการกระทําโดยใหเด็กไดใชประสาท

สัมผัสทั้งหา การไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการเรียนรู คิดคน ไดลองผิดลองถูก และนําเสนอผลงานของตนเอง การประเมิน

จะสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของเด็ก การปูรากฐานที่ดีตั้งแตเยาววัยจะหลอหลอมใหเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต 

 

คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย  นวัตกร  Education 4.0 

 

Abstract 

 

Children in early years are in the hood of beginning to learn and live. Developing problems 

solving and creative thinking skills in children is the way to cultivate them to be the young innovative 

people in Education 4.0 according to the Thailand 4.0 to the 21st century policy which is an age of 

innovation. Parents, teachers and the ones whom involve with early childhood education take the most 

important roles in developing and supporting children to be problem-solving thinking and creative thinking. 

Using open-ended questions initiates children to be more creative in problem solving thinking. Innovation, 

in this meaning, is not only products which children produce, but also, unique and new ideas created by 

the children. These ideas are inspired when children learn things practically with their five senses and 

doing by themselves. Moreover, participating in invention, learning by mistakes and presenting their own 

works lead children to think creatively. Evaluation is the reflection of children’s progresses. It is believed 

that the effective early childhood education is the fundamental to construct efficient innovators. 

 

Keywords: early childhood, innovator, education 4.0 
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1. บทนํา 
 

จากอดีตสูปจจุบัน นวัตกรรมเชิงเกษตรกรรมเปล่ียนผานสูนวัตกรรมเชิงการประดิษฐ ดวยความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอยางตอเน่ืองทําใหโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ทุกหนวยงานจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาคน 

พัฒนาการศึกษา โดยเพิ่มผลผลิตในองคกรใหมากขึ้นเปนการผลิตนวัตกรสูนวัตกรรม ซ่ึงกอนจะผลิตนวัตกรรมไดน้ันการ

มุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากร พัฒนาผูเรียน เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยควรเริ่มตนปลูกฝงตั้งแตเยาววัยเพื่อ

พัฒนาสูการเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต เด็กปฐมวัยถือไดวาเปนวัยเริ่มตนแหงชีวิตและการเรียนรู มีลักษณะพัฒนาการที่

เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป เด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการที่แตกตางกันไป

ตามวัย วุฒิภาวะ ประสบการณ คานิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอม การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเริ่มไดจากการ

เล้ียงดูและการใหการศึกษา  ซ่ึงชวงวัยที่ดีที่สุดที่มนุษยควรไดรับการพัฒนาสมองใหเต็มศักยภาพสูงสุด คือชวงอายุตั้งแตแรก

เกิดจนถึง 10 ขวบ จากความสําคัญดังกลาวผูเขียนจึงเสนอแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนนวัตกรนอยในยุค 

Education 4.0 เพื่อใหผูที่เก่ียวของนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี

ความสามารถในการคิดแกปญหาและมีความคิดสรางสรรค การกระตุนและพัฒนาอยางตอเน่ืองจะทําใหเกิดปญญาในการคิด 

สมองเด็กตองการหาส่ิงใหมๆ ประสบการณใหมๆ  เสมอ การใหเด็กคิดสรางสรรคและคิดแกปญหาตั้งแตเยาววัยเทาใดยิ่งเปน

ผลดีแกเด็กมากเทาน้ัน การจะทําใหเด็กปฐมวัยไปสูการเปน นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 เปนโจทยที่ไมงายและไม

ยากจนเกินไป การตระหนักและใหความสําคัญในการสอนใหเด็กมีความคิดสรางสรรคที่จะแกปญหาตางๆเปนการปูรากฐานที่

ดี เม่ือโตขึ้นเด็กจะนําประโยชนเหลาน้ีไปใชในชีวิตประจําวันและอนาคตถือเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  

 

2. นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 
 

 การพัฒนา Thailand 4.0 ในศตวรรษที่ 21 เปนจุดเริ่มตนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กลไก

สําคัญที่จะขับเคล่ือนไปไดคือการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดังน้ัน การพัฒนาคนตองเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อให

เติบโตเปนผูที่มีความรูความสามารถ เฉลิมพล ไวทยางกูร (2559) กลาววา ถาเด็กและเยาวชนของชาติไดถูกหลอหลอมให

คุนเคยกับความคิดที่จะประยุกตและตอยอดจากพื้นฐานที่ดี  โอกาสที่ เด็กและเยาวชนไทยเหลาน้ีจะเปนผูที่ม ีความรู

ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ จะเปนเรื่องที่ไมยากตอไป เม่ือใดก็ตามที่

เด็กและเยาวชนมีความคิดวายิ่งยากยิ่งทาทาย น่ันคือความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ โพยม จันทร

นอย (2560)  ไดอธิบายการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 วา การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมี

นวัตกรรมเปนของตัวเอง ไมตองพึ่งจากตางชาติ ซ่ึงเปนโจทยที่ทาทายสูงมากๆ ทําอยางไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเปนของ

ตนเองไดทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากรในประเทศมากมาย กระทรวงตางๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาประเทศของตนเอง และ

กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีนโยบายในการพัฒนาประเทศดานการศึกษา คือ “การศึกษา 4.0” หรือ “Education 4.0”เปนยุค

สรางนวัตกรรม โดยการสรางความรูจากความสนใจและการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงกอนหนาที่จะมาเปน “Education 4.0” 

ประเทศไทยไดมียุคการศึกษามาแลว 3 ยุค ดังน้ี Education 1.0 เปนยุค พ.ศ. 2503 หรือ หลักสูตร 2503 การสอนของครู

เนนการบรรยาย เปนลักษณะบอกเลา จดในกระดานหรือตามคําบอก เปนหลักสูตรแบบเนนวิชา  Education 2.0 เปนยุค 

พ.ศ. 2521 เปนยุคที่สรางองคความรูรวมกันดวยความชวยเหลือจากอินเทอรเน็ต (การเขาถึงยังจํากัด) เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลาง แตหลักสูตรไมสะทอนสภาพความตองการของทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใชไมสามารถสรางพื้นฐานการคิด

วิเคราะหใหกับผูเรียน จึงปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  Education 3.0 เปนยุค 

พ.ศ. 2551 เพิ่มสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการกําหนดตัวชี้วัด เปนการจัด
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หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคปจจุบัน จากการศึกษาไทยในอดีตสูปจจุบันทําอยางไรจะตอบสนองความตองการของสังคมได 

ทําอยางไรเราจะสรางนวัตกรรมได Education 4.0 เปนโจทยที่ทาทายสําหรับครูและผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กใหเปน

ผูสรางนวัตกรรม วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) ไดใหความหมายของนวัตกรรมไววา หมายถึงการทําส่ิงตางๆดวยวิธีใหมๆ

และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคกร  หรือการพัฒนาตอยอด การจัดกิจกรรม

การจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ดวยตัวเด็กเอง จะชวยสงเสริมและ

ปลูกฝงเยาวชนของชาติใหเปนผูที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคอันจะนําไปสูความเปน 

นวัตกรนอย (Young Innovator)  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาไปสูการขับเคล่ือนภาคสวนอ่ืนๆ ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม เปนทักษะหน่ึงในทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความ

ซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ทักษะยอยในทักษะดานน้ีไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & 

Innovation) การคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหา (Critical Thinking & Problem Solving) และการส่ือสารและการ

รวมมือ (Communication & Collaboration)  

 

3. การคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
 

 3.1 การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

   คนทุกคนเกิดมาตองมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา แตละคนก็จะประสบปญหาแตกตางกันออกไปตาม

สภาพแวดลอมและการดําเนินชีวิต การคิดแกปญหามีความจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยทุกคน เปนกระบวนการคิดที่สําคัญที่สุดใน

ชีวิตประจําวัน จากการศึกษาของกมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 267) , สุวิทย มูลคํา (2547: 9) และ ดวงพร ผกามาศ (2554: 

12) สรุปลักษณะสําคัญของการคิดแกปญหาไดวา เปนสถานการณที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวันและเปนสถานการณ

ที่ไมตรงกับความตองการ ผูแกปญหาตองใชความคิด ความรูจากประสบการณเดิมและประสบการณใหมเพื่อตัดสินใจ

แกปญหาน้ัน เด็กปฐมวัยก็เชนกัน เด็กตองใชความรู ความคิด จากประสบการณเดิมและประสบการณใหมมาใชแกปญหา 

เพื่อใหไดมาซ่ึงจุดมุงหมายที่ตองการได แมการคิดของเด็กวัยน้ีจะมีขีดจํากัด แตก็สามารถพัฒนาได จากการคลุกคลีกับเด็ก

ปฐมวัยไทยมาเปนเวลา 15 ป ผูเขียนพบวา ปญหาของเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน เม่ือเด็กเจอ

สถานการณปญหา เด็กจะยึดติดกับการบอกครู บอกพอแม กอนเปนอันดับแรก น่ันก็หมายถึง เด็กกําลังใหผูอ่ืนเปนผูแกปญหา

ให การเปล่ียนบทบาทในการอบรมเล้ียงดูเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทําไดงายๆโดยการใช

คําถามกระตุน เชน เด็กคนหน่ึงบอกครูวา “หนูไมมีที่น่ัง” เด็กกําลังพบปญหา  ครูยอนถามกลับไปวา “ทําไมหนูไมมีที่น่ัง” 

เด็กกําลังหาสาเหตุของปญหา และจากการหาสาเหตุของปญหาน้ันเด็กจะเลือกวิธีแกปญหาดวยตนเอง สุดทายเด็กจะหาที่น่ัง

ไดในที่สุด การหลีกเล่ียงคําตอบโดยผูใหญคิดใหแตใหเด็กคิดเอง การตอบคําถามดวยคําถาม จะชวยทําใหเด็กเปนนักแกปญหา

ที่ดีไดในอนาคต 
 

 

 3.2 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถอยางหน่ึงที่อยูในตัวบุคคล เปนกระบวนการคิดของสมองที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อนําไปใชแกปญหา ที่สามารถกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยการฝก ลักษณะสําคัญ

ของความคิดสรางสรรค เปนการคิดนอกกรอบ คิดแปลกใหม คิดไมเหมือนใคร คิดไดหลายทาง สอดคลองกับนวลจิตต     

เชาวกีรติพงศ (2559 : 6 – 7 ) ไดสรุปความคิดสรางสรรคไววา เปนการคิดหลายแงหลายมุม คิดนอกกรอบอยางที่ไมเคยคิดมา

กอน โดยมีการเชื่อมโยงความคิด เพื่อนําไปใชแกปญหา หรือสรางส่ิงใหมที่อาจเปนส่ิงประดิษฐ ทฤษฎี หลักการ อันเปนส่ิงที่มี

คุณคานําไปใชประโยชนได  บังอร เสรีรัตน (2544 : 19)  ไดอธิบายลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรคไววา เปนคนที่
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สามารถคิดไดคลองแคลว รวดเร็ว คิดไดมากมายหลายแนวทาง คิดส่ิงใหมแตกตางจากคนอ่ืนและแตกตางจากวิธีการเดิมๆ มี

ความคิดยืดหยุน คิดกวางไกล คิดไปถึงอนาคต เด็กปฐมวัยเรียนรูและพัฒนาสติปญญาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ ่งแวดลอม 

การคิดหาเหตุผลอยางอิสระจากการไดรับประสบการณการเรียนรู นําไปสูการสรางสรรคและแกไขปญหาตางๆ ความคิด

สรางสรรคในเด็กปฐมวัยถาไดรับการพัฒนาสงเสริมใหสูงขึ้น จะเปนส่ิงที่นําไปสูการวางแผนเพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือการ

เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีของบุคคลน้ันๆ และหากเด็กปฐมวัยไดคิดสรางสรรคและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน 

จะทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมที่ชัดเจน น่ันก็หมายถึงการสรางความรูขึ้นในตนเอง จะมีความหมายตอตัวเด็กและความรู

จะอยูคงทนไมลืมงาย เด็กปฐมวัยคือวัยที่พัฒนาไดเร็วที่สุด ยิ่งพัฒนาความคิดสรางสรรคไดเร็วเทาใด ยิ่งเปนผลดีกับตัวเด็กเอง 

ซ่ึงจะเปน นวัตกรนอยในยุค Education 4.0 และเปนนวัตกรที่มีคุณภาพในอนาคต สามารถสรางนวัตกรรมใหมได แมเด็กใน

วัยน้ีจะยังคิดไดไมเทาผูใหญ แตการปลูกฝงใหสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ไมวาจะเปนการคิดที่สรางสรรค ซ่ึงแสดงออกทางภาษา 

พฤติกรรม ภาพวาด หรือ ชิ้นงาน ลวนแลวแตเปนรากฐานแหงชีวิตที่จะสรางความรูใหมตอไปในภายภาคหนาอยางไมมีที่

ส้ินสุด อันจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา  

 

4. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
 

 4.1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยเปนผลมาจากการพัฒนาของสมองและจากการเรียนรูส่ิงตางๆ การเรียนรูที่จะ

แกปญหาดวยทางเลือกใหมๆ เพิ่มขึ้น และทางเลือกน้ันจะสงผลใหเกิดการสะสมและนํามาใชในสถานการณตางๆใน

ชีวิตประจําวัน มนุษยมีการเรียนรูตลอดชีวิต และเด็กปฐมวัยก็เชนกัน การที่เด็กวัยน้ีจะคิดแกปญหาไดน้ันเกิดมาจากการ

เรียนรู จากการเผชิญปญหาดวยตนเอง และเลียนแบบการแกปญหาของผูอ่ืน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการคิดแกปญหาของ

เด็กปฐมวัย จึงขอกลาวถึงทฤษฎีที่เก่ียวกับพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (อางถึงในสิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2545: 57)  

เพียง 2 ขั้น ขั้นที่ 1 อายุตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 2 ป แกปญหาดวยการกระทํา (Sensori-Motor Stage) เด็กจะรูเฉพาะส่ิงที่เปน

รูปธรรม เรียนรูส่ิงตาง ๆ จากการใชประสาทสัมผัสและการเลียนแบบ ขั้นที่ 2 อยูในชวงอายุ 2 – 7 ป แกปญหาดวยการรับรู 

แตยังไมสามารถใชเหตุผล (Preoperational Stage) เด็กพยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก แสดงพฤติกรรมอยางมี

จุดมุงหมายและสามารถแกปญหาดวยการเปล่ียนวิธีการตาง ๆ ความสามารถในการวางแผนมีขีดจํากัด เด็กในชวง 2 – 4 ป 

เริ่มจะใชเหตุผลเบื้องตน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กในชวง 4 – 7 ป จะมีความคิดรวบยอดในส่ิงตางๆรอบตัวดีขึ้น คิดตัดสิน

ผลของการกระทําตางๆจากส่ิงที่เขาเห็นภายนอกเทาน้ัน จะเห็นวาเด็กปฐมวัยพัฒนาการคิดแกปญหาจากการกระทําโดยใช

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การไดลงมือปฏิบัติจริง การทําส่ิงตางๆดวยตนเอง ทําใหเด็กไดรับประสบการณการเรียนรู (Learning 

Experiences) การไดพบปญหาหรือสภาวะที่เปนปญหาที่ไมซับซอนจนเกินความสามารถของปญญาในระดับการรับรูของเด็ก

ปฐมวัย เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดนําประสบการณการเรียนรูที่มีอยูมาคิดและหาวิธีการแกไขปญหาน้ันดวยตนเอง แมการคิด

หาเหตุผลยังอยูในขีดจํากัดแตหากไดรับการสงเสริมอยางตอเน่ือง เด็กจะเกิดประสบการณและจะคิดวิธีแกไขปญหาไดอยาง

หลากหลาย ผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กไดแกปญหาดวยตนเองกอน  ใหอิสระทางการคิด ใหเวลาในการ

ตัดสินใจ ใหลองแกปญหาดวยวิธีตาง ๆที่เด็กคิดได หากการแกปญหาของเด็กอาจจะไมใชวิธีที่ถูกตอง ควรใหการชี้แนะและ

บอกคําตอบดวยคําถาม  
 

 4.2 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถอยางหน่ึงของมนุษย เปนสวนหน่ึงของพัฒนาการทางสติปญญา ที่สามารถ

กระตุนและสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยการฝกฝน เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหมเขาดวยกันและ

เกิดเปนความรูใหม สรางสรรคผลผลิตใหมๆ หรือส่ิงที่แปลกใหมๆ  ทอแรนซ (Torrance : ม.ป.ป.,อางถึงในวีณา ประชากูล : 
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2549) ไดสรุปพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยวาเด็กสามารถพัฒนาจินตนาการไดตั้งแตขวบปแรกดวยการ

เรียนรูจากส่ิงเรารอบตัว เม่ืออายุ 2 ขวบ ความกระตือรือรนที่จะใชประสาทสัมผัสเริ่มมีมากขึ้นตามลําดับ ชวงอายุ 2 – 4 ป 

เด็กสามารถเรียนรู ส่ิงตาง ๆ จากประสบการณตรง และประสาทสัมผัสที่พรอมสําหรับส่ิงแปลกใหมตามธรรมชาติ เริ่มมี

ความรูสึก เริ่มเปนตัวของตัวเอง ชอบจินตนาการ ชวงอายุ 4 – 6 ป เด็กเริ่มสนุกสนานกับการวางแผน การเลน และสามารถ

เชื่อมโยงเหตุการณตางๆ แมจะไมเขาใจในเหตุการณมากนัก เด็กชอบทดลองเลนบทบาทสมมติตางๆ โดยใชจินตนาการของ

เด็กเอง และอารี พันธมณี (2545 : 36 - 42) ไดอธิบายองคประกอบของความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยไว 4 ลักษณะ ดังน้ี 

    4.2.1 ความคิดริเริ่ม หมายถึง การคิดส่ิงแปลกใหม ไมซํ้าแบบใคร แตกตางไปจากความคิดธรรมดา ซ่ึงเปน

ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยตองหาทางใหเด็กเกิดผลงาน เปนความคิดที่

นาตื่นเตน “adventurous thinking”เม่ือเด็กปฐมวัยคิดส่ิงใดไดใหมเด็กจะเกิดความตื่นเตน มีความสุขอยางมาก เชน การทํา

สมตําดวยตนเองจากวัตถุดิบที่เด็กเลือกเอง โดยไมยึดติดกับวัตถุดิบเดิมๆ ที่เคยรับประทาน เด็กจะนําเสนอผลงานดวยความ

ตื่นเตน และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน เพราะเด็กไดกลาคิด กลาลอง แบบไมมีกฎเกณฑ มีอิสระทางความคิด เกิด

การเชื่อมโยงความรู จนกลายมาเปนความรูใหมที่ไมซํ้าแบบใคร  

      4.2.2 ความคิดคลองแคลว หมายถึง ปริมาณความคิดในการหาคําตอบไดมากมาย รวดเร็ว ในเวลาที่จํากัด ใน

เด็กปฐมวัยการคิดคลองแคลวจะขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของแตละคน หากเด็กคนใดประสบการณเดิมนอยก็จะตอบไดนอย 

ซ่ึงครูหรือผูที่เก่ียวของจะตองคอยชี้แนะเพื่อใหเด็กคิดหาคําตอบไดมากๆ เชน ในสมตํามีอะไรบาง อะไรนํามาทําสมตําไดบาง 

ในการรับฟงความคําตอบของผูอ่ืน หรือความคิดเห็นของผูอ่ืน จะทําใหเด็กไดรับประสบการณใหมไปดวย 

      4.2.3 ความคิดยืดหยุน หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบงออกเปนความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที 

(spontaneous flexibility) เปนความสามารถที่จะพยายามคิดใหไดหลายอยาง อยางอิสระ ความคิดยืดหยุนทางดานการ

ดัดแปลง (adaptive flexibility) ซ่ึงมีประโยชนตอการแกปญหา คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน ความคิดยืดหยุน

เปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลวมีความแตกตางกันออกไป หลีกเล่ียงการซํ้าซอน เพิ่มคุณคาความคิดใหมากขึ้นดวยการ

จัดเปนหมวดหมูและหลักเกณฑยิ่งขึ้น ตัวอยางความคิดยืดหยุนในเด็กปฐมวัยจากประสบการณตรงของผูเขียน ผูเขียนไดถาม

เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ประมาณ 3 ขวบ ประโยชนของบันไดมีอะไรบาง จะตอบวาใชหยิบของ  ใชปน ใชขึ้น เอามะมวง 

วางบนพื้น จะเห็นวาเด็กเพียง 3 ขวบ สามารถคิดประโยชนของบันไดไดหลายอยาง ซ่ึงในคําตอบน้ันเด็กไดเกิดการจัด

หมวดหมูในความคิดเอง โดยที่ครูไมไดบอกส่ิงใดเลย และคําตอบที่ไดลวนแลวแตเปนประสบการณเดิม หากไดลองผิดลองถูก

กับส่ิงใหมๆ ยิ่งจะสงเสริมความคิดยืดหยุนใหสูงขึ้นไดอีก 

      4.2.4 ความคิดละเอียดลออ แมวามีลักษณะความคิดสรางสรรคที่ประกอบดวยลักษณะความคิดหลายลักษณะ 

เชน ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน แตลักษณะความคิดละเอียดลออก็จะขาดเสียมิได หากปราศจาก

ความคิดละเอียดลออแลวก็ไมอาจทําใหเกิดผลงานหรือผลิตผลสรางสรรคขึ้นมาได และตรงจุดน้ีเปนจุดสําคัญของความคิด

สรางสรรคที่เรามุงเนนผลผลิตสรางสรรคเปนสําคัญดวย  

สรุปไดวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยน้ันแตกตางกันไปตามส่ิงเราที่ไดรับ  เปนไปตามลําดับขั้น และจะนํา

ประสบการณเดิมออกมาใชเม่ือมีสภาพปญหา กลาวคือ สภาพของปญหาจะมีความยากงายสลับซับซอนแตกตางกันแตตองไม

ซับซอนเกินความสามารถทางปญญาในการรับรูของเด็ก เด็กจะสามารถแกปญหาอยางสรางสรรคได ปญหาที่ทาทายใหเด็กได

กลาคิด กลาลอง คิดไดอยางอิสระ ตลอดจนแรงจูงใจ จะทําใหมีการสรางสรรคส่ิงตางๆ ซ่ึงในการสรางผลงานของเด็กปฐมวัย

จําเปนตองใชองคประกอบในความคิดสรางสรรคหลายอยางไดแก ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และ

ความคิดละเอียดลออ เพื่อนําทางใหเด็กกาวไปสูความเปนนวัตกรในอนาคต นวัตกรรมที่เด็กปฐมวัยสรางขึ้นไมใชเพียงแค

ชิ้นงาน แตเปนผลผลิตจากการคิดส่ิงใหมๆ ที่ไมเหมือนใคร การใชคําถามปลายเปด เชน อะไร ทําไม อยางไร จะชวยตอยอด

การสรางนวัตกรรมจากการเรียนรูของเด็กเอง เม่ือเด็กคิดส่ิงใดไดควรไดรับการยกยอง ชมเชย การเรียนรูผานการเลน  การลง

มือโดยการไดปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบ การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การคิดอะไรใหมๆ การทําส่ิงตางๆ ดวยวิธีใหมๆ  
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โดยผูใหญไมปดก้ันความคิด เปดโอกาสใหเด็กไดคิดเองอยางสมํ่าเสมอ  ไมเรงรีบในการใหคําตอบกับเด็ก แตควรจะพยายาม

คิดไปพรอมกับเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดมีแรงผลักดันในการคนหาคําตอบ การสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่เปดกวางจะหลอ

หลอมเด็กปฐมวัยใหเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0  

 

5. การสอนคิดแกปญหาและการสอนคิดสรางสรรค 
 

 5.1 การสอนคิดแกปญหา 

 ในทางพระพุทธศาสนา อริยสัจส่ีเปนวิธีคิดแกปญหาอยางหน่ึงซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตมนุษย เปนความสามารถ

ในการคิดแกปญหาที่คิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) (2537: 54 – 59) กลาวถึงวิธีคิดแบบ

อริยสัจส่ีหรือคิดแบบแกปญหา วาเปนวิธีแหงความดับทุกข เปนวิธีคิดตามเหตุและผล และเปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง จากวิธี

คิดแบบอริยสัจส่ี ผูเขียนบทความน้ี ณัฏฐรดา ไชยอัครพงศ (2552: 71 - 74) ไดศึกษาแนวคิดและทําการวิจัยความสามารถใน

การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย  โดยนํามาจัดการเรียนรูตามแนวอริยสัจส่ี ได 4 ขั้นตอน คือ การระบุปญหา การหาสาเหตุ

ของปญหา การกําหนดจุดมุงหมายของการแกปญหาน้ัน และการกําหนดวิธีการในการปฏิบัติเพื่อแกปญหาน้ัน ผลการวิจัย

พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สะทอนใหเห็นวาเด็ก

ปฐมวัยสามารถพัฒนาการคิดแกปญหาได การจัดการเรียนรูตามแนวอริยสัจส่ีเปนรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการควบคูกับ

เน้ือหา แตเน่ืองจากเด็กปฐมวัยมีลักษณะการคิดแบบขั้นตอนเดียว ดังทฤษฎีทางสติปญญาของ Piaget ที่กลาวไวในหัวขอการ

พัฒนาการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 2 -7 ป เด็กมีความสามารถในขีดจํากัด ดังน้ันเม่ือพบปญหาซับซอนจากบาง

สถานการณ ครูและผูที่เก่ียวของเปนกุญแจสําคัญในการใชคําถามกระตุนเพื่อใหเด็กรูสึกวาปญหาน้ันงาย และเด็กสามารถคิด

แกปญหาได  นําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงอีกหน่ึงการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัยที่นิยมกันมาก

คือ การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการ (Project Approach) เปนการจัดสภาพการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเลือกทําโครงการที่ตน

สนใจดวยตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอเด็ก  ไดลงมือปฏิบัติหาความรูดวยตนเอง เรียนรูผานการกระทํา เด็ก

จะมีความกระตือรือรนตอการเรียน จะพยายามแกปญหา หาคําตอบ สรุป และนําเสนอโครงการ ซ่ึงเปนการแสดงถึง

ความกาวหนาของเด็ก จากการสอนคิดแกปญหาที่กลาวมา มีบางโรงเรียนเทาน้ันที่ทําอยางจริงจัง การเรียนการสอนของเด็ก

ปฐมวัยไทยในปจจุบันยังคงเนน การอานออก เขียนได คิดเลขเปน ซ่ึงไมใชธรรมชาติของเด็กปฐมวัย การเรงรัดเขียนอาน 

เรียนรูแบบทองจํา แตไมไดนําไปใช ทําใหเด็กคิดไมเปน ทําไมเปน แกปญหาไมเปน เม่ือโตขึ้นก็แกปญหาดวยวิธีที่ผิดๆ ตาม

ขาวที่ปรากฏอยูอยางตอเน่ืองในหนาหนังสือพิมพ ปจจุบันยุค Thailand 4.0 แลว การสอนใหเด็กคิดแกปญหาอยางถูกทาง 

เปดโอกาสใหเด็กไดทําคิดหรือทําส่ิงตาง ๆดวยตนเอง โดยครู หรือผูปกครองใหการชี้แนะที่ดี จะชวยนําไปสูชีวิตที่ดีงาม มี

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ  
  

5.2 การสอนความคิดสรางสรรค 

เราไดทราบความหมายของความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย การสงเสริมความคิดสรางสรรคมาพอสมควรแลว แต

จะนําไปสอนเด็กไดอยางไร และทําอยางไรเด็กปฐมวัยจะสรางนวัตกรรมได หลายคนอาจมองวาเล็กเกินไป ยังเด็กไป แต

แทจริงแลวสามารถสอนไดในรูปแบบของการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณการเรียนรู หรือ กิจกรรม ควรใหเด็กไดลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใหเด็กไดศึกษาคนควาหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย ครู ผูปกครอง หรือ ผูที่

เก่ียวของเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก กระตุนใหเด็กไดแสดงออกทางความคิด คอยใหกําลังใจ สังเกตติดตามความกาวหนา

ของเด็ก  ชยัวัฒน สุทธิรัตน (2559: 27 – 28) ไดอธิบายกิจกรรมฝกคิดงายๆ ไว 5 ขั้นตอน ทอรแรนซ (Torrance: 1962,อาง

ถึงในกรมวิชาการ. 2535:8) ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่พัฒนาเปนรูปแบบการคิดแกปญหา ไว 5 

ขั้นตอน และการสอนสุดทายที่จะนําเสนอ คือ การสอนความคิดสรางสรรคเปนฐาน หรือ CBL (Creative-based Learning) 
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วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2559: 83) ไดกลาวไววา CBL  เปนการสอนกระบวนการควบคูกับเน้ือหา เนนใหเด็กแกปญหา จากการ

กระตุนความสนใจ การตอบคําถามดวยคําถาม คนคิดหาคําตอบ นําเสนอ และประเมินผลความคิดสรางสรรค จากการสอนทั้ง 

3 แบบน้ี ผูเขียนไดนํามาเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนความคิดสรางสรรคดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการสอนความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

ชัยวัฒน สุทธิรัตน Torrance วิริยะ ฤาชัยพาณิชย 

1.เตรียมการคิด 1.การคนพบความจริง ความรูสึกกังวลในใจ 1.กระตุนความสนใจ 

2.ปฏิบัติการคิด 2.การคนพบปญหา 2.ตั้งปญหา  

3.นําเสนอความคิด 3.การคนพบคําตอบ ตั้งสมมติฐาน และ

รวบรวมขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

3.คนคิด 

4.ยอนคิด 4.การคนพบคําตอบ จากการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.นําเสนอ 

5.ประยุกตใชความคิด 5.ยอมรับผลจากการคนพบ และเผยแพรผลที่

ได อันเปนแนวทางไปสูการคนสิ่งใหมตอไป 

5.ประเมินผล 

 

 สรุปไดวาการสอนความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยน้ันผูปกครอง ครู หรือผูที่เก่ียวของกับเด็กตองเริ่มจากส่ิงเรา

หรือปญหาที่นาสนใจ เพื่อเปนการเตรียมความคิดที่จะกาวเขาสูการคนหาปญหาที่ตองการแกไข เม่ือไดปญหาแลวก็นํามาระดม

สมอง คิดคนหาคําตอบของปญหารวมกัน เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะแกปญหาได และนําเสนอความคิดหรือนําเสนอผลงาน ในการ

คิดครั้งแรกผูใหญอาจมีสวนรวมในการคิดกับเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดความม่ันใจวาการคิดของเด็กน้ันไมมีถูกหรือผิด  ซ่ึงจะเปน

แรงผลักดันใหเด็กกลาที่จะคิดในครั้งตอๆไป กระตุนใหเด็กคิดใหไดคําตอบที่หลากหลาย ไมซํ้ากัน ไมยึดติดกับวิธีเดิมๆ      

เปดโอกาสใหไดคิดสรางสรรคดวยตัวเด็กเอง จะยิ่งเปนการสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค จากขั้นตอนการสอนที่ผูเขียนได

วิเคราะหแลวน้ัน จะสรางเด็กใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเปน Education 4.0 อยางแทจริง คือการทํางานรวมกัน 

ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การส่ือสารที่ด ีและการมีทัศนคติที่ดีตอการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะเหลาน้ีจะ

หลอหลอมและสนับสนุนใหเกิดคุณลักษณะสําคัญของการเปนนวัตกร นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมี

ประโยชนตอสังคมตอไปในอนาคต  

 

6. นวัตกรและการสงเสริมความเปนนวัตกรนอย 
 

นวัตกรนอย คือ เด็กที่อยูในระดับปฐมวัย ซ่ึงเปนชวงอายุที่สําคัญมากตอการพัฒนาคุณลักษณะดานการคิดแกปญหา

และความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะของการเปนนวัตกร  วสันต  สุทธาวาศ.(2560) ไดแบงคุณลักษณะสําคัญของนวัตกร

ไว 3 ดาน ดานที่ 1 ดานความสามารถ ประกอบดวย การแสวงหาความรู การระดมทรัพยากร การมองเห็นปญหาและโอกาส 

การคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานที่ 2 ดานพฤติกรรม ประกอบดวย ความชางสังเกต การมีขอสงสัย ตั้ง

คําถามและหาคําตอบ ความละเอียดรอบคอบ การเปดใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมุงม่ัน ความอดทนไมยอ

ทอ ดานที่ 3 ดานทัศนคติ ประกอบดวย การมีจิตอาสา การใหเกียรติตนเองและผูอ่ืน จากคุณลักษณะดังกลาวสามารถนํามา

สรางใหเกิดในเด็กปฐมวัยไดตามวุฒิภาวะที่เด็กมีอยู ซ่ึงในที่น้ีการเปนนวัตกรนอย คือ การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เปนผู

ที่มีความรูคูคุณธรรมตั้งแตเยาววัย การสงเสริมความเปนนวัตกรนอยทําไดดวยการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอดวยการกระตุนใหเด็ก

ไดใชจินตนาการ  เปดโอกาสใหแสดงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ หัดใหเด็กรูจักชื่นชม มีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตางๆ  การทํางาน

สรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ควรลดความกดดัน ใหเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ มีการกระตุนอยางตอเน่ือง ยอมรับ

ความสามารถ เห็นคุณคาของความคิดของเด็ก อยาพยายามกําหนดใหทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน สนับสนุนการคิดที่

แปลกใหม เอาใจใสความคิดแปลก ๆ ดวยใจที่เปนกลาง ไมละเลยตอปญหาที่เด็กพบเจอ กระตือรือรนเม่ือเด็กมองเห็นปญหา 
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เปดโอกาสใหหาสาเหตุของปญหา และวิธีแกไขปญหาที่ไมยึดติดกับวิธีเดิม ๆ ใหแรงเสริมดวยการยกยองชมเชย เพื่อจะเปน

แรงผลักดันในการแกปญหาอยางสรางสรรคในครั้งตอๆไป ตัวอยางการจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมความเปนนวัตกรนอย ไดแก 

“กิจกรรม Children Show” เปนกิจกรรมที่ผูปกครองหรือครูผูสอนใหเด็กนําเสนอส่ิงที่ตนเองสนใจ อาจเปนส่ิงที่พบเห็นวา

เปนปญหา การแกปญหาตาง ๆในชีวิตประจําวัน หรือเลาเหตุการณตาง ๆที่พบเห็น  นําเสนอทุกสัปดาห โดยคําตอบตองมี

ความหลากหลาย ไมซํ้ากัน วัตถุประสงคของกิจกรรมน้ีฝกการส่ือความหมาย การกลาที่จะคิดอยางสรางสรรค ความกลา

แสดงออก การระบุปญหา การหาทางออกของปญหา การคนพบวิธีการแกปญหา และนําความคิดที่ไดไปลงมือปฏิบัติจริงใน

การแกปญหา ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอตัวเด็กอยางแทจริง เน่ืองจากส่ิงที่เด็กนําเสนอน้ันเปนส่ิงที่เด็กคิดขึ้นเอง คิดไมซํ้ากับคน

อ่ืน หรืออาจจะดัดแปลงความคิดขึน้มาใหม  “กิจกรรมนักประดิษฐ”  ฝกใหเด็กประดิษฐส่ิงตาง ๆ จากส่ิงที่มีรอบตัว ใชส่ิงที่มี

อยูใหเกิดคุณคาสูงสุด เด็กจะไดลองผิดลองถูก แกปญหาขณะทํากิจกรรม และนําส่ิงประดิษฐน้ันไปใชจริง  “กิจกรรมนักเลา

นิทานตัวนอย” เด็กเปนผูเลานิทานเอง  และ “กิจกรรมแตงเพลงกันนะ” เปนตน นอกจากการจัดกิจกรรมแลว ยังมีเกม

การศึกษาตางๆ อีก เชน การตอ Lego  การตอไมบล็อค  เปนตน จากกิจกรรมและเกมการศึกษาที่กลาวมาสามารถใชเทคนิค

ตางๆเพื่อสนับสนุนความเปนนวัตกรนอยควบคูไปดวยได  ซ่ึงเดวิส (Davis.1983 ,อางถึงในกรมวิชาการ.2535: 22-24) ได

นําเสนอเทคนิคไวดังน้ี  การระดมสมอง (Brainstorming) การสรางแนวคิดใหมโดยอาศัยแนวคิดเดิม (Attribute Listing)   

สรางความคิดใหมโดยใชวิธีการแยกแยะองคประกอบของความคิดหรือปญหา (Morphological Synthesis) เปนตน ผูเขียนมี

ความเห็นวารากฐานที่แทจริงของการพัฒนา และสงเสริมใหเด็กมีความเปนนวัตกรนอย คือ การมีอิสระทางความคิด และเปน

ความคิดที่ถูกทาง อันจะนําไปสูการพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคและยั่งยืน 

 

7. การวัดและประเมินผลการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรค 
  

 เราจะรูไดอยางไรวาเด็กคิดแกปญหาได คิดสรางสรรคได การวัดและประเมินผลเปนส่ิงสําคัญที่จะขาดเสียมิได แนว

ทางการประเมินมีหลายแนวทาง ไดแก ประเมินการคิดในการจัดการเรียนการสอนปกติและงานการจัดกิจกรรม  ประเมินการ

คิดโดยใชเครื่องมือหรือแบบทดสอบโดยเฉพาะ และประเมินจากการบูรณาการตัวชี้ วัดของการคิดแกปญหาและความคิด

สรางสรรครวมกับการประเมินผลในรายวิชาอ่ืน หรือ กิจกรรมอ่ืน จุดประสงคของการวัดและประเมินผลคือวัดความสามารถ

ทางการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความสามารถคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค  ดานพฤติกรรมในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค และดานทัศนคติที่มีตอการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ใน

การรวบรวมขอมูลมีอยูหลายวิธีดวยกัน อารี พันธมณี (2545:209-220) ไดสรุปไวดังน้ี 1.การสังเกตพฤติกรรม หมายถึงการ

สังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสรางสรรค เปนวิธีการที่พอแม ครู ผูปกครองสามารถใชการสังเกตพฤติกรรมใหเปน

ประโยชนได แตมีขอสังเกตวา ควรทราบและเขาใจพฤติกรรมการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคที่เด็กแสดงออกได

ถูกตอง เครื่องมือชวยการสังเกตมี 2 ประเภท คือ เครื่องบันทึก เชน โทรศัพท  การถายวีดีโอ หรือการถายรูป เปนการบันทึก

พฤติกรรมที่รวดเร็วและถูกตอง และแบบบันทึก เชน  แบบตรวจรายการ แบบประเมินคา เปนตน 2.การวาดภาพ จากส่ิงเราที่

เปนปญหา เชน วาดภาพเหตุการณตางๆ ที่เปนปญหา วาดภาพส่ิงที่ใชแกปญหา  หรือวาดตอเติมภาพ พรอมกับใหเด็กอธิบาย

ประกอบภาพ ครูและผูปกครองเปนผูบันทึกคําอธิบายของเด็กไวใตภาพ  จากการอธิบายของเด็กจะสะทอนใหเห็นถึงความคิด

คลองแคลว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ และกระบวนการคิดแกปญหา 3.แบบทดสอบโดยใชภาพ

เปนส่ือ ที่นิยมใชกันมาก คือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด หรือ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอร

แรนซ หรือ แบบทดสอบโดยใชสถานการณปญหา เปนตน 4. การสัมภาษณ ภาษาที่ใชตองเหมาะสมกับวัยและประเด็นในการ

สัมภาษณควรกําหนดไวอยางชัดเจน โดยเนนคําถามปลายเปด ซ่ึงจะเปนการกระตุนความคิดใหไดคําตอบที่หลากหลาย       

5.การตรวจผลงาน โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงาน เด็กควรไดนําเสนอผลงานของตนเอง เพื่อที่จะสะทอนกระบวนการ

คิดแกปญหาอยางสรางสรรคใหผูอ่ืนไดรับรูวาเปนอยางไร และเด็กควรไดมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมผลงานของตนเอง 
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ผลงานที่เก็บรวบรวมไวจะเห็นไดชัดเจนถึงการพัฒนาและความกาวหนา การวัดและประเมินผลมีประโยชนอยางมากทั้งแกตัว

เด็กเอง ครูผูสอน ผูปกครอง ผูบริหาร และบุคคลที่เก่ียวของกับการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา     

ความเปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0  ใหเปนนวัตกรที่มีคุณภาพตอไปในภายภาคหนา 

 

8. บทสรุป 
 

การพัฒนาและการสงเสริมการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัยเปนส่ิงสําคัญที่จะหลอหลอมให

เปนนวัตกรนอยในยุค Education 4.0 การปูรากฐานที่ดีในทั้งดานการอบรมเล้ียงดู และการศึกษาจะสงผลใหเปนนวัตกรที่มี

คุณภาพในอนาคต นําพาตนเอง  สังคม และประเทศชาติกาวเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางที่ตั้งใจไว 
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รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรทีเ่นนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดบัประถมศกึษา 

Astronomy Leaning Model Focusing on Science Process Skills  
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บทคัดยอ  

 

ดาราศาสตรเปนพื้นฐานการเรียนรูของมนุษยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร แตประเทศไทยเพิ่มเน้ือหาของดาราศาสตร

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ธรรมชาติของวิชาดาราศาสตรน้ันดึงดูดความสนใจของผูเรียน

เพราะเด็กใชจินตนาการในการเรียนรูที่รับมาจากบรรพบุรุษ แตครูผูสอนใชกิจกรรมและส่ือการสอนที่กําหนดไวในหลักสูตร

โดยไมสงเสริมจินตนาการของนักเรียน การสอนวิชาดาราศาสตรสวนใหญใหขอมูลแกนักเรียนแตไมเนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว7.1: 

ดาราศาสตร ชวงชั้นประถมศึกษา ผลการวิเคราะหพบวาทุกตัวชี้วัดมีหลายทักษะและรวมเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ครบทั้ง 8 ชนิดทักษะ ผลของการศึกษานํามาสรางรูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรขั้นพื้นฐานที่เนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  รูปแบบการเรียนรูมีองคประกอบคือ 1) การวิเคราะหหลักสูตร 2) การเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่สัมพันธกัน 3) การวิเคราะห

แตละตัวชี้วัดเพื่อกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) ทองฟาจําลอง 5) ชมรมดาราศาสตร 6) คายดาราศาสตร 

และ 7) กิจกรรมสังเกตปรากฏการณตามเหตุการณตลอดป  

 

คําสําคัญ:  รูปแบบการเรียนรู  วิชาดาราศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ประถมศึกษา 

 

Abstract 

 

Astronomy is the study of humans since prehistory, but Thailand country increases the content 

of astronomy in the basic education curriculum for the first time in the 2001. The natural of Astronomy 

attracted the interest of students because kids use imagination in learning inherited from ancestors. But 

teachers use activities and teaching materials that are provided in the curriculum without promoting the 

student's imagination. Most astronomical teaching will provide information to students, but did not emphasize 

science process skills.  This study aims to analyze the science process skills in each of the indicators of 

standard Sc7.1: Astronomy, primary education level. An analysis found that there are many skills in all 

indicators, and includes 8 types of science process skills. The results of the study to create a model of 

learning astronomy that focuses on the science process skills. The learning model elements is 1) an analysis 
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of the curriculum 2) linking the relevant indicators 3) analysis of each indicator to determine the science 

process skills 4) planetarium 5) astronomy club 6) astronomy camp and 7) observing phenomena, events 

by event throughout the year. 

. 

Keywords: learning model, astronomy, science process skills, primary education 

 

1. บทนํา 

 

 พื้นฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรคืออะไร อาจมีคําตอบวาผูเรียนเปนคนเกง ทักษะทางคณิตศาสตรดี เขาใจและใช

เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ แตความจริงการเรียนรูธรรมชาติมีมาพรอมกับพัฒนาการมนุษย มนุษยกอนประวัติศาสตรได

มีการแสวงหาคําตอบความจริงในธรรมชาติมาตลอด มนุษยเฝาสังเกตปรากฎการณธรรมชาติรอบตัวทุกวันทุกคืน เด็กและ

เยาวชนปจจุบันสังเกตธรรมชาตินอยมากเม่ือเทียบกับมนุษยยุคหิน ผลการสังเกตเปนรอยเปนพันปของพวกเขามีหลายอยางที

พบวาปรากฎการณเหลาน้ันมีความสัมพันธกน และนํามาใชประโยชนเพื่อทํานาย เพื่อจัดระบบวิถีชีวิตใหสอดคลอง และดํารง

เผาพันธุใหสืบตอกันมาไดจนถึงพวกเรา ปรากฎการณที่เขาสังเกตมากที่สุดคือปรากฎการณบนทองฟาและไดพบความสัมพันธ

ที่สามารถนํามาใชประโยชนได ตัวอยางประโยชนอันหน่ึงที่สงตอ ๆ มาจนถึงปจจุบันและเรายังใชกันอยูก็คือปฏิทิน มีหลักฐาน

เรื่องหน่ึงเก่ียวกับคนอาฟริกาตอนกลางที่สามารถรูสภาพอากาศที่เปล่ียนไปจากการสังเกตมุมการเอียงของจันทรเส้ียววาเอียง

มุมใดเปนฤดูแลงมุมใดเปนฤดูฝน ซ่ึงไมใชเรื่องบังเอิญ คําอธิบายวาฤดูกาลเปล่ียนไปเพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย เม่ือแกน

โลกเอียง 23.5 องศากับระนาบโคจร ในรอบปหน่ึง ๆ แสงอาทิตยที่สองมายังโลกและดวงจันทรจึงเอียงเปนมุมตาง ๆ อยาง

เปนระบบ สงผลใหจันทรเส้ียวซ่ึงเกิดจากแสงอาทิตยสองกระทบเปล่ียนมุมไปดวย แตที่นาสนใจก็คือคนอาฟริกาที่ไมมีความรู

คณิตศาสตร ไมมีเทคโนโลยีปจจุบันทําไมจึงสังเกตเห็นและถายทอดกันมาไดยาวนาน ยังมีหลักฐานอีกมากมายเก่ียวกับการ

แสวงหาความรูแบบโบราณ และ การสังเกตการณทางดาราศาสตรของมนุษย เชน สโตนเฮนจ (Stonehenge) ทางตอนใตของ

ประเทศอังกฤษ ใชกําหนดฤดูกาล และสังเกตการณทางดาราศาสตร เสาหินของชาวอียิปตโบราณ (obelisk) สรางใหมีปลาย

แหลม ในชวงวันเงาของเสาบนพื้นจะวนไปรอบเปรียบไดกับเข็มนาฬิกาบอกเวลา หรือรอยแกะสลักวงรีบนแผนหินของชาว 

อนาสาซิ (Anasazi) เม่ือแสงแดดสองผานชองหินเหนือขึ้นไปลงมาบนวงรีจะมีตําแหนงที่ตรงกับตําแหนงอุตตรายัน (summer 

solstice) คือตําแหนงสุดทายที่ดวงอาทิตยเ ล่ือนขึ้นไปทางเหนือและจะเริ่มยอนกลับลงมาทางใต นอกจากน้ียังมี              

หอสังเกตการณดาราศาสตรโบราณในประเทศตาง ๆ หลายแหง (Bennett et al., 2005: 52-60) 

หากยืดหลักวิวัฒนาการ และการถายถอดทางพันธุกรรมของมนุษยแลว ความสนใจดาราศาสตรในมนุษยปจจุบันมี

มาแลวตั้งแตเกิด แตถาการจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ที่เริ่มมีเปนครั้งแรกในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ถูกลงความเห็นวาเปนเพียงการใหขอมูลความรูที่คนควาและนํามาจดจําไมสามารถทดลอง

หรือไมสามารถเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดน้ัน ซ่ึงขัดกับธรรมชาติของเด็กที่สนใจดาราศาสตรเปนทุนอยูแลว 

ทําใหนักเรียนลดความใจการเรียน และมีระดับผลสัมฤทธ์ิต่ํา ยืนยันไดจากผลการทดสอบ O-net ป 2557 มาตรฐาน ว7.1 มี

คะแนนคาเฉล่ียต่ํามากทั้งสามชวงชั้น ตองปรับปรุงเรงดวน (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2558: 88) การที่จะเปล่ียนแปลงผล

การเรียนรูวิทยาศาสตรทุกระดับการศึกษาของไทยใหดีขึ้นกวาน้ี ตองเรงปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และสาระ

หน่ึงที่เปนพื้นฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สําคัญคือสาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ดวยการวิเคราะหทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว7.1 ชวงชั้นประถมศึกษา แลวนํามาสรุปแนวทางการจัดการเรียนรู

ที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก จะทําใหนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานมี  

เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิทยาศาสตรสูงได 
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2. วัตถุประสงค  
 

วิเคราะหตัวชี้วัด มาตรฐาน ว7.1 ดาราศาสตร แตละตัวชี้วัดในชวงชั้นประถมศึกษา วาตองใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใดเรียนรู แลวนํามาสรางรูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน 

 

3. การวิเคราะหตัวช้ีวัด 
 

 ในการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนควรใชครั้งน้ี วิเคราะหตามทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน 8 ขอ คือ 1) ทักษะการสังเกต (Observation) 2) ทักษะการวัด (Measurement) 

3) ทักษะการคํานวณ (Using numbers) 4) ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 5) ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/space Relationship and Space/Time Relationship) 6) ทักษะการจัด

กระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing data and communication) 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) 

8) ทักษะการพยากรณ (Prediction) (ยุพา วีระไวทยะ และ ปรียา นพคุณ, 2540: 88)  และ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สาระที่ 7 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร การส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ซ่ึงประกอบดวย

ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดในชวงชั้นประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 110) 

 การสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรน้ัน กอนการทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องใหม ครูตองตรวจสอน

ความรูเดิมของนักเรียนวานักเรียนเรียนรูความรูที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนใหมมากพอหรือมีมโนมติที่ถูกตอง (วรรณทิพา 

รอดแรงคา, 2544: 207) ดังน้ันการวิเคราะหน้ีจึงมีการหาความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดที่พิจารณากับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในสาระอ่ืนที่นักเรียนไดเรียนไปกอนหนาแลวมาประกอบ เพื่อขยายและจับประเด็นทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหชัดเจน ซ่ึงการวิเคราะหมีรายละเอียดในแตละตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี 
 

3.1 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.1/1 ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว 

การกําหนดใหนักเรียนสามารถ ระบุ (define) น้ัน Hornby et al., (1988: 226, 702) ใหคําอธิยายวา เปนการให

ความหมายที่แมยํา หรือ แสดงออกที่ชัดเจน ซ่ึงตางจากคําวา บอก (recall) ซ่ึงอธิบายวา เปนการนํากลับมาจากใจที่เก็บไว 

ตามมาตรฐานตัวชี้วัดน้ีนักเรียนเคยรูเห็นมากอนวามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว อยูบนทองฟา แตการสอนที่เนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมนักเรียนที่มีการสังเกตที่ดี ระบุความแตกตางระหวางดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว 

ทั้งรูปลักษณ และ ตําแหนง ซ่ึงการบอกลักษณะที่ตางกัน การบอกการเปล่ียนตําแหนงหรือไมเปล่ียนน้ันเปนทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสน้ันเอง ดังน้ันผูสอนถาใหนักเรียนบอกวามีอะไรบนทองฟาเทาน้ันจะไมใชเปนการระบุ และ 

ไมไดเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเลย 

ตัวชี้วัดน้ีมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ ว1.1ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะหนาที่และความสําคัญของอวัยวะ

ภายนอกของมนุษยตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  เชื่อมโยงในประเด็นอวัยะการมองเห็น ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนรูจนเขาใจมา

กอนแลววาการมองเห็นไดเพราะมีแสงสวาง และการถนอมสายตาตองปองกันไมไหไดรับแสงสวางที่มีความเขมเกินไป เชนแสง

จากดวงอาทิตยจะไมมองโดยตรง ถาการเริ่มตนเรียนรูไดมีการทบทวนความรูตามตัวชี้วัด ว1.1ป.1/3 ที่เคยเรียนไปแลว จะทํา

ใหนักเรียนเชื่อมโยงวิทยาศาสตรชีวภาพและกายภาพเขาดวยกัน และเปนการปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากความสนใจ      

ดวงอาทิตยเพิ่มขึ้นของนักเรียนจนไปมองดวงอาทิตยดวยตาเปลา ดังน้ันครูจึงควรไดมีการแนะนําวิธีสังเกตดวงอาทิตยที่ถูกวิธี

เพื่อวานักเรียนที่สนใจจะไดศึกษาเพิ่มเติมตามศักยภาพของแตละคน 

สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมในตัวชี้วัดน้ี คือ 1) ทักษะการสังเกต และ 5) ทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
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3.2 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.2/1 สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย 

“สืบคนและอภิปราย” เปนกระบวนการเรียนรูเดียวกันหมายความวานักเรียนแตละคนจะสืบคนขอมูลที่หลากหลาย

ไมใชขอมูลชุดเดียวกันเม่ือนําเสนอจะมีการอภิปราย มีการเปรียบเทียบขอมูล แสดงความคิดเห็นตัดสินใจสรุปจากขอมูลที่มีอยู

อาจนําขอมูลทั้งหมดมาแยกประเภทความสําคัญดานตาง ๆ ของดวงอาทิตย นํามาจัดเปนตาราง หรือแผนภูมิ ซ่ึงเปนการใช

ทักษะการจําแนก และ ทักษะการจัดกระทําขอมูล น้ันเอง และเม่ือนักเรียนอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปที่สมบูรณ นักเรียนตองใช

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลอีกดวย  

ตัวชี้วัดน้ีมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ ว1.1ป.2/1 ทดลองและอธิบาย นํ้า แสง เปนปจจัย ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ของพืช ว1.1ป.2/3 สํารวจและอธิบาย พืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิและการสัมผัส ว1.1ป.2/4 ทดลองและ

อธิบาย รางกายของมนุษยสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส และ ว1.1.ป.2/5 อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ซ่ึงทั้งส่ีตัวชี้วัดลวนเปนเรื่องความสําคัญของพลังงานความรอน พลังงานแสง ตอ

ส่ิงมีชีวิตทั้งส้ิน จึงเปนแนวทางใหนักเรียนสืบคนใหลึกลงไปวาพลังงานความรอนและพลังแสงน้ันมาจากดวงอาทิตย ครูอาจ

ประเมินนักเรียนดวยคําถามวา “หากพรุงน้ีไมมีดวงอาทิตยแลวจะเกิดอะไร?”  หรือ “มีเมฆมาบังดวงอาทิตยทั้งวันเปนเวลา 1 

เดือน จะเกิดอะไรขึ้น?” ซ่ึงนักเรียนจะไดใชทักษะการพยากรณจากความรูที่เรียนไปเพื่อตอบคําถามอยางมีเหตุผล 

สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมในตัวชี้วัดน้ี คือ  4) ทักษะการจําแนกประเภท 6) ทักษะการ

จัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการพยากรณ 
 

3.3 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.3/1 สังเกต และอธิบายการข้ึนตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวันกลางคืน      

และการกําหนดทิศ 

การสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร ใชวิธีมองตําแหนงดวงอาทิตยตรง ๆ ไมได แตการใหนักเรียนนึกและ

ตอบจากประสบการณประจําวันก็ไมใชการสังเกต เพราะจะไมทําใหนักเรียนเรียนรูอะไรเพิ่มขึ้นเลย การสังเกตตองใชเครื่องมือ

ชวย คือ สังเกตจากเงาเสาที่ปกแนวดิ่งบนพื้นราบ จากการจุดและการขีดเสนตําแหนงเงา เกิดเปนพื้นฐานของการทํานาฬิกา

แดด หรืออีกวิธีหน่ึงโดยการนําเลนสนูนมายึดใหหางกระดาษเปนระยะความยาวโฟกัสของเลนส แลวนําชุดทดลองมาตั้งกลาง

แดดชวงกลางวัน ใหปดเลนสไวและมาเปดใหแสงแดดผาน 1-2 วินาทีพอใหเกิดจุดดํา ๆ บนกระดาษ ทํา 3-4 ครั้ง ในชวง 2 

ชั่วโมง จะเกิดจุดเรียงกันเปนแนว เม่ือขีดเสนตรงตามแนวจุดน้ีออกไปซายขวาจะทําใหนักเรียนอธิบายไดวาจะกําหนดทิศได

อยางไร ผลการสังเกตน้ียังสามารถนํามาอธิบายลักษณะการขึ้นและตกที่มีความสมมาตรกันของดวงอาทิตย และการบันทึก

ตําแหนงและเวลาน้ันนักเรียนตองใชทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และใชทักษะการ

พยากรณสวนที่กอนและหลังการบันทึกบนกระดาษ จะเห็นไดชัดวาตัวชี้วัด น้ีมุงเนนใหนักเรียนใชทักษะการสังเกตเพื่อ

ตรวจสอบความจริงที่ซอนอยูในปรากฏการณที่เคยชิน ใหเกิดความเขาใจและอธิบายได  

ตัวชี้วัดน้ีมีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ว4.1ป.3/2 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ

เพราะการอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเขาสูงจุดศูนยกลาง จะตองมีการเรียนรูวาโลกมีสัณฐานกลม เพื่อใชเปนคําอธิบายการเกิด

กลางวันกลางคืน 

สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สงเสริมไดในตัวชี้ วัดน้ีคือ 1) ทักษะการสังเกต 5) ทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 8) ทักษะการพยากรณ 
 

3.4 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 

การที่นักเรียนจะสรางแบบจําลองไดตองเรียนรูขอมูลเก่ียวกับระบบสุริยะมากพอ ทั้งขนาด ตําแหนง แลวยอสวนลง

มาเปนแบบจําลอง Friedl and Koontz, (2001: 222) ไดใหขอมูลไววา ถาดวงอาทิตยมีขนาด 276 mm โลกจะโต 2.5 mm 

และหางออกไป  29.8 m ดาวพฤหัสดีจะโต 28 mm และหางออกไป 154.8 m สวนพลูโตมีขนาด 1 mm และไกลออกไป
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จากดวงอาทิตย 1176.0 m สวน Koupelis and Kuhn (2007: 191) ไดเสนอแบบจําลองใหงายตอจินตนาการวาถาใหลูก

บาสเกตบอลเปนดวงอาทิตย หัวเข็มหมุดใชแทนโลกและอยูหางกันเทากับความยาวของสนามเทนนิส ลูกกลมขนาด 1 น้ิว จะ

แทนดาวพฤหัสบดี และอยูหางไปไกลถึง 1 สนามฟุตบอลครึ่ง สวนพลูโตเปนเม็ดทรายละเอียด ที่หางออกไป 1 กิโลเมตร 

แบบจําลองตามอัตราสวนน้ีไมสามารถสรางไดในหองเรียน แตครูควรนํามาใหนักเรียนจินตนาการ และแนะนําใหนักเรียนปรับ

ใหมีสัดสวนเทียบเคียงลงมาอีกได ซ่ึงตองใชทักษะการคํานวณ  แบบจําลองจึงไมควรเปนกอนดินนํ้ามัน 8-9 กอน ขนาดตาง ๆ 

วางเรียงใกล ๆ กัน ควรมีลักษณะเทียบเคียงระบบสุริยะมากที่สุด ดังภาพที่ 1 

 

   
ภาพที่ 1 ปฏิบัติการสรางแบบจําลองระบบสุริยะของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร 

 

 เม่ือนักเรียนไดเรียนรูขนาดเปรียบเทียบและระยะหางระหวางดวงอาทิตยและดาวเคราะหแลว เขาควรสราง

แบบจําลองจากมโนทัศนที่สมจริง ขนาด ระยะหาง และการเคล่ือนที่ ซ่ึงเปนการใชทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส

กับสเปสและสเปสกับเวลาอยางชัดจน และถายอนกลับไปตอนศึกษาขอมูลดาวเคราะหแตละดวงที่มีสัณฐานตางกันสองกลุม

คือ ดาวเคราะหชั้นใน และดาวเคราะหชั้นนอก แทนที่จะใหความรูกับนักเรียนโดยตรง นักเรียนควรไดรับขอมูลของดาว

เคราะหทั้ง 8 ดวงแลวจัดกลุม เชื่อวาเขาจะจัดกลุมไดงายดวยความแตกตางของรูปรางองคประกอบและตําแหนงของดาวทั้ง 8 

ดวง น่ีจะเปนการสงเสริมใหเขาใชทักษะการจําแนกประเภท อีกทักษะหน่ึง  

ตัวชี้วัดที่เรียนมากอนหนาและเชื่อมโยงมายังตัวชี้วัดน้ีคือ ว7.1ป.2/1 สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวง

อาทิตย และ ว5.1ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคล่ือนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด สองตัวชี้วัดน้ีจะเปนเหตุผลสนับสนุนใหเชื่อ

วา ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากเพราะใหพลังงานตอส่ิงมีชีวิตมายาวนาน แตการที่มองเห็นมีขนาดเทาดวงจันทรแสดงวาตอง

ไกลมาก และ แสงจากดวงอาทิตยเดินทางดวยการแผรังสี โดยไมตองการตัวกลางจึงสามารถเดินทางไกลมากขนาดน้ันมาถึง

โลกได นักเรียนตองใชทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และเม่ือสรางแบบจําลองขึ้นการวัดขนาดเทียบกับระยะตามอัตราสวน

ที่ใกลความจริงจึงมีความจําเปน ตัวชี้วัดอีกตัวหน่ึงคือ ว4.1ป.3/1 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูด

วัตถุ ตัวชี้วัดน้ีเชื่อมโยงใหเขาใจแรงพื้นฐานที่กระทํากับระบบสุริยะเขาไวดวยกัน ซึงเปนสวนหน่ึงของแบบจําลอง 

สรุปตัวชี้วัดน้ีนักเรียนควรไดรับการสนับสนุนใหใชทักษะ 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการคํานวณ 4) ทักษะการ

จําแนกประเภท 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

 

 
 

พฤหัสบดี 

อังคาร 

อาทิตย 
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3.5 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณการข้ึนตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

การเกิดทิศตามตัวชี้วัดน้ีไมไดซํ้ากับตัวชี้วัดในชั้น ป.3 ที่กลาวถึงการกําหนดทิศจากการขึ้นและตกของดวงอาทิตย 

แตการเกิดทิศเปนการเรียนรูตนเหตุที่ทําใหมีทิศเกิดขึ้น น้ันคือการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยใชหลักฐานจากการสังเกตวา

ดวงดาวเปนกลุมรูปรางแนนอนไมเปล่ียนตําแหนงจากกันเลยเม่ือมองจากโลกน้ันเคล่ือนที่ขึ้นดานหน่ึงของขอบฟาและตกอีก

ดานหน่ึง คําอธิบายการเคล่ือนที่แบบน้ี ระบุไดสองกรณี คือ กรณีที่หน่ึงดาวมากมายทุกดวงโคจรไปพรอมกันวนรอบโลก หรือ

กรณีที่สอง โลกหมุนรอบแกนตัวเอง เม่ือเราติดอยูกับโลกจึงเห็นวาดาวเคล่ือนที่สวนทางการหมุนของโลก การเชื่อวาดาวทุก

ดวงโคจรรอบโลกและรักษาระยะไวไมเปล่ียนรูปราง ดูจะมีนํ้าหนักนอยกวา นักเรียนตองใชทักษะการลงความเห็นจากขอมูลวา

โลกหมุนรอบตัวเอง  แตที่กลาวน้ีไมใชขอพิสูจนที่สมบูรณวาโลกหมุนรอบตัวเอง แตตองการชี้ใหเห็นวาการเชื่อวาโลกหมุนรอบ

ตัวเองก็เปนประเด็นสําคัญที่ควรทําใหนักเรียนเชื่ออยางมีเหตุผล เชนเดียวกับการเชื่อวาโลกกลม สวนการที่จะใหนักเรียน

สังเกตวาดาวขึ้นและตกไปพรอม ๆ กันตองใชเวลายาวนานตอนกลางคืน ซ่ึงเปนไปไมไดเลยถาไมจัดกิจกรรมคายดาราศาสตร

ดังน้ันหลักสูตรจึงกําหนดใหใชแผนที่ดาวแบบหมุนเปนอุปกรณจําลองสถานการณน้ี อุปกรณจําลองสถานการณบนทองฟาที่

ดีกวาแผนที่ดาวมาก คือทองฟาจําลอง ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ทองฟาจําลองราคาถูก ขนาด 2X2 เมตร ทําจากกะดาษแข็งคํานวณตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ตอกัน 

                           เปนผิวครึ่งทรงกลมทาสีขาว และฉายดาวจากโปรแกรมสเตลลาเรียม (Stellarium) 
 

ตัวชี้วัดที่เรียนไปแลวเม่ือชั้น ป.3 และ ป.4 คือ ว7.1ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร 

การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนดทิศ  และ ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ ตัวชี้วัด

ทั้งสองตองนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ เชนจากชั้น ป.3 ไดกําหนดทิศตะวันออก ทิศตะวันตก จากการสังเกต

การเคล่ือนที่ของดวงอาทิตยในแตละวัน  ขยายออกมาเปนโลกหมุนรอบแกนตัวเองที่ชี้ไปยังดาวเหนือซ่ึงไมเคล่ือนที ่

สรุปทักษะที่สงเสริมนักเรียนไดในตัวชี้วัดน้ี คือ 1) ทักษะการสังเกต 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส

กับสเปสและสเปสกับเวลา 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

3.6 ตัวช้ีวัด ว7.1ป.6/1 สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู ขางข้ึนขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และ

นําความรูไปใชประโยชน 

แบบจําลองที่กําหนดใหนักเรียนสรางเพื่อเรียนรูมี 3 แบบจําลองคือ แบบจําลองการเกิดฤดู การเกิดขางขึ้นขางแรม 

และการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคา จะวิเคราะหไปที่ละแบบจําลองดังตอไปน้ี 
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แบบจําลองการเกิดฤด ูเกิดจากแกนหมุนของโลกเอียงและเม่ือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย คนบนโลกจะเห็นตําแหนง

ดวงอาทิตยเปล่ียนไปทางเหนือและลงใตครบรอบใน 1 ป ทําใหบางเดือนรอนบางเดือนเย็นเกิดเปนฤดูขึ้น การตรวจสอบวา

พื้นผิวของโลกมีอุณหภูมิไมเทากันมีสาเหตุจากมุมที่แสงอาทิตยตกลงบนพื้นโลกตางกันอันเน่ืองจากสวนโคงของโลก แต

กิจกรรมการวัดอุณหภูมิที่ผิวลูกโลกจําลองที่โตและใกลโคมไฟ ก็ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจผิดไดวาขั้วโลกหางดวงอาทิตย

มากกวางจุดศูนยสูตร จึงควรที่จะวัดอุณหภูมิผิวรับแสงสองแผนขนาดเทากันแตทํามุมกับแสงจากโคมไฟฟาตางกันแลวนําผล

ไปอภิปรายมุมของแสงแดดที่เสนศูนยสูตรกับที่ซีกโลกเหนือและใต เพื่อลงขอสรุป  

แบบจําลองการเกิดขางขึ้นขางแรม นักเรียนจะสังเกตแสงที่ตกกระทบลูกปงปองเม่ืออยูตําแหนงตาง ๆ รอบ ผูสังเกต 

เปนการจําลองแสงอาทิตยตกกระทบดวงจันทรเม่ือโคจรรอบโลก ซ่ึงทําใหเห็นดวงจันทรมีลักษณะตาง ๆ หรือที่เรียกวาขางขึ้น

ขางแรมน้ันเอง ทักษะที่ใชนอกจากการสังเกตแลว นักเรียนยังตองหาความสัมพันธระหวางตําแหนงดวงจันทร วันเวลาที่โคจร 

มุมของแสงและทิศทางการมองเห็น  ณ เวลาในแตละวันที่นักเรียนสังเกต ตองจินตนาการวาเปนกลางวันหรือกลางคืน 

แบบจําลองการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาโดยการใชลูกปงปองแทนดวงจันทรเชนกัน และ นํามาบังแสงจาก     ไฟ

ฉายชนิดที่รังสีแสงเปนแนวขนานเพื่อใหเกิดเงามืดและเงามัว กอนจะสรางแบบจําลองน้ี นักเรียนจะไดเรียนรูการบังสายตา

ระหวางวัตถขุนาดตาง ๆ กันที่มีระยะหางตางกัน คือวัตถุเล็กสามารถบังวัตถุใหญไดถาวัตถุขนาดเล็กอยูใกลตาวัตถุใหญอยูไกล 

สําหรับจันทรุปราคาเต็มดวงที่มีลักษณะสีแดงน้ันควรใหโอกาสนักเรียนเรียนไดมีประสบการจริงเม่ือเกิดปรากฏการณน้ี 

ตัวชี้วัดที่เรียนรูไปกอนหนาควรนํามาเชือ่มโยงกับตัวชี้วัดน้ี คือ ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของ

ระบบสุริยะ ว5.1ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคล่ือนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด ว7.1ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ 

และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว เหตุผลเพราะพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนเขาใจปรากฎการณ

ไดถูกตองคือการเคล่ือนที่ของดวงจันทรรอบโลก ไปพรอมกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย รวมทั้งแสงอาทิตยที่เดินทางจากระยะ

ทางไกลมากมีลักษณะแนวขนาน รวมถึงการขึ้นตกของดวงดาว จะเปล่ียนไปในรอบปเพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย  

สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรเนนคือ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการคํานวณ 5) 

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการ

พยากรณ 
 

3.7 สรุปผลการวิเคราะห 

ผูสอนสามารถเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดครอบคลุม คือ 1) ทักษะการสังเกต 4 ตัวชี้วัด 2) ทักษะ

การวัด 2 ตัวชี้วัด 3) ทักษะการคํานวณ 2 ตัวชี้วัด 4) ทักษะการจําแนกประเภท 2 ตัวชี้วัด 5) ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 5 ตัวชี้วัด 6) ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 1 ตัวชี้วัด 7) ทักษะการ

ลงความเห็นจากขอมูล 4 ตัวชี้วัด และ 8) ทักษะการพยากรณ 3 ตัวชี้วัด  จะเห็นไดวา ทักษะการสังเกต ทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล นักเรียนตองใชมากเพราะ    

ดาราศาสตรเปนปรากฏการณที่อยูระยะไกลมาก มีการเคล่ือนที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ ทักษะที่ใชรองลงมาคือ ทักษะการ

วัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการพยากรณ และที่มีใชในตัวชี้วัดเดียวคือ ทักษะการจัดกระทําและ

ส่ือความหมายขอมูล เปนเพราะนักเรียนไมสามารถทําการทดลองตรวจสอบปรากฏการณดาราศาสตรโดยตรงไดมากนัก 

นอกจากน้ันยังมีตัวชี้วัดที่สัมพันธกันกับตัวชี้วัดอีกหลายตัวชี้วัด ทั้งที่อยูในสาระที่ 7 และสาระอ่ืน ๆ สรุปไดตามตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนผลจากการวิเคราะหแตละตัวชี้วัด และความเชื่อมโยงระหวาง     

              ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว7.1 ชวงชั้นประถมศึกษา กับตัวชี้วัดอ่ืนที่เรียนมากอนหนา 

เช่ือม 

โยง 
รหัส ตัวช้ีวัด 

ทักษะกระบวนการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ว1.1ป.1/3 
สังเกตและอธิบายลักษณะหนาที่และความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย

ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 

        

 ว7.1ป.1/1 ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว         

 

 

 

 

ว1.1ป.2/1 ทดลองและอธิบาย นํ้า แสง เปนปจจัย ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช         

ว1.1ป.2/3 สํารวจและอธิบาย พืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสงอุณหภูมิและการสัมผัส         

ว1.1ป.2/4 ทดลองและอธิบาย รางกายของมนุษยสามารถตอบสนองตอแสงอุณหภูมิ และการสัมผัส          

ว1.1.ป.2/5 อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย         

 ว7.1ป.2/1 สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย        

ว4.1ป.3/2 ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ         

 ว7.1ป.3/1สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวัน

กลางคืน และการกําหนดทิศ 

        

 ว5.1ป.4/1ทดลองและอธิบายการเคล่ือนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด         

 ว7.1ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ       

ว7.1ป.5/1 
สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใช

แผนที่ดาว 

       

 ว7.1ป.6/1 
สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดูขางขึ้น ขางแรม สุริยุปราคา 

จันทรุปราคา และนําความรูไปใชประโยชน 

      

รวม 4 2 2 2 5 1 4 3 

 

4. บทสรุป 

  

 จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนรูดาราศาสตร ตองใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรอยางครบถวนโดยที่ตัวชี้วัดไมไดกําหนดใหมีการทดลอง หากครูผูสอนดาราศาสตรกําหนดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหเหมาะสมแลวนักเรียนจะเรียนรูดาราศาสตรไดอยางเขาใจและสนุก เพราะดาราศาสตรเปนส่ิงที ่นาสนใจและ

ความรูในเบื้องตนไมตองการการคํานวณ การทดลอง หรือ ทฤษฎีทีซั่บซอน การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่

สัมพันธกันก็เปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนรู  นอกจากน้ีในแตละสาขาของวิทยาศาสตรมีส่ือและอุปกรณการเรียนรูเฉพาะ

และเรามักจะเชื่อวากลองดูดาวเปนส่ือที่สําคัญของการเรียนดาราศาสตรแตความเปนจริงกลองดูดาวซ่ึงราคาแพงมีบทบาททํา

ใหนักเรียนระดับขั้นพื้นฐานเกิดความรูความเขาใจนอยมาก เพราะกลองดูดาวเปนอุปกรณสังเกตการณเชิงลึก ตองการทักษะ

การใช และขอมูลรายละเอียดมาก จึงไมเปนประโยชนตอนักเรียนในระดับน้ีมากนักเม่ือเทียบกับแผนที่ดาวซ่ึงราคาถูกและชวย

ใหนักเรียนแตละคนสํารวจทองฟาได โดยเฉพาะแผนที่ดาวสามมิติซ่ึงก็คือทองฟาจําลอง การฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหไดผลดีน้ัน ครูจําเปนตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยาง

สมํ่าเสมอและจริงจัง (ยุพา วีระไวทยะ และ ปรียา นพคุณ, 2544: 89)  น้ันหมายความวา การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไมควรมีเพียงกิจกรรมในหองเรียนเทาน้ัน ตองมีกิจกรรมเสริมตาง ๆ เชนการจัดคายวิชาการเพื่อรวมทํา

กิจกรรมสังเกต และฝกทักษะตาง ๆ รวมถึงการสังเกตปรากฏการณที่เปนปจจุบันเพื่อนักเรียนไดใชทักษะเรียนรูจากของจริงที่
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นาตื่นใจ และการดําเนินงานทั้งสองรูปแบบน้ี ควรใหนักเรียนดวยกันดําเนินการในรูปแบบชมรมเพื่อจัดกิจกรรมคายดารา

ศาสตรและสังเกตปรากฏการณ อุปกรณที่ควรเปนมาตรฐานของการเรียนรูดาราศาสตรคือทองฟาจําลองในโรงเรียน ที่จะเปน

ทั้งเครื่องมือจัดการเรียนรูของครู  และการจัดกิจกรรมของชมรมดาราศาสตร กิจกรรมทั้งหมดเปนการสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนโดยครูสามารถนํามารวมอยูในแผนการเรียนรูตามตัวชี้วัดที่ นักเรียนตองเรียนใน

วิชาวิทยาศาสตรได ดังน้ันรูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรจึงประกอบดวย 1) การวิเคราะหหลักสูตร 2) เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่

สัมพันธกัน 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในทุกตัวชี้วัด 4) การใชทองฟาจําลองเปนส่ือการเรียนรูและกิจกรรม  5) 

ชมรมดาราศาสตร 6) คายดาราศาสตร และ 7) การสังเกตปรากฏการณทองฟาที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการเรียนรูดาราศาสตรในโรงเรียน 
 

 เม่ือการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตรในโรงเรียนทุกโรงมีมาตรฐานที่ดี จะสงผลใหเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนทั้งประเทศมีระดับที่สูง ผูที่มีศักยภาพจํานวนมากจะมุงเรียนตอดานวิทยาศาสตรและเปนนักวิจัยคนควาเกิดวัตกรรม

มากมาย ประเทศชาติกาวเขาสูการพัฒนาอยางแทจริงที่เรียกวา ประเทศไทย 4.0                 
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การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเนื่องในจังหวัดกาํแพงเพชร 

The Teacher Development with Teacher Coaching Process  

in Kamphaeng Phet Province 

 

เรขา อรัญวงศ 

 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

rakhe_7@hotmail.com  
 

บทคัดยอ  

 

การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเน่ืองในจังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเน่ือง

และศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของครู เปาหมายการพัฒนาเปนครูในโรงเรียน สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

จํานวน 15 โรงเรียน และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวน 10 โรงเรียน รวมครู 578 คน ระยะเวลาในการ

พัฒนา 18 เดือน มีการโคชภายนอกและการโคชภายในในบริบทจริงของโรงเรียน การโคชภายนอกโดยผูวิจัยและศึกษานิเทศก

กําหนดเปาหมายในการโคชดานการจัดการเรียนรูและดานการโคชเพื่อนครู การวางแผนการโคชตอเน่ือง 2 เดือนตอครั้ง การโคช

ภายในเปนการโคชเพื่อน เม่ือครูพัฒนาการโคชเพื่อนแลวการโคชภายนอกลดบทบาทลงแตยังคงบทบาท การสังเกตการพัฒนา 

การเรียนรูและการเปล่ียนแปลงของครู 

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของครู พบวา คณะครูสวนใหญพัฒนาการเรียนรู Active Learning ทุกโรงเรียน เกิดชุมชน

การเรียนรูวิชาชีพครู ใน 12 โรงเรียน 

 

คําสําคัญ: การพัฒนาครู  ระบบหนุนนําตอเน่ือง 

 

Abstract 

 

The investigation of Teacher Development with teacher coaching process in Kamphaeng Phet 

province to continual supports teachers and to examine the change results in teachers. The targets of 

development were 15 teachers in schools under the supervision of Kamphaeng Phet Primary Education 

Service Area, Zone 1, and 10 secondary schools under the supervision of Secondary Education Service 

Area Zone 41, 578 teachers, within the duration of 18 months. The external one was conducted by the 

researchers and supervisory teams in coaching teaching and peer coaching were progressed, the external 

coaching reduced roles, but still observed teachers and examined the change results in teachers. 

There were found that most teachers changed their learning activities, and led to PLC (Professional 

Learning Community) - oriented teachers in 12 schools. 

 

Keywords: teacher development, teacher coaching process 
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1. บทนํา 

 การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักเรียนตอง  

ผานงานของครู การสอนอยางมีประสิทธิภาพของครูจึงสําคัญมากการพัฒนาครูประจําการควรชวยใหครูไดเรียนรู  ส่ิงสําคัญ 

คือครูเรียนรูกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และการเรียนรูของตัวครูเองจากประสบการณงานครู ดังน้ันจึงควรพัฒนาครู      

ในบริบทจริงและงานจริง พัฒนาจนครูสามารถจัดการใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองได 

 การพัฒนาครูประจําการในจังหวัดกําแพงเพชร เคยมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา โดยวิจัยและพัฒนาเครือขายเสริมคุณภาพการเรียนรูดวยวิทยาศาสตรของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

กําแพงเพชร หรือ LLEN (เรขา อรัญวงศ และคณะ, 2555) ผลการวิจัยเกิด “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย” องคความรูน้ีจึง    

เปนพื้นฐานในการรวมกันพัฒนาครูจังหวัดกําแพงเพชร 

 จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทําให

คณะผู วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมมือกับบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในการพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเน่ืองในชวง 

พ.ศ. 2556-2557 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเน่ืองและศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของครู 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดการหนนุนําตอเนื่องเพื่อพัฒนาครู 

 ในการพัฒนาครู ใชการโคช (Coaching) ซ่ึงเปนการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมือกันระหวางผูโคชและผูรับการโคช   

มุงพัฒนาสูเปาหมายที่คาดหวังรวมกันซ่ึงไดแกคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน การโคชเปนการชวยเหลือกันฝกและแนะ     

ดวยความไววางใจและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน การโคชภายนอกเนนการโคชเพื่อการรูคิด (Cognitive Coaching) โดย      

การกระตุนใหเกิดความตองการ ทักษะและกระบวนการคิด ที่จะนําไปสูการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิชัย วงษใหญ 

และมารุต  พัฒผล, 2557) ซ่ึงไดแกการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูที่เห็นผลการเปล่ียนแปลงที่ผูเรียน การโคชภายใน      

ใชการโคชเพื่อน (Peer Coaching) 

 การโคชภายนอกมีคณะผูวิจัยและศึกษานิเทศกเปนผูโคช ครูประจําการเปนผูรับการโคช มีการกําหนดเปาหมาย    

ในการโคช คือ ดานการจัดการเรียนรูของครู และดานการโคชเพื่อนครู โคชในบริบทจริง กําหนดบทบาทผูโคช ยึดหลักวา    

ทุกคนพัฒนาได มุงใหเกิดความรวมมือกันพัฒนา สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันและเพิ่มพลังใหกันและกัน เปาหมาย        

คือพัฒนาวิชาชีพครู และผูโคชทุกคนยอมรับวาการโคชตองตอเน่ืองและใชเวลานานพอที่บุคคลจะเปล่ียนแปลงความคิด     

และเปล่ียนพฤติกรรมหรือความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

 3.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู (Professional Learning Community ของครู หรือ PLC 

ครู) 

 PLC ครู คือ คณะครูที่รวมตัวกันเรียนรูรวมกันจากประสบการณหรือจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใหมีพลังและสราง

การเปล่ียนแปลงได วิจารณ พานิช (2554) กลาววาการพัฒนา PLC ครู คือกระบวนการตอเน่ืองที่ครูและนักการศึกษาทํางาน

รวมกันเพื่อบรรลุผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อวา หัวใจของการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้นอยูที่

การเรียนรูของครูที่ฝงอยูในการทํางานของครูและนักการศึกษา การพัฒนา PLC ครูตองรวมมือกันหลายฝาย เพราะตอง

จัดการการเปล่ียนแปลงและตอสูกับแรงตานการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน จึงควรคาดหวังในส่ิงสําคัญจําเปน (Essential 

Knowledge and Skills) จริงๆ การจัดโครงสรางและระบบที่เอ้ือตอการพัฒนา PLC ครู คือจัดหรือปรับตารางการเรียนการ
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สอนใหเอ้ือตอครูที่จะชวยเหลือกันเปนทีมใหคณะครูสามารุทําอยูภายในเวลาปกติของโรงเรียน มีเวลาใหครูประชุมวางแผน

รวมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อหาวิธีพัฒนาการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้น 

 ในการวิจัยครั้งน้ีใชการโคชภายนอกใหครูโคชเพื่อน เม่ือครูพัฒนาทักษะการสังเกต การฟง การถาม การชม       

การสะทอนคิด และชวยเหลือกันจนทีมครูมีพลัง มีผลงานรวมกันอยางตอเน่ือง อยางนอยสองรอบ จึงจัดวาเกิด PLC ครู      

ส่ิงที่มุงพัฒนาคือการจัดการเรียนรู Active Learning ดวยกระบวนการเรียนรูแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับบริบท 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 4.1 การหนุนนําตอเนื่องเปนกระบวนการมีข้ันตอนสําคัญ ดังน้ี 

  4.1.1 การวางแผนรวมกันระหวางผูโคชภายนอกกับผูบริหารโรงเรียน เปนการประชุมรวมกันระหวาง

คณะผูวิจัย ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และตัวแทนครู 

  4.1.2 การลงพื้นที่โคชในบริบทจริง ผูโคชภายนอกมีบทบาทสําคัญคือ การกระตุนใหครูทํางานรวมกัน 

ชวยเหลือและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน รวมทั้งรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 

  4.1.3 การแลกเปล่ียนเรียนจากการโคชและถอดบทเรียน ซ่ึงดําเนินการเปนระยะ รวม 12 ครั้ง ในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูจากโคช มีการเสนอสภาพการเปล่ียนแปลงบทบาทครู ถอดบทเรียนการโคช 

 4.2 การรวบรวมขอมูล 

  รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยบันทึกความสภาพจริง ไดแกการเลาประสบการณของครูประเด็นที่

แลกเปล่ียนเรียนรูกัน ผลงานครูและผลงานนักเรียน 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

  ใชการวิเคราะหเน้ือหาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู และการถอดบทเรียนมาแยกแยะตามประเด็น 

 

5. ผลการวิจัย 

ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปล่ียนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ 

ที่ 
การพัฒนาการเรียนรู 

Active Learning (AL) 
การเปล่ียนบทบาทครู การเกิด PLC ครู 

1 คณะครูบูรณาการขามสาระภาษาไทย

และคณิตศาสตร 

ครูบางคนสนใจนักเรียนเปนรายบุคคล ไมเกิด PLC ครู 

2 ครูใชปฏิบัติงานมินิฟารมเปนการเรียนรู

สาระตางๆเปน AL 

ครูเตรียมคําถามกอนสอน ครูรับฟงอยางสนใจ เกิด PLC ครู มีครู

แกนนํา 

3 ครูภาษาไทย เนนการอานเพื่อคิด

วิเคราะหมากขึ้น บางคนออกแบบ

กิจกรรมโดนดูตัวอยางจากคลิป คณะครู

บูรณาการการเรียนตามกลุมสาระใน

กิจกรรมวันพอ วันปใหม 

ครูบางคนอดทนคอยนักเรียน แสดงความคิด จูงใจ 

ไมปดก้ัน ครูทํางานเปนทีมเขมแข็งขึ้น รวมกัน

จัดการเรียนรูบูรณาการขามสาระ 

เกิด PLC ครู มี

ผูบริหารเปนแกนนํา 

4 ครูปฐมวัยสอนอานในระดับปฐมวัย

นักเรียนอานไดอยางมีความสุข ครู

วิทยาศาสตรสอนแบบใหทําโครงงาน 

ครูปฐมวัย สรางแรงจูงใจ ชักชวนเพื่อนครูอนุบาล

สอนอาน 

ไมเกิด PLC ครู 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1719 

ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปล่ียนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ) 

ที่ 
การพัฒนาการเรียนรู 

Active Learning (AL) 
การเปล่ียนบทบาทครู การเกิด PLC ครู 

5 คณะครูรวมกันสอนบูรณาการ

ภาษาอังกฤษกับสังคมศึกษา 

คณะครูพัฒนาการสอนบูรณาการกิจกรรมวัน

สําคัญกับการเรียนรูกลุมสาระ 

เกิด PLC คร ู

6 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู นักวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินการใน

โรงเรียน 

ไมปรากฏขอมูล PLC 

ครู 

7 ครูวิทยาศาสตรสอนแบบใหทําโครงงาน 

คณะครูรวมกันสอนบูรณาการหลาย

ตัวชี้วัด รวมกันบูรณาการ 8 กลุมสาระใน

กิจกรรมสูอาเซียนของโรงเรียน 

ครูเปล่ียนความเชื่อวาสอนบูรณาการเปนการเพิ่ม

ภาระงาน โดยม่ันใจวาลดภาระงานได คณะครู

พัฒนาการสอนบูรณาการ 

เกิด PLC ครู มีครู

แกนนํา 

8 ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ศิลปะพัฒนา

กิจกรรม AL, คณะครูพัฒนากิจกรรม AL 

กิจกรรมวันพอโดยบูรณาการตัวชี้วัด

หลายสาระในกิจกรรม 

ครูออกแบบกิจกรรมเองมากขึ้น โดยดูแนวทางจาก

คลิป, คณะครูทํางานเปนทีมโดยรับฟงความ

คิดเห็นจากเพื่อนครูทั้งเปนทางการและไมเปน

ทางการ 

เกิด PLC ครู มีครู

แกนนํา 

9 ไมปรากฏการพัฒนา Active Learning 

เพิ่มขึ้น 

ครูบางคนม่ันใจการใชคําถามกระตุนการคิดมาก

ขึ้น 

ไมเกิด PLC ครู 

10 ครูประถมศึกษาออกแบบกิจกรรม AL 

หลากหลาย การอานหนังสือหลากหลาย

มากขึ้น ครูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

พัฒนาการสอนแบบใหทําโครงงาน 

ครูรวมมือกันจัดกิจกรรมพานักเรียนอนุบาลถึง ป.

5 ขึ้นรถไฟจากพิจิตรไปพิษณุโลก มุงเพิ่มทักษะ

ชีวิตใหเด็ก 

ไมเกิด PLC ครู เริ่มมี

การชวยเหลือเม่ือครู

ขอรอง 

11 คณะครูบูรณาการเรียนรูขามสาระ, 

พัฒนากิจกรรม AL มากขึ้นในการสอน

อานเขียนภาษาไทย บูรณาการตัวชี้วัด 

ศิลปะ, ครูมีความพยายามจะพัฒนาการ

อานคิด วิเคราะห แตผลการเปล่ียนแปลง

ยังไมชัด, บูรณาการการเรียนรูสาระใน

กิจกรรมวันลอยกระทง วันพอ วันปใหม 

และกิจกรรมสูอาเซียน 

ครูบางคนเพิ่มการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ครู

สวนใหญเขาใจและรวมมือกิจกรรมบูรณาการ

เรียนรูในวันสําคัญตางๆ 

ไมเกิด PLC ครู 

12 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู ผูวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินงานในระยะหก

เดือนสุดทาย 

ไมปรากฏขอมูล PLC 

ครู 

13 คณะครูรวมกันพัฒนากิจกรรม AL บูรณา

การสาระตางๆ ในกิจกรรมวันแม งาน

สารทไทยกลวยไมไขเมืองกําแพงเพชร วัน

ลอยกระทง วันพอของแผนดิน 

ครูเขาใจและจัดการเรียนรูบูรณาการแบบคูขนาน 

ครูสังเกตพฤติกรรมและระบุการเรียนรูของ

นักเรียนไดชัดเจนมากขึ้น 

เกิด PLC ครู มีครู

แกนนําและเกิด PLC 

กลุมครูที่น่ังหองพัก

เดียวกัน 
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ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปล่ียนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ) 

ที่ 
การพัฒนาการเรียนรู  

Active Learning (AL) 
การเปล่ียนบทบาทครู การเกิด PLC ครู 

14 ครูระดับมัธยมศึกษารวมกันออกแบบและ

จัดกิจกรรมบูรณาการโดยครูทุกคนได

สอนตามตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบ 

ครูสามารถกระตุนใหนักเรียนรวมกันคิดไดมากขึ้น 

ครูฟงความคิดนักเรียน ครูปรึกษาครูอ่ืนขามสาระ

อยางไมเปนทางการ 

ไมเกิด PLC ครู 

15 คณะครูบูรณาการหลายสาระในกิจกรรม

หาหองชีวิตครูรวมกันสอนโดยใหทํา

โครงงานเรียนรูหลายตัวชี้วัดขามสาระ 

ครูเตรียมคําถามใชคําถามกระตุนการคิดมากขึ้น  

มีทีมครูสอนบูรณาการโดยใหนักเรียนทําโครงงาน

ลดเวลาชิ้นงานนําไปใชเรียนรูตอยอดโครงงานใหม 

เกิด PLC ครู ระดับ

มัธยมศึกษา 

16 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู ซ่ึง

ไดจากการสังเกตและแลกเปล่ียนเรียนรู 

# ผูวิจัยไมสามารถติดตามการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง ครูระบุวาพัฒนาการสอนโดยใหนักเรียน

ทําโครงงาน มีการนํานักเรียนรวมกิจกรรม

นิทรรศการวิชาของโครงการวิจัย 

ไมปรากฏขอมูล PLC 

ครู 

17 คณะครูบูรณาการขามสาระใหนักเรียนทํา

โครงงานแลวตอยอดไปสูโครงงานใหม ทํา

ขาวกลอง นําไปสูโครงงานผลิตหนังส้ัน 

คณะครูรวมกันดูแลนักเรียน ครูรับฟงกันมาก มี

ความเขมแข็งอยางชัดเจน ครูทีมเดียวกันสามารถ

ทํางานแทนกันไดอยางเขาใจ 

เกิด PLC ครู มีครู

แกนนํามากกวา 1 

คน 

18 ครูพัฒนากิจกรรม AL เปล่ียนแปลงไม

มากนัก 

คณะครูที่เคยทํางานดวยกันรวมกันพัฒนาการ

เรียนรูบูรณาการใหทําโครงงานเก่ียวกับภูมิปญญา

ดานการปกผาของชนเผา ทีมเพิ่มจํานวนครูมีสวน

รวมมากขึ้น 

ไมเกิด PLC ครู 

19 พัฒนากิจกรรม AL ในวิชาวิทยาศาสตร 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

และการงานอาชพี ตอมารวมกัน 

ออกแบบจัดกิจกรรมบูรณาการขามสาระ

การเรียนรูจากไมไผซ่ึงเปนพืชในทองถิ่น 

คณะครูออกแบบการเรียนรูบูรณาการรวมกันได

ผลงานแลวทํารอบใหมตอยอดได 

เกิด PLC ครู มีแกน

นํา 

20 ครูบางคนพัฒนากิจกรรมกีฬาสีเปนการ

เรียนรูตามชี้วัด การงานฯ และพลศึกษา 

ครูบางคนขอความรวมมือเพื่อนครูรวมโครงงานทํา

หนังส้ัน 

ไมเกิด PLC ครู 

21 พัฒนา AL ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร 

สุขศึกษา ครูรวมกันออกแบบการเรียนรู

บูรณาการขามสาระใหนักเรียนทํา

โครงงานโดยใชพืชในทองถิ่น (ลูกไหน) 

คณะครูรวมกันออกแบบการสอนบูรณาการกลุม

เล็กๆ ตอมามีครูเพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการรอบที่ 2 

ตอยอดจากโครงการรอบแรก 

เกิด PLC ครู มีแกน

นําและเพิ่มแกนนํา

ครู 

22 ไมสามารถดําเนินการได ไมสามารถดําเนินการได ไมมีขอมูล 

23 ไมปรากฏขอมูลการพัฒนาการเรียนรู ไมสามารถหนุนนําตอเน่ือง ไมมีขอมูล 

24 พัฒนา AL มีประสิทธิภาพมากขึ้น มี

การบูรณาการสาระสุขศึกษาภาษาไทย 

และการงานจัดการเรียนรูแบบใหทํา

โครงงานประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะครูรวมคิด รวมทํา และเนนประเด็นสําคัญใน

การพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น 

เกิด PLC ครูหลาย

กลุม 
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ตาราง การพัฒนาการเรียนรู Active Learning การเปล่ียนบทบาทของครู และการเกิด PLC ครูในโรงเรียนตางๆ (ตอ) 

ที่ 
การพัฒนาการเรียนรู 

Active Learning (AL) 
การเปล่ียนบทบาทครู การเกิด PLC ครู 

25 พัฒนา AL มากขึ้น บูรณาการการเรียนรู

ขามสาระในงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน รวมทั้งพัฒนารับการประเมิน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยไมเพิ่มงาน 

กลุมครูมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันมากขึ้น ครูที่

รับผลงานหรือชิ้นงานตางจากวิชาอ่ืนมาใชในวิชา

ตนรูสึกดีที่ลดเวลาทํางาน แตนักเรียนเรียนรูอยาง

สนใจมากขึ้น 

เกิด PLC ครูอยาง

นอย 2 กลุม 

 

 จากตาราง แสดงวามีโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนรู Active Learning จํานวน 18 โรงเรียน คณะครูเปล่ียนบทบาทเกิด 

PLC ครู จํานวน 12 โรงเรียน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนําตอเน่ืองโดยการโคชภายนอกและการโคชภายในดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในโรงเรียน 25 โรงเรียน เปนระยะเวลา 18 เดือน มีโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนรูแบบ Active Learning 

จํานวน 18 โรงเรียน ซ่ึงในกลุมน้ีมีคณะครูเปล่ียนบทบาท โดยมีการสรางทีมครูที่เพิ่มพลังกันเกิด PLC ครูในโรงเรียน จํานวน 

12 โรงเรียน 

 

7. อภิปรายผล 

 7.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู Active Learning โดยการโคชภายนอกและโคชภายในสําเร็จไดในระยะเวลา  

18 เดือน อาจจะเน่ืองจากในการโคชมีการตั้งประเด็นปญหาโดยครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูการออกแบบกิจกรรมใหนักเรียน

ไดทําชิ้นงานจากการเรียน ครูสวนใหญเสนอการปรับปรุงกิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย   

ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติและครูใชคําถามกระตุนการคิดระหวางปฏิบัติ ครูเสนอเทคนิควิธีตางๆ จากประสบการณการสอน  

ของตนเอง ตั้งใจฟงและสังเกตนักเรียนมากขึ้น ซ่ึงการที่ครูสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงการเรียนของนักเรียนทําใหครูเกิด   

ความเขาใจ และพัฒนาดวยความเขาใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Vygotsky (อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2552) ซ่ึงอธิบายวา

การชวยเหลือเด็กในบริบทจริงในกิจกรรม/งานจริง ทาทายความคิด ความเขาใจของผูเรียนได 

 7.2 การพัฒนาครูจนสามารถ สรางทีมครูที่มีพลังเกิดเปน PLC ได อาจจะเน่ืองจากโคชในบริบทจริงและการเนน   

ใหคณะครูรวมกันวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอน บทบาทโคชภายนอกอาจเปนแนวทางใหครูที่มีศักยภาพเปนโคช   

ไดเห็นบทบาทแลวสามารถเปนแกนนําในการรวมพัฒนาได ชวยเหลือเพื่อนครูจนเปนที่ยอมรับ PLC ครูสวนใหญเปนครูระดับ

มัธยมศึกษา อาจจะเน่ืองจากสอนวิชาตางกัน ทําใหแลกเปล่ียนเรยีนรูไดแนวคิดที่แตกตางและมีประเด็นการรวมกันพัฒนาการ

เรียนรูบูรณาการขามวิชากัน ตารางสอนปกติ ปรากฏพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนปฏิบัติอยางจริงจังกาวหนา นักเรียน

กระตือรือรนในการทําผลงานชิ้นเดียวสําหรับหลายวิชา หรือใชชิ้นงานจากวิชาหน่ึงไปตอยอดในอีกวิชาห น่ึงทําใหคณะครู      

มีขอมูลแลกเปล่ียนระหวางกัน จากการสังเกตของโคชภายนอกในระยะหกเดือนสุดทายสําหรับโรงเรียนที่เกิด PLC ครู      

คณะครูแสดงถึงการทํางานรวมกันโดยคณะครูชวยกันจัดการใหนักเรียนไดทํางาน ทําโครงการไดกาวหนา มีความสะดวกขึ้น  

ทั้งการทํางานในเวลาเรียนนอกเวลาเรียน ครูชวยเหลือกัน ดูแลนักเรียนแทนครูอ่ืนที่ตองไปทํางานอ่ืนโดยไมตองมีคําส่ัง     

ของโรงเรียน คณะครูที่พัฒนาทีมงานอยางมีพลังแลว บรรยากาศการแลกเปล่ียนรวมเรียนรูเปนบรรยากาศที่สนุก ครูสามารถ

ชื่นชมเพื่อนครูโดยยกเหตุการณสภาพจริงมาสนับสนุนการชมเชยไดสอดคลองกับที่วิจารณ พานิช (2574) เสนอวา PLC ครู 
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เปนกลุมที่มีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนที่ไดรวมกันทํางานเรียนรูการเปล่ียนแปลง หรือพัฒนารวมกัน ชวยเหลือกัน         

โดยไมเนนการแขงขัน สรางแรงบันดาลใจใหแกกันและกัน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยและพัฒนาครูในสถานศึกษาควรผานกระบวนการวิจัยใชเวลาอยางนอย 18 เดือน ควรพัฒนาโรงเรียน     

โดยการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับเขตการศึกษา คณะผูวิจัยรวมตองมุงม่ัน อดทนในการดําเนินงาน มีการทํา

ทบทวนรวบรวมบทเรียนรูการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาทีมครูใหกาวหนา หรือบรรลุผล เพื่อพัฒนาตอเน่ืองไป 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยนําเสนอแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD กระบวนการ

เรียนรูแบบ STAD ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนไดแก 1) การนําเสนอและจัดผูเรียนเขากลุม 2) กิจกรรมการศึกษาของทีม 3) การทดสอบ

ยอย และ 4) ประกาศยกยองชมเชยใหรางวัล กระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยาประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การทํา

ความเขาใจปญหา 2) การวางแผน 3) การดําเนินการตามแผน 4) การตรวจยอนกลับ ขอดีของการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD คือ 

เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ชวยเหลือกัน ฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบ       

ในหนาที่ของตนเองและในกลุม อีกทั้งยังไดฝกทักษะทางสังคมดวย ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD คือ ถานักเรียน

ยังขาดความรับผิดชอบยอมใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จได  

 

คําสําคัญ: การเรียนแบบรวมมือ  รูปแบบ STAD  กระบวนการของโพลยา  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

Abstract 

 

This paper presented the cooperative learning model, Student Team-Achievement Division strategies 

(STAD) with Polya’s problem solving process to improve their ability to solve mathematical problems. 

There were 4 stages presented the cooperative learning model, Student Team-Achievement Division 

strategies (STAD), which they were 1) Presentation of the study group 2) the educational activities of the 

team 3) subtests and 4) announced recognition award. Polya’s problem solving process comprised four 

phases: 1) Understanding the problem 2) Devising a plan 3) Carrying out the plan and 4) Looking back. 

The advantages of STAD learning management are the opportunity to interact with their classmates, to 

give and accept the other opinions, to help each other in order to aware their own responsibility, and to 

practice their social skills. The limitation of STAD learning management is students lacking of the responsibility 

which is effected to their successful learning. who are irresponsible are often unsuccessful in learning. 

 

Keywords:  cooperative learning, Student Team-Achievement Division (STAD) model, Polya’s problem 

solving process, ability to solve mathematical problems 
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1. บทนํา  

 

คณิตศาสตรเปนศาสตรที่เก่ียวของกับการสรางสรรคและการแกปญหาส่ิงตางๆ การใชเหตุผล การศึกษาตอในวิชา

ตางๆ หลายสาขาตองอาศัยคณิตศาสตรเปนพื้นฐานทั้งส้ิน คณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย 

ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่

ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้งยัง

เปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซ่ึงในปจจุบัน

ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินการเรียนรูระดับนานาชาติในรายวิชาคณิตศาสตรจํานวน 2โครงการไดแก TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study)และ PISA (Programme for International Students 

Assessments) ทั้ง 2 โครงการมีจุดเนนที่แตกตางกันคือ TIMSS เนนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนตาม

หลักสูตรในโรงเรียนสวนการประเมินผล PISA มุงประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตร (mathematical literacy) ที่เนนเรื่อง

สมรรถนะของนักเรียนในการรูเรื่องคณิตศาสตรที่เก่ียวของในบริบทของโลกจริง และการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริงเม่ือออก

จากโรงเรียนไปแลว จากขอมูลการประเมินผลของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามโครงการ 

TIMSS ระหวางป พ.ศ.  2538 – 2554  พบวาจํานวนนักเรียนที่มีความรูคณิตศาสตรถึงระดับพื้นฐานลดลงจาก 69% เหลือ

เพียง 28% เชนเดียวกับการประเมินผล PISA ชี้วานักเรียนมากกวาคร่ึงมีความรูคณิตศาสตรไมถึงระดับพ้ืนฐานตาม

เกณฑ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ไมเพียงแตการประเมินผลนานาชาติ

เทาน้ันที่ชี้บอกความถดถอยของการศึกษาคณิตศาสตรไทยเทาน้ัน การประเมินผลภายในประเทศซ่ึงไดแก O-NET ก็ชี้ถึงความ

ถดถอยของความรูคณิตศาสตรของนักเรียน สาเหตุสําคัญของภาวะถดถอยที่เกิดกับการศึกษาคณิตศาสตรอาจมีหลายสาเหตุ 

เชนการใชเวลาเรียนอยางไมมีคุณภาพ เปาหมายของผูเรียนและผูสอนตองการคะแนนจากการสอบเปนสําคัญ จึงให

ความสําคัญกับการกวดวิชาซ่ึงเนนการตอบขอสอบ แตละเลยสมรรถนะอ่ืน ๆ ทางคณิตศาสตร (สุนีย  คลายนิล, 2558: 1-27) 

สอดคลองกับผลสอบ O-NET ในป2558 พบวาวิชาคณิตศาสตรยังมีคาเฉล่ียต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (สทศ.) ผลการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เปนปญหาดังกลาวน้ีสวนหน่ึงอาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนซ่ึงครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบบรรยาย

อธิบายตัวอยางแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ประเมินผลโดยเนนเน้ือหาวิชามากกวาการนําไปใชในขณะที่ผูเรียนยังขาดความ

รับผิดชอบ มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ ไมชอบคิด ไมชอบทําแบบฝกหัดดวยตนเอง (พิมพพร ฟองหลํ่า, 2555: 26) การสราง

การคิดทางคณิตศาสตรตองสรางจากกระบวนการเชิงการรูผานส่ิงที่เปนรูปธรรม ความเปนสัญลักษณและรูปแบบของการ

พิสูจนที่ตองอาศัยระยะเวลามาก นอกจากน้ีความสําเร็จในการคิดคณิตศาสตรตองอาศัยผลของความรูที่มีมากอนหนาน้ี (Tall, 

2006) จากการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการสอนที่บูรณาการกลยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของ

นักเรียนในอนาคต” ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม  2558  ณ หองประชุม GRAD 1 ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

พบวาครูประจําการจํานวน 6 คน จาก 25 คนที่เขารวมโครงการมีความเห็นวานักเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานการ

แกปญหาจึงตองการนวัตกรรมการสอนเพื่อแกปญหาดังกลาว(รายงานผลการจัดสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการสอนที่บูรณาการกล

ยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต: 2559) อีกทั้งทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะสําคัญทักษะ

หน่ึงของการเรียนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนทักษะที่ทุกคนจะตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและตลอดชีวิต 

ดังน้ัน การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาควรมีเปาหมาย คือ นักเรียนสามารถแกปญหาได ฝก

แกปญหาที่ไมคุนเคยหลากหลายแบบ ทั้งโดยแนวทางที่ยอมรับกันทั่วไปและแนวทางที่แปลกใหม ตั้งคําถามที่ชวยทําความ

กระจางใหแงมุมมองตางๆ เพื่อนําไปสูทางออกที่ดีกวา รวมทั้งทักษะการทํางานรวมกัน (วิจารณ  พานิช, 2555: 32) ผูเขียนจึง

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของการคิดแกปญหาจากนักวิชาการแลวพบวา การแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของ
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โพลยา (Polya) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนทํางานดวยกันเปนกลุม

จะชวยพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันอันเปนทักษะหน่ึงของผูเรียนในศตรวรรษที่ 21  (วิจารณ พานิช, 2555: 19) สอดคลอง

กับการแกปญหาแบบรวมมือตามแนวทางของ PISA ซ่ึงสมรรถนะในการแกปญหาแบบรวมมือหมายถึงความสามารถของ

บุคคลในการเขารวมกระบวนการแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการแบงปนความเขาใจที่มีและรวบรวม

ความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปญหา (เอกรินทร อัชชะกุลวิสุทธิ์, 2557: 37) ในบทความน้ีผูเขียนจึง

นําเสนอแนวคิดและกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพลยาโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD  

 

2. แนวคิดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

 ปญหาทางคณิตศาสตรมีหลายระดับตั้งแตระดับงายคืออานโจทยแลวสามารถคิดในใจเพื่อหาคําตอบได จนถึงปญหา

ที่ยากมากที่ตองใชความรูการคิดระดับสูงจึงจะสามารถคิดไดซ่ึงบางครั้งก็ไมสามารถหาคําตอบได การไดคําตอบสุดทายจึงไมใช

ส่ิงสําคญัที่สุดของการแกปญหาเสมอไป ในปจจุบันน้ีการแกปญหาคณิตศาสตรมุงเนนที่คิดวิเคราะหปญหา การเลือกใชวิธีการ

แกปญหาที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของส่ิงที่คิดได ผูเรียนไดใชความรูความสามารถที่มีอยูลงมือ

แกปญหา (อัมพร มาคะนอง, 2559: 46) ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่เก่ียวกับคณิตศาสตรซ่ึงเผชิญอยู และ

ตองการหาคําตอบ โดยยังไมรูวิธีการหรือขั้นตอนที่จะไดคําตอบของสถานการณน้ันในทันที  การแกปญหาทางคณิตศาสตร 

หมายถึง กระบวนการในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และ

ประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร (วัชรี กาญจนกีรติ, 2554: 28)  นอกาจากน้ียังมีนักวิจัยได

ใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรดังน้ี 

เบญจมาศ ฉิมพาลี (2550: 54) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนการหาวิธีการหรือคําตอบของปญหา

คณิตศาสตรโดยอาศัยความรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตรของผูแกปญหา  

ชญาภา ใจโปรง (2554: 9) กลาววาการปญหาทางคณิตศาสตรเปนการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร 

กระบวนการแกปญหา กลยุทธในการแกปญหาและประสบการณที่มีอยูเพื่อคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร  

ปริฉัตร จันหอม (2555: 83) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการในการประยุกตความรูทาง

คณิตศาสตร ขั้นตอนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา ความคิดและประสบการณทางคณิตศาสตรที่มีอยูไปผสมผสานกับขอมูล

และเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในปญหาเพื่อแสดงวิธีการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร  

ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557: 35) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การหาวิธีการเพื่อใหไดคําตอบ 

โดยอาศัยความรู ความเขาใจ กระบวนการ ขั้นตอนแกปญหา และยุทธวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตลอดจนการใช

ประสบการณเดิม และทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณใหม   

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การดําเนินการทางคณิตศาสตรโดยนําความรู ความ

เขาใจ ขั้นตอนกระบวนการแกปญหา โดยใชประสบการณเดิม และทักษะพืน้ฐานที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณใหม เพื่อ

หาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร 

 

3. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของโพลยา 

 

 การแกปญหาคณิตศาสตรแตละปญหาอาจใชวิธีที่แตกตางกันไดหลายวิธีรวมถึงกลวิธีที่ใชก็อาจแตกตางกันดวยกลวิธี

แกปญหาเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนคิดและแกปญหาคณิตศาสตรไดสําเร็จ Polya (1985) ไดนําเสนอกระบวนการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเขาใจปญหาอยางถองแท มีการวางแผน และดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ ทําใหไดคําตอบที่ถูกตองหรือผลเฉลยที่เปนเหตุเปนผลจากการแกปญหา ขั้นตอนของกระบวนการดังกลาว
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มี 4 ขั้นดังน้ี ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนขั้นการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ

ปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน (Devising a plan) เปนขั้นการเชื่อมโยงระหวางขอมูลในปญหากับส่ิงที่ตองการทราบ ขั้นที่ 3 

การดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นน้ีเปนการลงมือทํางานตามแผนที่วางไว ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ

(Looking back) ขั้นน้ีเปนการตรวจสอบคําตอบหรือเฉลยที่ไดวาสอดคลองกับขอมูล และเงื่อนที่กําหนดในปญหาหรือไม 

(อัมพร มาคะนอง, 2559: 43-44) 

 

4. รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการ STAD 

 

 4.1 แนวคิดและหลักการของการเรียนรูแบบรวมมือ 

การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่นักเรียนมีความสามารถ

แตกตางกันโดยแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2555: 4) สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน สงเสริมผูเรียน

ใหรูจักชวยเหลือกัน คนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อน

สมาชิกทุกคนในกลุมเพราะยึดตามแนวคิดที่วาความสําเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเปนความสําเร็จของกลุม (สุคนธ สินธพา

นนท, 2554: 22) นอกจากน้ีผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะทางสังคมที่เนนทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทักษะการส่ือสาร ทักษะ

การสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการยอมรับความแตกตางของบุคคลและไดพัฒนาทักษะการคิดและการแกปญหา 

หลักการเรียนรูแบบรวมมือมี 5 ประการประกอบดวย (1) การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพา (positive interdependence)

โดยถือวาทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากัน เพื่อความสําเร็จรวมกัน (2) การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหัน

หนาเขาหากันมีปฏิสัมพันธกัน (face to face interaction) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตาง ๆ (3) 

การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะในการทํางานรวมกัน (4) การเรียนรูรวมกันควรมี

การวิเคราะหกระบวนการกลุม (group processing) ที่ใชในการทํางาน และ (5) การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงาน หรือ

ผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคล และรายกลุมที่สามารถตรวจสอบ และวัดประเมินได (individual  accountability) (สมจิต จันทรฉาย, 2557:  

246-248)  รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบซ่ึงแตละรูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการ

หลักๆซ่ึงไดแกการจัดกลุม การศึกษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ  การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไป 

เพื่อสนองวัตถปุระสงคเฉพาะเชน รูปแบบจ๊ิกซอร (JIGSAW) รูปแบบเอส.ที.เอ.ดี. (STAD) รูปแบบที.เอ.ไอ. (TAI) รูปแบบที.จี.

ที. (TGT) รูปแบบแอล.ที (L.T) รูปแบบจี.ไอ. (G.I) รูปแบบซี.ไอ.อาร.ซี (CIRC) และรูปแบบคอมเพล็กซ (COMPLEX) (ทิศนา 

แขมมณี, 2558: 265-271) จากแนวคิดดังกลาว มีนักวิจัยที่ใหความสนใจการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในวิชาคณิตศาสตร

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชรูปแบบ STAD ดังเชนงานวิจัยของ  

Catherine (1992: 59-62) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรวมมือภายในกลุมเล็กที่มีความแตกตางกัน

ระหวางนักเรียนเกรด 5-6 ในวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการแกปญหาและชวยเหลือกันในการ

เรียนรู นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู นักเรียนที่ออนสามารถเรียนรูเน้ือไดดีขึ้น 

Barbato (2000: 2113-A) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด

10 ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากน้ี

ผลสัมฤทธ์ิของเพศหญิงและเพศชายไมแตกตางกัน 

Idown (2013: 96) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือในการปฏิบัติงานวิชาพีชคณิตของโรงเรียนมัธยม

ในเขตชานเมือง โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD กับการเรียนรูแบบดั้งเดิม พบวา การใชเทคนิคการเรียน
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แบบรวมมือรูปแบบ STAD กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ทําใหการเรียนรูวิชาพีชคณิตดีขึ้นสามารถนําไปสู

ความสําเร็จในระดับสูงของโรงเรียนมัธยม 

ไมตรี พุทธขันธ (2555: 67) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับ

การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก  

มัจฉา เรืองอุไร (2555: 107) ไดศึกษาผลการใชการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เสริมดวย

แบบฝกการตูนที่เนนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามกระบวนการของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา 

นักเรียนที่เรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เสริมดวยแบบฝกการตูนที่เนนการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรตามกระบวนการของโพลยา มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและมีความคงทนในการเรียนรูรวมทั้งมีเจต

คติตอการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เสริมดวยแบบฝกการตูนที่เนนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ตามกระบวนการของโพลยาอยูในระดับดี  

อนุสรณ สุวรรณพัฒน (2558: 116) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน

เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD กับการ

เรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน LT พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ 

STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน LT และ มีเจตคติตอการเรียน

เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรอยูในระดับมากที่สุด  
จากผลงานวิจัยสวนใหญที่กลาวทั้งในและตางประเทศ ใหผลสอดคลองกันคือ นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอีกทั้งยัง

ชวยสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการกลุมไปในเชิงบวกดวย 

4.2 กระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD 

การจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงมี

ชื่อเต็มวา Student Team-Achievement Division (ทิศนา แขมมณี, 2558: 266) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง โดยแบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-6 คน ที่มีความสามารถคละ

กัน (เกง – กลาง – ออน) ทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของกลุม สมาชิกในกลุมจะมีปฏิสัมพันธสงเสริมซ่ึงกันและกัน มีความ

รับผิดชอบรวมกันทั้งตนเองและสวนรวม มีการฝกฝน และใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ผลงานกลุมน้ีขึ้นอยูกับผลงานของ

สมาชิกแตละคน (อัจฉราพรรณ อาโน, 2555: 17) ซ่ึงเปนรูปแบบที่สามารถใชไดกับทุกวิชา ตั้งแตคณิตศาสตร ศิลปะ ภาษา

และสังคมศึกษานอกจากน้ียังใชไดกับระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ STAD  

สมจิต  จันทรฉาย (2557: 251-252) กลาววา รูปแบบ STAD มีขั้นตอนการเรียนการสอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1  การนําเสนอความคิดรวบยอดใหม มีวิธีการสอนแบบเดียวกับรูปแบบ TGT 

ขั้นที่ 2 การจัดทีมเพื่อศึกษาและฝกปฏิบัติเปนการจัดผูเรียนที่มีความสามารถตางกันเขากลุมแตละกลุมประกอบดวย

ผูเรียนที่มีความสามารถ สูง ปานกลางและต่ํา เม่ือผูเรียนเขากลุมเรียบรอยแลวครูจัดใบงานและใบคําตอบใหกับกลุม 

ขั้นที่ 3  ทดสอบผูเรียนโดยใหผูเรียนแตละคนในกลุมทําแบบทดสอบยอยดวยตนเอง และสงใหครูตรวจเพื่อให

คะแนนรายบุคคลและคะแนนกลุม  

ขั้นที่ 4  การประกาศผลทีมที่ชนะเปนกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด  

ทิศนา แขมมณี (2558: 266-267) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบSTAD มี 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง – กลาง – ออน) กลุมละ 4 คนและเรียกวากลุมบานของเรา 
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2) สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับเน้ือหาสาระและศึกษาเน้ือหาสาระน้ันรวมกัน เน้ือหาสาระน้ันอาจมีหลาย  

 ตอน ซ่ึงผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของตนไว 

3) ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทายซ่ึงเปนการทดสอบรวบยอดและนําคะแนนของตนไปหาคะแนน  

พัฒนาการ ซ่ึงหาไดดังน้ี 

 คะแนนพื้นฐาน     : ไดจากคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบยอยหลายครั้งที่ผูเรียนแตละคนทําได 

 คะแนนที่ได         : ไดจากการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายลบคะแนนพื้นฐาน 

            คะแนนพัฒนาการ : ถาคะแนนที่ไดคือ 

  -11  ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการเทากับ   0 

    -1  ถึง -10  คะแนนพัฒนาการเทากับ 10 

   +1  ถึง  10  คะแนนพัฒนาการเทากับ 20 

  +11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการเทากับ 30 

4) สมาชิกในกลุมบานของเรานําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนกลุม กลุมใดไดคะแนน

พัฒนาการของกลุมสูงสุดกลุมน้ันจะไดรางวัล  

จากกระบวนการขางตนผูเขียนไดทําการสรุปกระบวนการสอนตามรูปแบบ STAD มี 4 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 
 

 ข้ันตอนหลัก                      แนวทางปฏิบัติ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  กระบวนการสอนตามรูปแบบSTAD 

1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยอภิปรายซักถาม 

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

3. นําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมและเราความ  

    สนใจ 

4. แบงนักเรียนกลุมละ 4 คนโดยคละเพศคละความสามารถ 

   เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน 

1. ครูอธิบายเน้ือหาและขั้นตอนการทํางาน 

2. นักเรียนแตละกลุมตั้งชื่อและสงตัวแทนมารับใบความรูและใบงาน 

3. บอกกฎการทํางานกลุม 

4. นักเรียนภายในกลุมชวยกันศึกษาใบความรูและรวมกันทําใบงาน  

    โดยสมาชิกในกลุมจะแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละกลุมและ  

   กระตุนใหนักเรียนทุกคนรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

6. เม่ือนักเรียนทําใบงานเสร็จแลวมารับเฉลยไปตรวจใบงาน 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป 

1. ครูแจงใหนักเรียนจัดเกาอ้ีเปนแถว ทดสอบเปนรายบุคคล 

2. ครูตรวจขอสอบแจงคะแนนเปนรายบุคคล 

3. สมาชิกนําคะแนนของรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม 

ครูแจงคะแนนความกาวหนาของทีม ยกยองและชมเชย พรอมมอบ

รางวัลใหกับนักเรียนกลุมที่มีคะแนนมาก 

1.ขั้นการนําเสนอบทเรียนตอ

นักเรียนทั้งชั้นและจัดผูเรียนเขากลุม 

2.ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม 

3.ขั้นทดสอบยอย 

4.ขั้นประกาศยกยอ่ง  ชมเชย ใหร้างวลั 

เร
ียน

หน
วย

ตอ
ไป
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5.  ตารางสังเคราะหการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา 

 การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา ผูเขียนไดสังเคราะหออกมา

เปนตารางดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ตารางการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพยา  

 

6. บทสรุป 

 

 การจัดการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนรูปแบบหน่ึงที่นิยมใชในวิชาคณิตศาสตรเน่ืองจากเปนรูปแบบที่เนน

ผูเรียนรวมมือ ชวยเหลือกันในการเรียนรูโดยแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คนที่คละความสามารถ(เกง ปานกลาง ออน) 

ทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและสวนรวม มีการฝกฝนและใชทักษะการทํางานกลุมรวมกันซ่ึงมีกระบวนการใน

การจัดการเรียนรูอยู 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้นและจัดผูเรียนเขากลุม  2) ขั้นกิจกรรมการศึกษาของ

ทีม  3) ขั้นทดสอบยอย  4) ขั้นประกาศยกยองชมเชยใหรางวัล เชนเดียวกับการแกปญหาตามกระบวนการของโพลยาเปนการ

แกปญหาที่มีขั้นตอน 4 ขั้นดังน้ี ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา เปนขั้นการวิเคราะห ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การ

วางแผนงาน เปนขั้นการเชื่อมโยงระหวางขอมูลในปญหากับส่ิงที่ตองการทราบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน ขั้นน้ีเปนการ

ลงมือทํางานตามแผนที่วางไว ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ ขั้นน้ีเปนการตรวจสอบคําตอบหรือเฉลยที่ไดวาสอดคลองกับขอมูล 

และเงื่อนที่กําหนดในปญหาหรือไม ขอดีของการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD คือ เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ชวยเหลือกันในขณะเรียน คนเกงสามารถอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ ฝกนักเรียนใหมี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและในกลุม นักเรียนสามารถอภิปรายถึงขอดีขอเสียและความเปนเหตุเปนผลของคําตอบ

ในปญหาคณิตศาสตรไดซ่ึงปญหาคณิตศาสตรเปนปญหาที่ทาทายและแปลกใหม ทําใหเกิดความกาวหนาทีละนอยจนถึงมาก

ที่สุด อีกทั้งยังไดฝกทักษะทางสังคมดวย ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรูรูปแบบ STAD ก็มีขอจํากัดเหมือนกัน คือ ถา

นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบยอมสงผลกระทบตอการทํางานกลุมและทําใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จได ดังน้ัน 

ครูผูสอนจึงจําเปนตองเตรียมการและดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจึงจะประสบผลสําเร็จ ทายที่สุดน้ีผูเขียนหวังวาการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยรูปแบบ STAD  รวมกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวของโพยาที่ไดนําเสนอไวจะเปนทางเลือกหน่ึง

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ

STAD  มีขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นนําเสนอบทเรียน 

2. ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม 

3. ขั้นทดสอบยอย 

4. ขั้นประกาศยกยอง ชมเชย        

    ใหรางวัล 

กระบวนการแกปญหาตามแนว

ของโพยา มีขั้นตอนคือ 

ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจปญหา 

ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน 

ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน 

ขั้นที่ 4 การตรวจยอนกลับ 

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบSTAD 

รวมกับกระบวนการแกปญหาตาม

แนวของโพยา มีขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นนําเสนอบทเรียน 

2. ขั้นกิจกรรมการศึกษาของทีม 

    2.1 การทําความเขาใจปญหา 

    2.2 การวางแผนงาน 

    2.3 การดําเนินการตามแผน 

    2.4 การตรวจยอนกลับ 

3. ขั้นทดสอบยอย 

4. ขั้นประกาศยกยอง ชมเชย        

    ใหรางวัล 
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บทคัดยอ 

 

บทความเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน        

มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community (PLC) ใน

สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน เน้ือหาของบทความประกอบดวย การอธิบายเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพครู (PLC) วัตถุประสงค ความสําคัญ และองคประกอบของการเปน PLC ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน

การเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครู การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 

ผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวของ และบทสรุปของบทความ 

 

คําสําคัญ: ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  วิชาชีพครู  กระบวนการเรียนรู 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to propose Professional Learning Community (PLC) development 

of teacher in school for learner development process. The explanation contents of the article consist of 

as follows: Professional Learning Community (PLC), objects, significances, and components of being PLC, 

problems and obstacles on teacher’s PLC development, teacher’s Professional Learning Community 

(PLC) development in context of Thai basic school, results on Professional Learning Community (PLC) 

development in school including related research, and conclusion.     

 

Keywords: professional learning community (PLC), teaching profession, learning process 

 

1.  บทนํา 

การพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนานักเรียนเปนปจจัยหลักทีสํ่าคัญในการจัดกระบวนการใหผูเรียนเขาสู 

มาตรฐานและไดรับการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีแลวในมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนาผูเรียนตาม
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองจากการเปนผูบอกความรูใหจบไปในแตละครั้งที่

เขาสอนมาเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูใหแกผูเรียน กลาวคือเปนผูกระตุนสงเสริมสนับสนุนจัดส่ิง

เราและจัดกิจกรรมใหผูเรียน เกิดการพัฒนาใหเต็มตาม ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล 

การจัดกิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคศึกษาและคนควาไดลงมือปฏิบัติจนเกิด         

การเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองเปนสาระ ความรู ดวยตนเอง รักการอาน รักการเรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรู         

ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ผูสอนจึงตองสอนวิธีการแสวงหาความรู 

(Learn how to learn ) มากกวาสอนตัวความรู 

               ครูทุกคนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงนวัตกรรมใหมที่ครูจะตองทราบคือ Professional Learning Community (PLC) 

โดยที่ PLC ยอมาจาก Professional Learning Community ซ่ึงหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทําหนาที่

ครูน่ันเองหรือกลาวอีกนัยหน่ึง เปนการรวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรูเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูเพื่อศิษย

ไป โดยรวมตัวกันแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณตรง ทําใหการทําหนาที่ครูเพื่อศิษยเปนการทํางานเปนกลุมหรือเปน

ทีม ซ่ึงอาจเปนทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได  ตางโรงเรียนกันก็ได หรืออาจจะอยูหางไกลกันก็ได โดยแลกเปล่ียนเรียนรูผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.  วัตถุประสงคของบทความ 

เพื่อนําเสนอการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู Professional Learning Community (PLC) ใน 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 

3.  ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  

              ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง 

รวมมือกันของครู ผูบริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (Sergiovanni, 1989) ) 

               McLaughlin and Talbert (2006) ใหคํานิยามวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนการรวมมือรวมพลังของครูใน

การทํางานเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของครูผูสอน

และผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในชั้นเรียน 

               DuFour (2007) ผูถือเปนบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ กลาวถึงลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรู      

ทางวิชาชีพวา PLC ไมใชโปรแกรมหรือหลักสูตร แตเปนแนวทางการดําเนินการที่ชวยใหเกิดพลังในการเปล่ียนแปลงใน

โรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะตองมุงเนนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นมากกวาใหความสําคัญกับการสอน 

นอกจากน้ันยังตองใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมาย

เดียวกันโดยอาศัย การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

               วิจารณ พาณิช (2555) ตามแนวคิดศาสตรทางดานการจัดการความรู (Knowledge managements หรือ KM) 

น้ัน อธิบายวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC คือ “ชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)” โดยอธิบาย

วา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสรางการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรูจาก การปฏิบัติ (CoP) ของครู ซ่ึงเปน     

การเปล่ียนแปลงจากหนางาน หรือ bottom up อาจกลาวไดวาชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติของครู

น่ันเอง  

               กลาวโดยสรปุ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง           

การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรม
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ความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปน

ผูนํารวมกัน และผูบริหารแบบผูดูแลสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพ        

การจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกใน

ชุมชนการเรียนรู 

               วัตถุประสงคของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) 

               ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2560) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ              

ในการตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2560 วา ชุมชนการเรียนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

               1.  เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยใหการแลกเปล่ียนเรียนรูมีประสิทธิภาพ  

                2.  เพื่อใหเกิดการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายในการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพของผูเรียน 

                3.  เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู ดวยการพัฒนาผูเรียน 

                ความสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

               แนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกับความสามารถขององคกรในการ

เรียนรู  (Thompson, Gregg & Niska, 2004) เปนการนําแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู มาประยุกตโดยอธิบายวา การอุปมา

ที่เปรียบเทียบให “โรงเรียนเปนองคกร” น่ัน นาจะไมเหมาะสมและถูกตอง แทจริงแลวโรงเรยีนมีความเปน “ชุมชน” มากกวา

ความเปนองคกร ซ่ึงความเปน “องคกร” กับ “ชุมชน” มีความแตกตางกันที่ ความเปนชุมชน จะยึดโยงภายในตอกันดวย

คานิยม แนวคิด และความผูกพันรวมกันของทุกคนที่เปนสมาชิก ซ่ึงเปนแนวคิดตรงกันขามกับ “ความเปนองคกร” ที่มี

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหล่ันกันลงมา (Hierarchical Relationships) 

                ความสําคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของ สุรพล ธรรมรมดี, ทัศนีย จันอินทร, และคงกฤช ไตรยวงค 

(2553) ที่ยืนยันวาการดําเนินการในรูปแบบ PLC นําไปสูการเปล่ียนแปลงเชิงคณุภาพทั้งดานวิชาชีพและผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนจากการสังเคราะหรายงานการวิจัยเก่ียวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใชคําถามวา โรงเรียนดังกลาวมีผลลัพธ

อะไรบางที่แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไมมีชุมชนแหงวิชาชีพ และถาแตกตางแลวจะมีผลดีตอครูผูสอนและตอนักเรียน

อยางไรบางซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็นดังน้ี 

               ประเด็นที่ 1 ผลดีตอครูผูสอนพบวา PLC สงผลตอครูผูสอนกลาวคือลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่ม 

ความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็ง

ขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเปนพลังการเรียนรูซ่ึงสงผล

ใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดียิ่งขึ้น กลาวคือมีการคนพบความรู และความเชื่อที่เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียน

ซ่ึงที่เกิดจากการคอยสังเกตอยางสนใจ รวมถึงเขาใจในดานเน้ือหาสาระ ที่ตองจัดการเรียนรูไดแตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึง

บทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบขอมูลสาระสนเทศตาง ๆ            

ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วขึ้น สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิด

แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย ซ่ึงเปนทั้งคุณคาและขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นที่

สําคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานนอยลง เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเกายังพบวามีความกาวหนา                

ในการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัดและรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนแบบเกา 

มีความผูกพันที่จะสรางการเปล่ียนแปลงใหม ๆ ใหปรากฏอยางเดนชัดและยั่งยืน 

               ประเด็นที่ 2 ผลดีตอผูเรียนพบวา PLC สงผลตอผูเรียนกลาวคือสามารถลดอัตราการตกซํ้าชั้น และจํานวนชั้น 

เรียนที่ตองเล่ือนชั้นและสงเสริมกระบวนการเรียนรู อัตราการขาดเรียนลดลงและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชาและ

การอานที่สูงขึน้อยางเดนชัดเม่ือเทียบกับโรงเรียนแบบเกา คือมีความแตกตางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุม

นักเรียนที่มีภูมิหลังไมเหมือนกันและลดลงชัดเจน 
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               องคประกอบของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

                ในการกลาววาโรงเรียนใดมี PLC น้ันนอกจากจะตองประกอบดวยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู 

ผูบริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพยังตองประกอบดวยคุณลักษณะ  

สําคัญ โดยมีการกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญที่จะทําใหเกิด PLC ไวอยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม สามารถสรุปคุณลักษณะ     

สําคัญที่สําคัญที่ทําใหเกิด PLC ได 5 ประการ คือ (Hord, Roussin & Sommers, 2010) 

                1.  การมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

ตองมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน ซ่ึงเปนหลักการพื้นฐานสําคัญ เน่ืองจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนรวมกันจะเปนพื้นฐานที่   

สําคัญสําหรับการพัฒนาเปนชุมชนการเรียนรู หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังน้ันครูผูสอนที่เปนสมาชิกใน PLC 

จึงตองมีบรรทัดฐาน คานิยม และความเชื่อเก่ียวกับการจัดการเรียนรูรวมกัน  

                2.  การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน (Collective responsibility for students learning)      

ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนน้ันยอมตองอาศัยแนวทางและกลยุทธที่หลากหลาย โดยส่ิงเหลาน้ีจะเกิดขึ้นได

จากความคาดหวังที่ครูผูสอนมีตอนักเรียนในระดับสูง และอยูบนฐานความเชื่อที่วานักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดซึ่งเปน        

การวางเปาหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยเปนการวางเปาหมายรวมกัน

ของครูที่เปนสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพทุกคน  

                3.  การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุยสนทนากันระหวาง

สมาชิกในชุมชนการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผูบริหารเก่ียวกับการปฏิบัต ิ   

งานสอนและการจัดการเรียนรูเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติรวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูของ

นักเรียนเกิดไดดีขึ้น ซ่ึงการสะทอนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเปนเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐาน         

สําคัญที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือชวยพัฒนาการจัด          

การเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

                4.  การรวมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง

โดยการรวมมือรวมพลังน้ีจะตองเปนการรวมมือรวมพลังของครูใน ภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และส่ิงสําคัญของการรวมมือ

รวมพลังในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมายเดียวกัน ทั้งน้ี           

การรวมมือรวมพลังจะใหความสําคัญกับความรูสึกพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหวางการดําเนินกิจกรรม 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน เกิดการแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน ส่ือและแหลงการเรียนรู และ แนวทางการจัด        

การเรียนรูตาง ๆ  

                5.  การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากร (Supportive conditions structural 

arrangements and collegial relationships) การเตรียมพรอมในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนไดมี

โอกาสสังเกตการสอน วิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนรวมงานและของชุมชนการเรียนรู

เพื่อมุงเนนกระบวนการเรียนรู ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสงเสริมผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนจะชวยสนับสนุนใหเกิด

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดอยางสมบูรณ  

                องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบดังกลาวขางตนไมมีลักษณะเปนลําดับขั้น (Hierarchy) แตเปนลักษณะที่ใช

แบงแยกใหเห็นความแตกตางระหวาง PLC กับชุมชน หรือการรวมกลุมในโรงเรียนโดยทั่วไป นอกจากน้ี Hord, Roussin and 

Sommers (2010) ไดอธิบายวาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ยังสามารถพิจารณาไดในอีกลักษณะ คือ นอกจากจะ

ประกอบดวยองคประกอบหลักทั้ง 5 ประการแลว องคประกอบเหลาน้ียังจัดเปนองคประกอบภายนอกหรือกระบวนการที่        

ทําใหเกิดองคความรูซ่ึงเปนผลลัพธที่สําคัญของ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
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                โดยความสัมพันธขององคประกอบที่กลาวมาสรุปไดวาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จะประกอบดวย 1) สวนที่คือ 

องคความรูที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมและสมาชิกชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพขององคประกอบทั้ง 5 ประการ 2) องคความรูที่

เกิดขึ้นจาการรวมกลุม PLC โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงไดดังแผนภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธขององคประกอบของการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Hord, Roussin and Sommers, 2010) 

 

               ในมุมมองของผูเขียนสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะมีการพัฒนาครูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  

โดยมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองในโรงเรียน และมุงเนนไปที่การสะทอนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทาง     

การปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีสมมติฐานคือ ส่ิงที่ครูทํารวมกันนอกหองเรียนในการวางแผน      

การออกแบบการจัดการเรียนรูและการเตรียมการสอนมี ความสําคัญเทาๆ กับการจัดการเรียนรูในหองเรียน และกระบวนการ

ตาง ๆ เหลาน้ีสามารถปรับโครงสรางของโรงเรียน รวมถึงพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนได 

 

4.  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทประเทศไทย  

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทประเทศไทย คือ                        

การขับเคล่ือนในการพัฒนาครูอยางจริงจัง โดยผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาของแตละเขต ตองรับผิดชอบอยางเต็มตัว 

เพราะเรื่องการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา เปนเรื่องที่เขตพื้นที่การศึกษาจะตองชี้แจงถึงกระบวนการ

และขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC ซ่ึงปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพทางการศึกษา พบวา ครูขาด

เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกตองและเหมาะสม ในบางแหงโรงเรียนมีครูไมครบชั้นเรียน ครูมีภาระงานมากเกินไป ครูขาดทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมส่ืออุปกรณ นอกจากน้ียังพบวาครูไทยเราควรไดรับการพัฒนา เชน การออกแบบการเรียนรู 

และกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กเปนสําคัญ มีความหลากหลายความสนใจของสภาพผูเรียน และการเนนผูเรียนเปนรายบุคคล 

กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ เชน โครงงาน Active Learning หรือ Project Learning กิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกทักษะ         

คิดวิเคราะห และรูจักตั้งคําถาม กิจกรรมการสอนที่ใชส่ือเทคโนโลยี กิจกรรมการสอบที่เชื่อมโยงกลุมสาระการเรียนรู           

(ณรงค ขุมทอง, 2560) 

             ในปจจุบันจากที่ผูเขียนไดพบเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคคือ คุณครูยังไมเขาใจถึงหลักการของชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) อยางแทจริง คุณครูคิดวากระบวนการของ PLC คือการไปอบรม  

ทิ้งเด็กนักเรียนไปอบรมทีละหลาย ๆวัน คุณครูเขาใจวา PLC เปนหัวขอการอบรม แตจริง ๆ แลวครูสามารถนํากระบวนการ 
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PLC น้ี มาใชเพื่อศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเพื่อศึกษาหาทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนพบ หรือเพื่อสราง

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนไดตลอดไปอยางยั่งยืน                                  

 

5.  การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในบริบทของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทย 

หลักของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) สําหรับบริบทใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย  การปฏิบัติงานตามปกติในเวลาราชการของครูน้ัน ครูตองพัฒนาตนเอง โดยใช

เครือขายในโรงเรียนและชุมชนในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูล เรียนรูจากเพื่อนครูดวยกัน สุดทายรวมกันประเมิน 

รวมกันแกปญหา โดยที่ครูไมทิ้งหองเรียน ไมจําเปนตองเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ สามรถประหยัดงบประมาณและเวลา 

เปนตน PLC เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองของครูอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพราะสามารถทําไดทันที โดยการรวมกันคิด

รวมกันทํา รวมกันปรับปรุง การทํางานของครู พัฒนาครู โดยการปฏิบัติงานจริงของครู พัฒนาครูโดยการโดยใหมีการเรียนรู

ดวยกันแบบกัลยาณมิตร การพัฒนาวิชาชีพครูจะตองควบคูกับการพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของ

ครู จะมีผลตอการเรียนรู 

              ในปจจุบันประเทศไทยมีการนําแนวคิด PLC ไปปฏิบัติมากขึ้น เชน การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

โดยใชกระบวนการชี้แนะ และการเปนพี่เล้ียงซ่ึงเปนการพัฒนาครูประจําการใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการประสานงานของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจําการบนฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน หรือ การสรางชุมชนการเรียนรู

ครูเพื่อศิษย ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของสมาชิกครูที่มีความมุงม่ัน มีอุดมการณและเปาหมายรวมกัน แมจะมาจากสังกัดที่ 

แตกตางกัน รวมทั้งชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียน ที่นําวิธีการศึกษาผานบทเรียนหรือ Lesson Study ผลของ         

การนํา PLC เขามาปรับใช พบวา PLC จะเปนเครื่องมือในการฝกครูใหครูเรียนรูไปกับงาน ฝกผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรู      

และเกิดความเขาใจในความคิดของตนเอง การเรียนรูรวมกันของกลุมครูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงกอใหเกิด                

การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และชวยใหครูใหมไดเรียนรูแบบปฏิบัติที่ดีของครูรุนพี่ เปนตน 

               บทบาทของบุคคลในการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC 

               1.  ผูบริหารสถานศึกษา  

                    1.1  รักษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกทางวิชาชีพคร ู

                    1.2  ควบคุมประเด็นการพูดคุย  

                    1.3  ยั่วยุใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 

                2.  ครู   

                    2.1  เปดใจรับฟง และเสนอความคิดเห็นอยาง สรางสรรค 

                    2.2  รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผลมาเสนอ พรอมตอยอด  

                3.  ผูบันทึกขอมูล  

                    3.1  สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทาง แกปญหาพรอมบันทึกระบบขอมูลการทํางานหรือการพัฒนา

ตนเอง หรือที่เรียกวา Logbook 

               การดําเนินการในลักษณะดังกลาว พบวา ครูมีจะตองเกิดการตื่นตัวและรวมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนหลัก ตามบริบทธรรมชาติการอยูรวมกันแตละพื้นที่ นอกจากน้ันบทบาทหนาที่ของฝายบริหารภายในสถานศึกษา  

จําเปนตองเปล่ียนจากการบริหารจัดการ กํากับ ควบคุมดูแล เปนผูที่คอยสนับสนุนใหครูตื่นตัว ชวยสนับสนุนใหครูเกิด       

การเรียนรู เพื่อขับเคล่ือนการทํางานที่สอดคลองกับวิชาชีพไดอยางมีความสุข และเปนการดําเนินการในลักษณะตอเน่ืองที่ไมมี

รูปแบบแนชัดตายตัว แต เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาแตละแหง (วิมลศรี ศุษิลวรณ, 

2555) 
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               ผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา ที่ดําเนินการตามแนวคิด PLC จะชวยให

เกิดการรวมตัวกันเรียนรูของกลุมครู และมีบรรยากาศในการเรียนรูที่มีความเปนกัลยาณมิตรและพึ่งพาอาศัยกัน จนเกิดเปน

วงจรการเรียนรูและพัฒนาตนเองของครูอยางตอเน่ือง ซ่ึงการทํางานที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในลักษณะน้ีจะชวยใหเกิด

การมองเห็นงานของตนจากการเรียนรูวิธีการทํางานของคนอ่ืนดวย การแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูจึง

เปนการปฏิวัติโครงสรางระบบการทํางาน และวัฒนธรรมการทํางาน ในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมัน มาเปนระบบทีม หรือ

วัฒนธรรมรวมหมู (collective culture) โครงสรางของระบบงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนจะตองปรับเปล่ียนใหเอ้ือตอ

การชวยกันดําเนินการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชาใหเรียนตามเพื่อนทัน โดยที่การชวยเหลือน้ันทําเปนทีม มีหลายฝายเขามา

รวมมือกัน และทําอยูภายในเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ไมใชสอนนอกเวลา ทําใหชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC 

กลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคล่ือนคุณภาพของ ผลผลิตของโรงเรียน และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่อยูแลวมี

ความสุข (happy workplace) 

              การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาตองควบคูกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ 

ผูเรียน  

              การพัฒนาวิชาชีพครูจะตองควบคูกับการพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงจะสงผล

ตอการเรียนรูของผูเรียนจากการศึกษากระบวนการทํางานของครูที่เปนสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพพบวามีแนวทาง                    

การดําเนินการที่กอใหเกิดการเรียนรูภายในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC ที่ควบคูกับการกระบวนการพัฒนา                

การเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี (Hord, 1997)  

               1.  ครูและสมาชิกในกลุมรวมกันระบุเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จําเปนตองให 

ความสําคัญเปนพิเศษ  

               2.  ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันการสะทอนผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรูและส่ิงที่มีผลกระทบ 

กับผลการเรียนรูของผูเรียน  

               3.  ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดใหกับผูเรียน เพื่อชวยให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดยพิจารณาจากขอมูลที่มีอยู การจัดการเรียนรูแตละครั้งน้ัน จะพบวานักเรียนมีความตองการ

ที่หลากหลายแตกตางกันไป ครูผูสอนจึงไมสามารถจัดการเรียนรูแบบเฉพาะเจาะจงหรือใชแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ 

เหมือนกันทุกครั้งได ดังน้ันในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแตละครั้ง ครูผูสอนที่เปน สมาชิกในชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพควรแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในประเด็นตอไปน้ี 

                   -  ระบุขอบเขตความรูที่สําคัญที่นักเรียนควรไดเรียนรูและพิจารณาเลือกจากส่ิงที่สําคัญที่สุด  

                   -  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหาและสัมพันธกับความตองการของผูเรียน ระยะน้ี 

เปนระยะที่ตองอาศัยการเรียนรูทางวิชาชีพในการเลือกใชและพัฒนา เทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด  

                   -  ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนองค ความรูใหม หรือส่ิงที่ 

ครูผูสอนเกิดการเรียนรูจากการนําองคความรูไปประยุกตใช                                  

                   -  ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและนําไปปรับใชรวมทั้งการมีสวนรวมในการ เรียนรูของผูเรียนและของ 

ครูผูสอนที่เปนสมาชิกใน PLC อยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

                   -  วางแผนการทํางานรวมกันเพื่อทดลองใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่รวมกันพัฒนาขึ้น         

                   -  พิจารณาใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขอีกครั้งโดยอาจให ผูสอนทานอ่ืนนําแผนดังกลาว 

ไปใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  

                   -  ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
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บริบทมากที่สุด 

แนวทางการดําเนินการที่กอใหเกิดการเรียนรูภายในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC ที่ควบคูกับ                        

กระบวนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนวงจรปฏิบัติอยางตอเน่ือง จึงสามารถสรุปเปนวงจร การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพไดดังแผนภาพ 

 
                ภาพที่ 2 วงจรการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของครู (Hord, 1997) 

                

              ครูและสมาชิกควรพัฒนาตนเองพัฒนากลุม PLC ดังตอไปน้ี 

1. ตองมีการรวมกลุม และกลุมน้ันตองมีลักษณะคลาย ๆ กันเชน  

1.1  จัดกลุมครูที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

                         กลุมครูที่สอนวิชา / กลุมสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน 

                         กลุมครูที่สอนวิชา / กลุมสาระเดียวกันในชวงชั้นเดียวกัน 

                         กลุมครูตามลักษณะงาน 

                   1.2  จํานวนสมาชกิ 6-8 คน (ผูบริหาร/ ศึกษานิเทศก หมุนเวียนเขารวมทุกกลุม)  

                   1.3  ระยะเวลา 2-3 ชม. ตอสัปดาห ตลอดหน่ึงปการศึกษา กําหนดเปนชั่วโมงชดัเจนจะดีมาก 

                   1.4  จัดชั่วโมงอยูในภาระการสอนของคร ู/ ภาระงานเพื่อไมใหครูถือวาเปนภาระที่เพิ่มขึ้น  

                   1.5  การจัด PLC โดยใช ICT ในการเขากลุมระหวางการดําเนินการ 

               2.  กลุมรวมกันคิด “ปญหาการเรียนรูของนักเรียน” หาปญหาที่สําคัญที่สุด 

               ส่ิงที่ตองระวังคือ คือ การไมชวยกันคนหาปญหาที่แทจริง ผลักปญหาออกจากตัว 

นอกจากน้ีมีงานวิจัยจํานวนหน่ึงแสดงถึงผลที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู PLC วาสามารถ 

ชวยสงเสริมสมรรถนะการสอนของครูได และชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

(Annenberg Institute for School Reform, 2013) เน่ืองจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูที่เขมแข็งมีประโยชนตอ       

การดําเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในการชวยใหครูมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระที่ตองจัดการเรียนรู

รวมทั้งรูวิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทํางาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงชวยให

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูยังชวยทําใหเกิดการปรับเปล่ียนทางโครงสรางวัฒนธรรม        

การทํางานในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผูบริหารมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ สอนใน

บรรยากาศที่เอ้ือใหเกิดการพัฒนา โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน คือเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

              สําหรับในทัศนะของผูเขียนเก่ียวกับแนวทาง “การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน” ในการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลไดน้ัน 

ตองเกิดจากการรวมตัวกัน การรวมใจ การรวมพลัง การรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
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ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธขององคการแบบกัลยาณมิตร ซ่ึงแตกอนขาด             

การประสานงานซ่ึงตางคนตางทํา สําหรับการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู สมาชิกในองคการจะมีวิสัยทัศน คุณคา 

เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีมเรียนรู มาวิเคราะหและสังเคราะหส่ือและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

นักเรียนในแตละชวงวัย ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหารเปนผูกํากับดูแล และสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ

เปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง นําไปสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและ

ความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชนวิชาชีพครู การเรียนรูมุงเนนที่การปฏิบัติการสอน กิจกรรมและการเรียน

ของนักเรียน 

 

6.  บทสรุป 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC จะเปล่ียนบรรยากาศของ “โรงเรียน” ชวยใหสมาชิกอันไดแก ครูผูสอน  

ผูบริหาร นักการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย คือ นักเรียนหรือแมกระทั่งผูปกครองมีความรูสึกรวมกันเปนเจาของโรงเรียน

หรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก และเพื่อใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงตองรวมกัน

คิดหาวิธีการใหม ๆ ในการจัดการเรียนรูแลวนําผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ หรือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน โดยทุกคนมี            

ความเชื่อม่ันในตนเองและเชื่อม่ันซ่ึงกันและกันวา จะสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวไดและสมาชิกทุกคนจะเกิดการพัฒนา

เน่ืองจากคุณลักษณะสําคัญที่ชวยใหเกิดเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพน้ัน ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะตองมีบรรทัด

ฐานและคานิยมรวมกัน รวมทั้งรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน โดยกระบวนการที่สมาชิกทุกคนตองดําเนินการคือ

การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ ซ่ึงกระบวนการทุกอยางตองอาศัยการรวมมือรวมพลังกัน และจําเปนตองไดรับ         

การสนับสนุนดานการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากรในโรงเรียนใหเอ้ือตอการวางแผนการจัดการเรียนรู

รวมกัน สามารถสังเกตและสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชพีไดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือน เครื่องมือสําหรับ

ใหครูรวมตัวกันเปนชุมชน (community) และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีนําเสนอแนวคิดการประยุกตใชรูปแบบการสอนสตอรี่ไลนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับ

ผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เปนผูบริโภควัยเยาว  โดยนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูปแบบการสอนสตอรีไลน 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน และเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอนสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภค

กับการเลือกซ้ือสินคาที่ไมเปนพิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนสตอรีไลน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ผูบริโภควัยเยาว  

 

Abstract 

 

This article presents an application of a storyline teaching model to promote learner’s critical 

thinking in the primary education level. The article describes a process of critical thinking, the teaching 

model of storyline, development of a storyline lesson plan and an example of lesson plan using the 

teaching model of storyline on the title of consumer and how to choose the non-toxic and environment 

friendly consumer goods. 

 

Keywords: storyline teaching model, critical thinking, young consumer 

 

1. บทนํา 
 

        ผลของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะที่ผานมา ตั้งแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับแรก  

ซ่ึงเริ่มในป พ.ศ. 2504 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซ่ึงส้ินสุดในปพ.ศ. 2554  ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง การผลิตสินคาอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนมีแนวโนมที่จะเปนศูนยกลางใน

การผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียชวยเพิ่มกําลังซ้ือในตลาดทําใหตลาดมี

การขยายตัวเปนผลดีตอการสงออกของไทย แตในดานลบของการพัฒนาพบวาทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของไทย

มีแนวโนมเส่ือมโทรมรุนแรง กอใหเกิดการขาดแคลนนํ้า การใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง ไมคุมคาและปริมาณของเสียที่

เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอความม่ันคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อปองกันและแกไขปญหา
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ดังกลาว การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ซ่ึงเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2555-2559 จึงกําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญขอหน่ึงคือการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง การสรางคานิยมใหมี

พฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม การสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

เพื่อนําไปสูการสรางสังคมนาอยู ปรับพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมคารบอนต่ําที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือน

กระจก ลดมลพิษ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศและในแผนพัฒนาฉบับที่  12  เริ่มใชตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2564 ก็กลาวถึงเปาหมายในการพัฒนาที่เนนยุทธศาสตรการ

เจริญเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาคือสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)    
        กระบวนการในการปรับพฤติกรรมการบริโภคใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน คือการพัฒนาเยาวชนไทย

ตั้งแตระดับประถมศึกษาใหตระหนักถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอมและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากพฤติกรรม

การบริโภคที่ขาดขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคา ขาดหลักการในการตัดสินใจเลือกซ้ือและการคํานึงถึง

ผลกระทบที่จะตามมาจากการตัดสินใจของผูบริโภค กระบวนการที่ชวยพัฒนาเยาวชนไทยใหสามารถตัดสินใจแสดงพฤติกรรม

การบริโภคอยางมีเหตุผล เพื่อสรางสังคมนาอยู  ก็คือการพัฒนาเยาวชนไทยที่เปนผูบริโภครุนเยาว ใหสามารถคิดอยางมี

วิจารณญาณ ซ่ึงทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 149-150) มีความเห็นวา การคิดอยางมีวิจารณญาณมีลักษณะเปน

กระบวนการคิด มีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนทุกระดับ เน่ืองจากกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมีเปาหมาย

เพื่อใหไดความคิดที่ผานการพิจารณาถึงขอมูล หลักฐานและเหตุผลมาอยางรอบคอบแลว ซ่ึงความคิดที่ไดน้ีจะสามารถนําไปใช

ไดอยางกวางขวางในทุก ๆ สถานการณ เพราะการกระทําใด ๆ ก็ตามควรตองผานการคิดที่รอบคอบกอน การคิดอยางมี

วิจารณญาณจึงเปนพื้นฐานของการคิดทั้งปวง ความคิดที่ผานการคิดอยางมีวิจารณญาณแลวสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

นําไปใชแกปญหา นําไปปฏิบัติ หรือนําไปศึกษาวิจัยตอ  นอกจากน้ี ชนาธิป พรกุล (2557: 5)  ไดกลาววา การคิดอยางมี

วิจารณญาณสามารถฝกฝนได บุคคลที่ไดรับการฝกบอยๆ ก็จะกลายเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณ คือผูที่คิดจนเปนนิสัย มี

การทบทวนส่ิงที่คิดและขณะที่คิดจะปรับปรุงคุณภาพการคิดอยูเสมอ จากการศึกษางานวิจัยพบวามีผูใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูสตอรีไลนไปใชในการพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สามารถนําไปตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ได อาทิ งานวิจัยของศิรเมศร ศิริศักดิ์ธนากุล (2556);   สุภารัตน ทวีวงศ (2554) และ ศรัณยพร  ฉัตรรัตนา (2548)  ใน

บทความน้ีจึงมุงเสนอรายละเอียดของการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูปแบบการสอนสตอรีไลน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

สตอรีไลน และการประยุกตใชรูปแบบการสอน  สตอรีไลนและการคิดอยางมีวิจารณญาณกับการสอนเน้ือหาในสาระการ

เรียนรูที่เก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ เลือกใชสินคาและบริการ โดยนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนรูที่ใช

รูปแบบการสอนสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภคกับการเลือกซ้ือสินคาที่ไมเปนพิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแนวทาง

สําหรับการพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในระดับประถมศึกษา 

 

2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
 

สภาแหงชาติเพื่อความเปนเลิศดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Council for 

Excellence in Critical Thinking) ไดใหนิยามการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการทางสติปญญาที่แสดงถึง

ทักษะในการสรางความคิดรวบยอด การประยุกตใชความรู การวิเคราะห การสังเคราะห ตลอดจนการประเมินสารสนเทศที่

รวบรวมได เกิดขึ้นจากการสังเกต ประสบการณ การสะทอนคิด  การใหเหตุผล หรือการส่ือสาร ซ่ึงเปนแนวทางนําไปสูความ

เชื่อและการกระทํา (Wikipedia, 2560) 
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        2.1  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณมีลักษณะเปนกระบวนการคิด หมายถึง  การคิดที่ใชหลักการและเหตุผลมาประเมินขอมูล

สาระความรูตางๆ  ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการลําดับขอมูล  การเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตาง  การจัด

กลุม  จัดประเภท  การแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  ระบุความโนมเอียงในดานใดดานหน่ึง  บอกสาเหตุ  ทํานาย

เหตุการณ  ลงขอสรุปทั่วไป  ตีความหมายขอมูล และสรุปสาระได (วัชรา เลาเรียนดี, 2560 : 42)   

นักการศึกษาที่กลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงขอนํามากลาวไว มีดังน้ี 

Ennis (1985, อางในทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 151) เสนอขั้นตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 

1)  การระบุประเด็นปญหา  2) การคิดวิเคราะหขอโตแยง  3) การตั้งคําถาม  4) การพิจารณาความเชื่อถือของ 

แหลงขอมูล  5)  การตัดสินขอมูล   6) การใชเหตุผลเชิงนิรนัย  7) การใชเหตุผลเชิงอุปนัย  8) การตัดสินคุณคา  9) การให

ความหมาย คํานิยาม  10)  การระบุขอสันนิษฐาน  11) การตัดสินใจและ 12) การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534 อางใน ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544: 152-153) ไดนําเสนอการพัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณในขั้นพื้นฐาน ที่ไมจําเปนตองเปนขั้นตอนตามลําดับ แตใชเทคนิคใหผูเรียนไดผานกิจกรรม

ที่สําคัญตอไปน้ีทุกกิจกรรม คือ 1) สังเกต คือการใหผูเรียนทํากิจกรรมการรับรูแบบปรนัยจนเกิดความเขาใจ สามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ จนสรุปเปนหลักฐานขอมูล  2) อธิบาย คือการใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นดวย 

หรือไมเห็นดวยโดยใชการแสดงเหตุผล ที่เปนหลักการ กฎเกณฑ หรือหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 3) รับฟง คือการให

ผูเรียนไดรับฟงขอวิพากษ วิจารณจากผูอ่ืนที่มีตอความคิดของตนเพื่อปรับเปล่ียนความคิดเดิมของตนไปตามเหตุผลหรือขอมูล 

4) เชื่อมโยงความสัมพันธ คือการใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความคลายคลึงของส่ิงตาง ๆ ใหสรุปจัดกลุมส่ิงที่

เปนพวกเดียวกัน  หากฎเกณฑการเชื่อมโยงในลักษณะอุปมา อุปไมย 5) วิจารณ คือ การใหผูเรียนไดวิเคราะหเหตุการณ หรือ

การกระทําแลวจําแนกหาจุดเดน-จุดดอย สวนด-ีสวนเสีย สวนสําคัญ-ไมสําคัญ ดวยการยกเหตุผลหรือหลักการมาประกอบการ

วิจารณ 6) สรุป คือ การใหผูเรียนพิจารณาสวนประกอบของการกระทําหรือขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเก่ียวของแลวสรุปให

ถูกตองตรงตามหลักฐานขอมูล 

สรุป การพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับผูเรียน เปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดอยางเปน

ระบบตามลําดับขั้นตอนที่มีผูเสนอไว หรือการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทางสติปญญาที่เก่ียวของกับทักษะการ

รับรู การจดจํา การสรางความเขาใจ รวมถึงการวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคา และการนําความรูมาใชเพื่อสรางการรับรู

ใหมหรือการแกปญหา หากผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดยอย ๆ ดังกลาวอยางครบถวนทุกทักษะในระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

        2.2 จุดมุงหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ   

      การคิดอยางมีวิจารญาณมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล ผานการพิจารณาปจจัยรอบ

ดานอยางกวางไกลลึกซ้ึง และผานการพิจารณากล่ันกรองไตรตรองทั้งทางดานคุณ-โทษ และคุณคาที่แทจริงของส่ิงน้ันมาแลว 

(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 153) 
 

        2.3 องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

  การคิดอยางมีวิจารญาณมีองคประกอบของการคิดที่สําคัญ 7 ประการ คือ  (Paul, 1993 อางในทิศนา      แขม

มณี และคณะ, 2544: 58-59) 

  1)  จุดมุงหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด ไดแก การคิดเพื่อหาแนวทางแกปญหาหรือคิดเพื่อหา

ความรู 
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     2)  ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู เปนความสามารถระบุคําถามของปญหาตางๆ รวมทั้งระบุ

ปญหาสําคัญที่ตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรูคําตอบ 

  3)  สารสนเทศ  คือ ขอมูล ขอความรูตางๆ เพื่อใชประกอบการคิด ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาควรมีความกวาง ลึก 

ชัดเจน และมีความถูกตอง 

  4)  ขอมูลเชิงประจักษ  คือขอมูลที่ไดมาน้ันตองมีความนาเชื่อถือ ชัดเจน ถูกตองและมีความเพียงพอตอการใชเปน

พื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล 

  5)  แนวคิดอยางมีเหตุผล  คือแนวคิดทั้งหลายที่อาจรวมถึง กฎ ทฤษฏี หลักการ ซ่ึงจําเปนสําหรับการคิดอยางมี

เหตุผลและแนวคิดที่ไดมาน้ันตอมีความเก่ียวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ  และตองเปนแนวคิดที่ถูกตองดวย 

              6)  ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของทักษะการคิดอยางมีเหตุผล  เพราะผูคิดตองมีความสนใจในการตั้ง

ขอสันนิษฐานใหมีความชัดเจน  สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนในการหาขอมูลมาใชในการคิดอยางมีเหตุผล 

  7)  การนําไปใชและผลที่ตามมา  เปนองคประกอบสําคัญของการคิดอยางมีเหตุผลซ่ึงผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ

ตองมีความคิดไกล  มองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชไดหรือไมเพียงใด 

  ดังน้ัน หากตองการประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณก็ควรพิจารณาวาในกระบวนการคิดน้ันมีองคประกอบของ

การคิดที่สําคัญตอไปน้ีครบถวนหรือไม เพียงใด ไดแก วัตถุประสงคของการคิด การระบุปญหาที่ตองการคําตอบ มีการใช

ขอความรู ขอเท็จจริง มาประกอบการพิจารณาเพียงใด มีทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่มีเหตุผลชัดเจน ตลอดจนมีขอ

สันนิษฐาน เพื่อเปนแนวทางสําหรับการหาขอมูลมาใชในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล สุดทายมีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะ

ตามมาในการนําความคิดไปใชเพียงใด 

 

 3. รูปแบบการสอนสตอร่ีไลน (Storyline Teaching Model) 
 

         รูปแบบการสอนสตอรีไลน ไดรับการคิดคนและพัฒนา โดยนักการศึกษาชาวสก็อตแลนด Steve  Bell  และ Sallie  

Harkness เม่ือป 1965  และตอมาเปนที่นิยมแพรหลายในประเทศยุโรปและอเมริกา (วลัย  พานิช, 2547: 31)  รูปแบบการ

สอนสตอรีไลน  เปนรูปแบบการสอนที่ใชการผูกเรื่องราวแบบละครในการนําเสนอสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เหมาะกับ

การสอนเน้ือหาที่มีลักษณะบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนดานความรู ความเขาใจและเจตคติของผูเรียนใน

เรื่องที่เรียน รวมทั้งทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 2552: 258)  
 

        3.1 หลักการของรูปแบบการสอนสตอรีไลน   

  รูปแบบการสอนสตอรีไลนมีหลักการที่สําคัญ (วลัย  พานิช, 2547: 32)  สรุปไดดังน้ี  

   1) เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวคิดของจอหน  ดิวอ้ี (john  Dewey) นักการศึกษาที่มีแนวคิดปรัชญาการศึกษา

แนวพิพัฒนนิยม (Progressivism) ซ่ึงเชื่อวา เด็กตองมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนเรียนรูผาน

การลงมือกระทํา  การเรียนรูตามปรัชญาน้ีผูเรียนตองไดรับประสบการณตรงซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด ลงมือกระทํา และ

แกปญหาดวยตนเอง  

   2) เนนการปฏิบัติและการเสริมแรง  การเรียนรูตามรูปแบบการสอนสตอรีไลน ใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนฝายรุก (active  learning) กลาวคือ ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเองเพื่อสรางความรูและใชความรูในการ

ตัดสินใจและการแกปญหา ซ่ึงเปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาทางดานสติปญญาและทัศนคติแกผูเรียนทําใหผูเรียนรูสึกพึง

พอใจ และเห็นคุณคาของผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น อันเปนแรงเสริมใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไป  
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   3) เนนการสอนที่ เปนการบูรณาการ โดยจัดเน้ือหาหลักสูตรแบบบูรณาการที่ เ รียกวาสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) ซ่ึงเชื่อมโยงสาระความรูจากวิชาตาง ๆ เชน สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   ศิลปะ ส่ิงแวดลอม

และภาษา ใหอยูภายใตหัวขอเรื่อง (Theme) เดียวกัน ซ่ึงชวยใหส่ิงที่เรียนมีความหมายมากขึ้น  

  4) เนนการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  โดยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมซ่ึงมีความ

หลากหลายของรูปแบบตามความถนัดของผูเรียนและมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหผูเรียนทุกคนสามารถแสดง

ความสามารถตามศักยภาพของตน 

    5) เนนการเรียนรูรวมกันเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางสังคมโดยจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดทํางานรวมกัน

หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการทํางานคนเดียว ทํางานเปนคู ทํางานเปนกลุมยอย หรือทํางานเปนกลุมใหญพรอมกันทั้งชั้น ซ่ึง

เปนการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมตามหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 

   6) เนนการตั้งคําถาม การตั้งคําถามหลักของผูสอนเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูตามรูปแบบสตอรีไลน เพราะ

คําถามจะเปนตัวนําไปสูกิจกรรมที่หลากลาย เปนตัวเชื่อมโยงการดําเนินเรื่องใหตอเน่ืองกันเปนลําดับภายในหัวขอเรื่อง

เดียวกัน และการคนพบคําตอบที่สรางการเรียนรูใหกับผูเรียน 
 

        3.2 องคประกอบของรูปแบบการสอนสตอรีไลน   

  สตอรีไลน หรือเสนทางเดินเรื่องเปนการดําเนินเรื่องหรือผูกเรื่องที่มีความตอเน่ือง โดยใชคําถามหลัก (key 

questions) เปนตัวเชื่อมโยงหรือเดินเรื่องในแตละองกหรือตอน (episode) ใหสัมพันธกัน  โดยอาศัยองคประกอบในการสราง

เรื่อง ไดแก ฉากหรือสถานที ่ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณสําคัญหรือปญหาที่ตองแกไข องคประกอบของรูปแบบ

การสอนสตอรีไลนจึงใชเสนทางเดินเรื่องในการนําเสนอส่ิงเราที่เปนองคประกอบของเรื่องใหแกผูเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียน

แสวงหาขอมูล  ขอเท็จจริง หลักฐาน หลักการ แนวคิด เพื่อนําไปใชในการตั้งขอสันนิษฐานสําหรับเปนแนวทางในการคนพบ

คําตอบของปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล และนําไปใชในการแกปญหาหรือตัดสินใจอยางรอบคอบ ในการสราง เสนทาง

เดินเรื่องจึงตองระบุรายละเอียดขององคประกอบของเรื่อง ดังน้ี (วลัย พานิช, 2547: 42-43) 

1) การจัดฉาก (setting the scene) เปนการระบุเวลา สถานที่ ส่ิงแวดลอมตางๆ 

2) มีตัวละคร (character)  ซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับฉาก 

3) การดําเนินชีวิต (way of life) เปนการดําเนินชีวิตหรือเรื่องราวของตัวละคร 

4) เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น หรือปญหาที่ตองแกไข (events, incidents or real problems to be  

solved) เพื่อหาขอสรุปหรือคําตอบของปญหา   
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องกที่  1 

ฉาก คําถาม :  ที่ไหน 

  

องกที่  2 

ตัวละคร คําถาม :  ใคร 

  

องกที่  3 

การดําเนินชีวิต คําถาม :  ทําอะไร 

  

องกที่  4 

เหตุการณ /  

ปญหาที่เกิดขึ้น 

คําถาม :  เกิดอะไร / 

            แกปญหาไดอยางไร 

 

แผนภาพที่ 1  แสดงองคประกอบและเสนทางเดินเรื่อง (topic line) 
 

ที่มา: ดัดแปลงจากวลัย พานิช, 2547: 35  
 

3.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนสตอรีไลน 

 จากการศึกษารูปแบบการสอนสตอรีไลน ผูเขียนขอนําเสนอขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบสตอรีไลน  โดยในแตละองกหรือตอน (episode) จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนพื้นฐานของการ

สอน คือ ขั้นนํา ขั้นเรียนรู ขั้นสรุป และขั้นนําเสนอผลงานและประเมินผล ในแตละขั้นมีจุดประสงคการเรียนรูและการใช

ทักษะการคิดที่สงเสริมและพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 

ขั้นนํา มีจุดประสงคเพื่อจุดประกายความสนใจในการเรียนรู โดยครูทบทวนความรูและประสบการณเดิมในเรื่องที่

เก่ียวของกับคําถามสําคัญ และตั้งคําถามสําคัญเพื่อกระตุนการเรียนรู 

ขั้นเรียนรู มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เปนการแสวงหาความรู ขอเท็จจริง ขอมูล ตลอดจนแนวคิด 

หรือหลักการที่นํามาใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบ จัดกลุมและสรุปขอมูลโดยวิธีอุปนัยที่จะนําไปใชในการตอบขอสันนิษฐาน

ของคําถามสําคัญ โดยผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขอเท็จจริงที่แสวงหามาไดจนเปนที่พอใจของกลุม 

ขั้นสรุป มีจุดประสงคเพื่อสรางความรู หรือนําเสนอคําตอบของคําถามสําคัญหรือปญหาที่กําหนด โดยกระบวนการ

คิดไตรตรองอยางรอบคอบทั้งขอดี ขอเสียและผลกระทบตาง ๆ  ผานการแสดงความคิดเห็นวิพากษ วิจารณ ของสมาชิกใน

กลุมจนไดผลงานหรือขอสรุปซ่ึงเปนที่พอใจของกลุม 

ขั้นนําเสนอผลงานและประเมินผล มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนไดนําเสนอผลงาน ซ่ึงเปนผลของการตัดสินใจเลือก 

หรือการแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคในประเด็นตาง ๆ ที่เปนคําถามสําคัญในตอนน้ัน และรับฟงความคิดเห็นที่เปนการ

ประเมินผลงานจากสมาชิกนอกกลุม สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานหรือชิ้นงานของกลุมใหดีขึ้น   

 

4. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน 
 

 บทความน้ีไดนํารูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลนโดย วลัย พานิช (2547: 43)  ซ่ึงมีองคประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู 7 องคประกอบมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี  
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การผูกเร่ืองหรือการ

ดําเนินการ 
คําถามหลัก 

กิจกรรม 

การเรียนรู 

ลักษณะ 

การจัดช้ันเรียน 

ส่ือ / 

แหลงเรียนรู 
ผลงาน 

การ 

ประเมินผล 

       
 

แผนภาพที่ 2  รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน 
 

 ที่มา: วลัย พานิช, 2547: 43 
 

  ชองที่  1 การผูกเรื่องหรือการดําเนินเรื่อง (storyline topic) เปนขั้นตอนหรือลําดับหัวเรื่องของเรื่องที่จะ

เรียน  ซ่ึงแบงออกเปนขั้นตอนหรือเปนขอและจะเปนตัวกําหนดฉาก (episode) ซ่ึงจะมีอยางนอย 4 ฉาก  

  ชองที ่ 2 คําถามหลัก (key questions)  เปนคําถามหลักหรือคําถามสําคัญซ่ึงเปนปญหาที่ตองการคนหา

คําตอบ 

  ชองที่  3 กิจกรรม (activities) เปนกิจกรรมที่นําไปสูการคนพบคําตอบของคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ 

  ชองที่  4 ลักษณะการจัดการชั้นเรียน (class organization)  เปนการระบุขอมูลเก่ียวกับกับการแบงกลุม

นักเรียนเพื่อทํากิจกรรมในชองที่  3  ทั้งน้ีขึ้นกับลักษณะของงานที่ทํา การจัดกลุมมีหลายรูปแบบ เชน การทํางานคนเดียว การ

ทํางานเปนคู การทํางานเปนกลุมยอย กลุมละ 4–6 คน หรือทํางานเปนกลุมใหญทั้งชั้นเรียน 

  ชองที่  5  ส่ือการการสอน / แหลงเรียนรู (resources)  เปนการระบุส่ือ  วัสดุ อุปกรณหรือแหลงเรียนรูที่

จะใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

  ชองที่  6  ผลงานของนักเรียน (outcomes)  เปนการระบุผลงาน ชิ้นงานของผูเรียนซ่ึงเกิดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เปนประโยชนตอการวัดและประเมินผล 

  ชองที่  7  การประเมินผล (evaluation)  เปนการระบุแนวทางในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนซ่ึง

จะมีความสัมพันธกับชองที่  6 

 

5.  แผนการจัดการเรียนรูสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภคกับการเลือกซ้ือสินคาที่ไมเปนพิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  

การผูกเร่ือง

หรือการ

ดําเนินการ 

คําถามหลัก กิจกรรม 

ลักษณะ 

การจัดช้ัน

เรียน 

ส่ือ / 

แหลงเรียนรู 
ผลงาน 

การ 

ประเมินผล 

1. แหลงผลิต

และแหลง

จําหนายสินคา

ในชุมชน เชน 

สวนผัก สวน

ผลไม ตลาด

สด ซุปเปอร

มารเก็ต  

รานคาปลีก 

หางสรรพ- 

สินคา    

- สภาพของ 

  แหลงผลิต/ 

  แหลงจําหนาย 

  สินคาในชุมชน 

  เปนอยางไร  

- นักเรียนซ้ือ 

  สินคาประเภท 

  ใดจากแหลง 

  ผลิต/ แหลง 

  จําหนายสินคา 

  ในชุมชน 

- นักเรียนเขากลุมยอย  

  ตามลักษณะของแหลงผลิต 

  แหลงจําหนายสินคาใน 

  ชุมชน 

- รวบรวมขอมูลสภาพของ 

  แหลงจําหนายสินคาใน 

  ชุมชน 

- รวบรวมรายการสินคาที ่  

  ผลิตและจําหนายจากแหลง 

  ผลิตและจําหนายสินคาใน 

  ชุมชน 

แบงกลุมยอย 

ประกอบดวย

สมาชิกกลุมละ 

4-6 คน 

- กระดาษ 

  โปสเตอรสี 

  ตางๆ 

- กลอง 

  ถายภาพ   

นําเสนอสภาพ

และรายการ

สินคาจาก

แหลงผลิตและ

แหลงจําหนาย

สินคาในชุมชน  

ตรวจผลงาน

และสังเกต

ทักษะการคิด

ที่เปนพื้นฐาน

ของการคิด

อยางมี

วิจารณญาณ  
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การผูกเร่ือง

หรือการ

ดําเนินการ 

คําถามหลัก กิจกรรม 

ลักษณะ 

การจัดช้ัน

เรียน 

ส่ือ / 

แหลงเรียนรู 
ผลงาน 

การ 

ประเมินผล 

2. - ผูผลิต/ผู 

     จําหนาย 

     สินคา 

- ผูซ้ือ/ 

  ผูบริโภค 

- ผูผลิตและผู 

  จําหนายสินคา   

  ในชุมชนมี 

  ความสัมพันธ 

  เก่ียวของ 

   อยางไร 

-  เทคนิควิธีการ 

   สงเสริมการ 

   ขายของผูผลิต 

   ผูจําหนาย 

   สินคาแตละ 

   ประเภท เปน 

   อยางไร  

- นักเรียนสํารวจสินคาบาง 

  ประเภทในชุมชนที่สนใจ  

  และหาขอมูลเก่ียวกับการ 

  ผลิตและการจําหนายสินคา 

  ของผูผลิตและผูจําหนาย 

  สินคาประเภทน้ันในชุมชน  

-  ศึกษาเทคนิควิธีการที่ 

   ผูผลิต ผูจําหนายสงเสริม 

   การขายของสินคาน้ัน 

แบงกลุมยอย 

ประกอบดวย

สมาชิกกลุมละ 

4-6 คน 

- แหลงผลิต 

  และ 

  จําหนาย 

  สินคาใน 

  ชุมชน 

-  เครื่องมือ 

 ในการ 

 สํารวจเชน 

 แบบสอบถาม   

 แบบสัมภาษณ 

- ตัวอยาง 

  สินคา 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลากสินคา 

- ส่ือโฆษณา  

- รายงาน     

  กระบวนการ 

  ผลิต การ   

  จําหนายและ 

  เทคนิคการ 

   สงเสริมการ  

ขายสินคา 

- การนําเสนอ 

  ผลงาน 

ตรวจผลงาน

และสังเกต

ทักษะการคิด

ที่เปนพื้นฐาน

ของการคิด

อยางมี

วิจารณญาณ 

3. วิถีชีวิต - นักเรียนมี 

  วิธีการเลือกซ้ือ 

  สินคาที ่

  ตองการใน 

  ชีวิตประจําวัน 

  อยางไร 

- นักเรียนมี 

  หลักการในการ 

  ใชจายเงินใน 

  ชีวิตประจําวัน 

  อยางไร  

- นักเรียนรวบรวมวิธีการ 

  หลักการที่ใชในการเลือกซ้ือ 

  สินคาประเภทตาง ๆ ที่ใช 

  ในชีวิตประจําวัน  

- นักเรียนเขียนบันทึกแสดง 

  คาใชจายในชีวิตประจําวัน 

  ของตนเอง และวิเคราะห 

  คาใชจายวามีสัดสวนของ 

  การใชจายในเรื่องใด เปน 

   อยางไร     

 

แบงกลุมยอย 

ประกอบดวย

สมาชิกกลุมละ 

4-6 คน 

 

- หองสมุด 

-แหลงขอมูล 

  ออนไลน 

- ตัวอยาง        

   สินคา 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลากสินคา 

- ส่ือโฆษณา  

- แบบบันทึก 

  การใชจาย   

  ประจําวัน  

- รายงานการ 

  เลือกซ้ือ 

  สินคา 

- รายงานการ       

  ใชจายเงินใน 

 ชีวิตประจําวัน 

-  การนําเสนอ 

   ผลงาน 

 

ตรวจผลงาน

แ ล ะ สั ง เ ก ต

ทักษะการคิด

ที่เปนพื้นฐาน

ข อ ง ก า ร คิ ด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

4. เหตุการณที่ 

   เกิดขึ้น 

- ปญหาที่พบ 

  เก่ียวกับ 

  คุณภาพของ 

  สินคา เชน   

  การใชสารฟอก 

  สี การใชยาฆา 

  แมลง การใช 

  สารฟอรมาลีน   

  ในพืช ผัก 

- สํารวจตลาด ศึกษาปญหา 

  ที่พบจริงในชุมชน 

- ศึกษาปญหาจากขาวในหนา 

  หนังสือพิมพ และเจาหนาที่ 

  ที่รับผิดชอบปญหาในชุมชน 

- เชิญวิทยากรจากทองถิ่นมา 

  ใหความรู 

- จัดกลุมยอยอภิปรายและ 

  เสนอแนวทางในการ 

- แบงกลุมยอย 

  ประกอบดวย 

  สมาชิกกลุม 

  ละ 4-6 คน 

- สมาชิกใน 

  ก ลุ ม จั บ คู

ศึกษาปญหาใน 

  ชุมชน คูละ  

  1 ปญหา 

- แบบสํารวจ 

  ปญหา 

-  วัสดุใน 

  การจัด 

  นิทรรศการ 

- แหลงผลิต 

  และแหลง 

  จําหนาย 

  สินคาใน 

การแสดง

นิทรรศการ

เรื่อง “ผูบริโภค

กับการเลือกซ้ือ

สินคาที่ไมเปน

พิษและเปน

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอม” 

ตรวจผลงาน

และสังเกต

ทักษะการคิด

ที่เปนพื้นฐาน

ของการคิด

อยางมี

วิจารณญาณ, 

และทักษะที่

สําคัญอ่ืน ๆ:
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การผูกเร่ือง

หรือการ

ดําเนินการ 

คําถามหลัก กิจกรรม 

ลักษณะ 

การจัดช้ัน

เรียน 

ส่ือ / 

แหลงเรียนรู 
ผลงาน 

การ 

ประเมินผล 

  ผลไม และ 

  เน้ือสัตว มี 

  ผลกระทบ    

  อยางไรตอ 

  คุณภาพชีวิต 

 และส่ิงแวดลอม 

 นักเรียนจะ 

 แกปญหา   

 เหลาน้ีอยางไร  

  แกปญหา 

- นําเสนอผลงานการศึกษา  

สํารวจในรูปของนิทรรศการ  

- ให นร.ทั้งชั้น 

  รวมกันจัด 

  นิทรรศการ 

   โดยแบง 

  บทบาท 

  หนาที่ของ 

  สมาชิกตาม 

  ศักยภาพ 

  อยางทั่วถึง 

  ชุมชน 

- ตัวอยาง 

  สินคาที่มี 

  ปญหา 

ทักษะการ

ทํางานเปน

กลุมแบบ

รวมมือ, 

ทักษะการ

ส่ือสาร,ทักษะ

การใช

สารสนเทศ 

เปนตน 
 

6. บทสรุป 

รูปแบบการสอนสตอรีไลนเปนการสอนที่ใชการผูกเรื่องราวแบบละครในการนําเสนอสาระที่ตองการใหผูเรียนได

เรียนรู  รูปแบบการสอนน้ีเหมาะกับการสอนเน้ือหาที่มีลักษณะบูรณาการ วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนสตอรีไลนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนดานความรู ความเขาใจและเจตคติ รวมถึงทักษะการคิด และทักษะอ่ืน ๆ  บทความน้ีไดนําเสนอการสอดแทรก

เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดที่สงเสริมการคิดแบบวิจารณญาณเขาไปในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การสอนสตอรีไลน เพื่อนํารูปแบบการสอนน้ีไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับนักเร ียน

ระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนผูบริโภควัยเยาวใหสามารถตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน และนําเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนสตอรีไลน เรื่อง ผูบริโภคกับการเลือกซ้ือสินคาที่ไมเปน

พิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
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แบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 
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Teaching Model of Creating, Supplementing and Accumulating Language Experience 
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บทคัดยอ  
 

วัตถุประสงคในการวิจัยน้ีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถม -

ศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษาซ่ึงเปนรูปแบบที่ผสมผสานแนวการสอน

ภาษาแบบองครวมและแนวการสอนแบบแจกลูก ผสมคํา นักเรียนที่เขารวมการทดลองเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ของโรงเรียนวัดไผลอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 85 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการ  

จัด การเรียนรูภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา จํานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบความเขาใจดานการอาน  

3) แบบทดสอบหลักภาษาไทย และ 4) แบบทดสอบการเขียนนิทาน วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดานการอาน รอยละ 73.89 และการเขียน

รอยละ 78.56 .อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนผานเกณฑ         

ที่กําหนดไวรอยละ 70 พบวามีนักเรียนผานเกณฑการอานคิดเปนรอยละ 70.59. และผานเกณฑการเขียน คิดเปนรอยละ 

75.29 ของจํานนวนนักเรียนทั้งหมด  
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิภาษา  การอาน  การเขียน  รูปแบบการสอนภาษาไทย   
 

Abstract 
  

The objective of this research was to develop achievement of Thai language reading and writing 

of second- grade students by using the Teaching Model of Creating, Supplementing and Accumulating 

Language Experience based on whole language and phonic-based approaches. Eighty five second-grade 

students at Pailom School, Muang district, Nakhonprathom province were tested after learning with this 

model. The research instruments were 1) 4 lesson plans, 2) the tests of comprehension reading, 3) Thai 

language usage test and 4) story-writing test. The data were analyzed by using percentage, μ (mu) and σ 

(sigma). The results of this research showed that after learning the students’ achievement scores of 

reading and writing were 73.89 % and 78.56 % at the good level. In addition 70.59% and 75.29% of 

students had the achievement score of reading and writing at the set-criteria score of 70%. 
  

 Keywords: language achievement, reading, writing, Thai language teaching model 
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1. บทนํา  

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่มีความรูและเปนบุคคลพรอมเรียนรู ดังน้ันทักษะที่

สําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 3R และ 7C  3R  ในที่น้ี ก็คือ Reading (การอาน) 

Writing (การเขียน) และ Arithmetics (คิดเลขเปน) (วิจารณ พานิช, 2555: 18-19) จะเห็นวาการอานและการเขียนเปน

ทักษะที่สําคัญซ่ึงจะตองเรงพัฒนาเพื่อใหเยาวชนไทยมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนโลกของการ

ส่ือสารที่ตองอาศัยการอานและการเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงตางใหความสําคัญกับการพัฒนาการอานและการเขียนของผูเรียน  

แนวทางการสอนใหนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาไทยสามารถอาน-เขียนได ที่นํามาใชในประเทศไทย คือ แนวการสอน

ภาษาแบบดั้งเดิมที่เริ่มจากการสอนองคประกอบยอยของภาษา ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกด เพื่อใหนักเรียน

ใชเปนองคประกอบในการสะกดคําดวยวิธีการแจกลูกคําและผันอักษร เม่ือนักเรียนสามารถอานคําได จึงใชความรูจากคําที่

อานไดไปเรียนรูประโยค ขอความและเรื่องราว การสอนแบบดั้งเดิมน้ีเชื่อวาการอานมีลําดับขั้นตอนแนนอน เริ่มจากการอาน

ออก หรือการถอดสัญลักษณออกเปนเสียงที่ถูกตองจากน้ันจึงฝกใหอานได คือการเขาใจความหมาย และอานเปน คือการใช

ประโยชนจากการอาน (บันลือ พฤกษะวัน, 2542) เรียกแนวการสอนอานในลักษณะน้ีวาการสอนสะกดคําโดยใชหนวยเสียง

เปนฐาน (Phonic-based Approach) อีกแนวทางหน่ึงคือการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541) ไดนํามาเผยแพรใหโรงเรียนในสังกัดนําไปใช ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา 

การสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาเปนแนวการสอนที่ จัดอยู ในแนวการสอนภาษาแบบองครวม (Whole 

Language Approach) ซ่ึงเนนการอานอยางมีความหมายจากส่ือการอานในชีวิตประจําวัน และพัฒนาจากการอานสูการ

เขียน อยางไรก็ตามแนวการสอนใหนักเรียนอาน-เขียน ซ่ึงเปนที่ยอมรับของทั่วโลกในปจจุบันวามีประสิทธิภาพ คือแนวการ

สอนภาษาแบบสมดุล (Balance Language Approach) ที่ผสมผสานแนวการสอนทั้งสองแนวทางน้ีเขาดวยกันอยาง

เหมาะสม (Steinberg, 1998 quated in Soderman et al, 1999: 22) ในสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมการสอนอานแบบภาษา

สมดุลที่ชื่อวา RTW (Reading their Way) ซ่ึงพัฒนาขึ้นใชในโรงเรียนของชุมชนเมือง Augusta มลรัฐเวอรจิเนีย ที่เริ่มตั้งแต

ระดับอนุบาลศึกษา และเกรด 1 จนถึงเกรด 12  เปนโปรแกรมการสอนอานที่จัดเวลาอยางเพียงพอแกการฝกฝนทักษะทั้งการ

อานและการเขียนดวยกิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล จากการศึกษาพบวาเม่ือ

ส้ินปการศึกษาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิภาษาในภาพรวมดีขึ้น (Donat, 2006: 307)  สําหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนอาน-เขียน ที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่ม

เรียน เม่ือป พ.ศ. 2543 คณะนักวิจัยในโครงการไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 

โดยผสมผสานขอดีของแนวการสอนภาษาทั้งสองแนวทางไวในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และไดนํารูปแบบการสอนน้ี

ไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่

พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย ทั้งดานการอานออก ความเขาใจในการอานและการเขียน  ตลอดจน

ความสามารถในการคิดและนิสัยรักการอาน ของนักเรียนใหสูงขึ้นกวากอนเรียนและสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยการสอน

ปกติในโรงเรียน (สมจิต จันทรฉายและคณะ, 2544)   

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ดานภาษาของ

โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) (2559)  ซ่ึงเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยเปนอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพครู

พบวาไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 48.21 อยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ นอกจากน้ี จากการสังเกตสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 พบวา นักเรียนอานหนังสือจากหนังสือแบบเรียนเปนหลัก การ

ฝกอานจากส่ือการอานอ่ืน ๆ ที่นักเรียนในวัยน้ีสนใจ เชน นิทาน เพลง คํากลอน หนังสือประเภทสาระนารูต าง ๆ มีนอย 

กิจกรรมการฝกเขียนไมหลากหลาย โดยเฉพาะการฝกเขียนใหนักเรียนไดถายทอดเรื่องราวอยางอิสระตามความคิดสรางสรรค 

หรือการเขียนตามความสนใจของผูเรียนมีอยูนอยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลสํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาไทย
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โดย วัชราภรณ วัตรสุข (2559)  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสม

ประสบการณภาษาไปใชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูและส่ือการเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสม

ประสบการณภาษาที่มีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่เรียนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศ 

และนักศึกษาฝกสอนที่ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนรวมกันดําเนินการภายใตการนิเทศของผูวิจัย ซ่ึงประโยชนจาก

การวิจัยน้ี นอกจากจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสอนน้ีแลว ยังไดขอความรูในการ

เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษาใหมี

ประสิทธิภาพในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียน    

วัดไผลอมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 หลังเรียนผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนของนักเรียนอยูในระดับดี (มีคะแนนเฉล่ียการอานและ

การเขียนรอยละ 70) 

3.2 หลังเรียนนักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนอยูในระดับดี (มี

คะแนนการอานและการเขียนผานเกณฑรอยละ 70) 

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสรางเสริมสะสมประสบการณภาษา 

รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา  เปนรูปแบบการสอนที่สมจิต จันทรฉายและ

คณะ (2544) ไดพัฒนาขึ้นสําหรับเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่เริ่มเรียนภาษามีผลสัมฤทธ์ิในการอานและการ

เขียน  โดยนําหลักการสําคัญที่เปนจุดเดนของแนวการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกประสมคําและภาษาแบบองครวมมากําหนด

เปนหลักการของรูปแบบ คือ 1) พัฒนาทักษะภาษาอยางบูรณาการเริ่มจากการฟงสูการพูด และการอานสูการเขียน 2) ภาษา

เปนเครื่องมือในการคิดและส่ือความหมาย ดังน้ันการพัฒนาทักษะทางภาษาจะใชเน้ือหาสาระที่นักเรียนสนใจและสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอมของนักเรียน 3) ฝกหลักการอานสะกดคําและผันอักษรใหนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถอานคําใหมไดดวยตนเอง 

4) การรับรูและการถายทอดสารจะมีประสิทธิภาพเม่ือบุคคลมีความตั้งใจ มีความรูเดิม มีการจัดโครงสรางของสารเปนอยางดี 

5) กิจกรรมการเรียนรูภาษาควรตอบสนองความสามารถทางสติปญญาที่แตกตางกันของบุคคล จึงควรจัดกิจกรรมที่

หลากหลายตอบสนองความถนัดของสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล 6) ในการเรียนรูควรสรางแรงจูงใจ กระตุน 

ประสบการณเดิม และการสะสมประสบการณทางภาษา 7) ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูภาษาและการ

พัฒนานิสัยรักการอาน จึงควรใหผูเรียนคุนเคยกับหนังสือและส่ือการอานตาง ๆ  การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่อิสระ ผอน

คลาย และมีปฏิสัมพันธทางบวกระหวางครูและนักเรียน 8) บทบาทของครูคือตัวแบบการใชภาษาที่ถูกตองและผูมีนิสัยรักการ

อาน ครูมีหนาที่ชี้แนะและชวยเหลือการเรียนรูภาษาใหกับนักเรียน   รูปแบบการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณ

ภาษาใชหนังสือประเภทตาง ๆ  เปนส่ือการอาน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอาน-เขียนดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่

สงเสริมทักษะการฟงสูการพูด และการอานสูการเขียน ตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนที่ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  ดังน้ี 
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1) ขั้นสรางประสบการณกอนอาน เปนขั้นเตรียมความพรอมในการอาน เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณที่เปน 

พื้นฐานในการอาน ไดแก ความรูเก่ียวกับหนังสือ ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อผูเขียน ภาพประกอบ สารบัญ ปกหนา ปกหลัง 

การเปดหนังสือ การสรางประสบการณของเรื่องที่อาน จากการสนทนาเก่ียวกับประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบของเรื่อง ไดแก  ตัวละคร สถานที่ เหตุการณที่เกิดขึ้น  การคาดเดาเรื่อง และการอานหนังสือใหฟง  

2) ขั้นสรางประสบการณการอาน เปนขั้นพัฒนาทักษะการอานและสรางความเขาใจในเรื่องที่อาน ดวยกิจกรรมที ่

ครูและนักเรียนอานเรื่องรวมกัน และใหนักเรียนฝกอาน การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน การใหนักเรียนเลาเรื่องยอนกลับ การ

แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องที่อาน เปนตน เพื่อใหนักเรียนจําเรื่องไดและมีความเขาใจจากการอาน 

3) ขั้นสรางเสริมทักษะทางภาษา เปนขั้นเรียนรูหลักภาษา ไดแก การอานสะกดคําดวยการวิธีการแจกลูกคําและ 

ผันอักษร การฝกทักษะดานการฟง-ดู พูด และอาน ดวยกิจกรรมตาง ๆ  

4) ขั้นสรางผลงานตามความสนใจ  เปนขั้นที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเขียนอยางหลากหลาย เพื่อนําความรู 

เก่ียวกับภาษาไปใชในการส่ือสาร และถายทอดความคิดของตนตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  
 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่วัดไดจากแบบทดสอบหลักภาษาไทย และแบบ

ประเมินการเขียนนิทานรวมกัน 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ขอบเขตการวิจัย  

       5.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดไผลอม ซ่ึงศึกษาอยู

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 หอง  รวม 85 คน 

       5.1.2 ตัวแปร  ประกอบดวย 

            1) ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 

          2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอาน และการเขียน 

       5.1.3 ระยะเวลาในการทําวิจัย   ใชเวลาสอน 4 สัปดาห ๆ ละ 1 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 4 แผน  

           5.1.4  เน้ือหาที่สอน ใชหนังสือนิทานเปนส่ือการอาน แผนละ 1 เลม แตละหองใชนิทาน 4 เรื่อง 3 เรื่องแรก 

ใชนิทานชุดราชากะฤาษี  โดย ปรีดา ปญญาจันทร (2545) เลมที่ 1-3 ซ่ึงแตละเลมนอกจากสาระในนิทานแลวยังแฝงการ

เรียนรูการสะกดคํา ดังน้ี  เลมที่ 1 ตอนคาถาดี เรียนรูคําที่สะกดดวยสระเดี่ยว  เลมที่ 2 ตอนฤาษีเหาะ เรียนรูคําที่สะกดดวย

สระผสม เลมที่ 3 ตอนคาถาฤาษี เรียนรูคําที่มีตัวสะกด สําหรับนิทานเรื่องที่ 4 แตละหองเลือกนิทานที่นักเรียนชอบมาหองละ 

1 เรื่อง  จัดทําเปนหนังสือเลมใหญนํามาใชสอน นิทานทีใช ไดแก กบกับหนู โดย คธาวุฒิ เกนุย (2555) นอนแลวนะ

พระจันทร โดย สุภลักษณ พูนสินบูรณะกุล (2555) และ ปูยักษอยากสวย โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ (2555)  
 

 5.2 เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 

       5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แผนการสอนตามรูปแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา จํานวน 

4 แผน แหลงขอมูลที่นํามาใชในการเขียนแผนไดจากเอกสารตอไปน้ี แนวการสอนของรูปแบบ หลักการสอนสะกดคํา แจกลูก

ภาษาไทย การจัดกิจกรรมการอานและการเขียน  ส่ือการสอนภาษาไทย จากน้ันนําแผนการสอนที่เขียนขึ้นใหอาจารยนิเทศก

เปนผูตรวจและนําแผนไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แผนการสอนที่นําไปใชสอนมีสาระทั้ง 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
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ข้ันที ่ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การประเมิน 

1. ส ร า ง

ประสบการณ

กอนอาน 

1 .  บ อก ส ว นป ร ะ กอ บ ข อ ง

หนังสือได 

2. บอกองคประกอบของนิทาน

ได 

3. สนทนาประสบการณที่

เก่ียวของกับนิทานที่อานได 

3. อานและบอกความหมาย 

ของคําศัพทในนิทานได 

1.ครูแนะนําสวนประกอบ

ของหนังสือ 

2. ครูและนักเรียนสนทนา

เก่ียวกับชื่อเรื่อง ตัวละคร 

ฉาก/ภาพประกอบเรื่อง 

3 . นั ก เ รี ย น ร ว ม ส น ท น า

แลกเปล่ียนประสบการณที่

เก่ียวของกับเรื่องที่อาน 

4. ครูอานนิทานใหฟง 

5. นักเรียนทํากิจกรรมทาง

ภ า ษ า เ พื่ อ รู จั ก คํ า แ ล ะ

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ที่

เก่ียวของกับเรื่องที่อาน  

- หนังสือนิทาน  

- บัตรคํา บัตรภาพ 

- เกมพัฒนาทักษะการ

จํ า รู ป คํ า แ ล ะ

ความหมาย เชน เกม

ทายคํา เกมฝกสะกด

คํา เกมตอคํา เกมจับคู

ภาพกับคํา เปนตน 

- การฟง การดู 

การพูดส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส ร า ง

ประสบการณ

การอาน 

1.อานออกเสียงนิทานได 

2.ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 

3. เลาเรื่องยอนกลับได 

4. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่

อานได 

1.อานหนังสือรวมกัน 

2. ฝกอานรวมกัน 

3. ตอบคําถามในเรื่องที่อาน 

4. เรียงลําดับภาพประกอบ

นิทาน 

5.แ ข ง ขั น เ ล า นิท า นจ า ก

ภาพประกอบนิทาน 

6. แสดงบทบาทสมมติของ

ตัวละครในนิทาน   

- ห นัง สือ นิทานเล ม

ใหญ 

- คําถาม 

- ภาพประกอบนิทาน 

- หุนมือตัวละคร  

- การอ านออก

เสียง 

- การเลาเรื่อง 

- ความเขาใจใน

ส่ิ งที่ อ า น ( ก า ร

ลําดับเหตุการณ 

ก า ร ส รุ ป แ ล ะ

บอกขอคิดที่ได) 

 

3. สรางเสริม

ทั ก ษ ะ ท า ง

ภาษา 

1. บอกชื่อพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต ตัวสะกด และออก

เสียงไดถูกตอง 

2.สะกดคําที่สะกดดวยสระเดี่ยว

เสียงยาวและสระเดี่ยวเสียงส้ัน

ได 

3.สะกดคําที่สะกดดวยสระผสม 

เสียงยาวและสระผสมเสียงส้ันได 

4. ผันคําตามเสียงวรรณยุกตทั้ง

พยัญชนะเสียงกลาง สูงและต่ํา  

5. อานและเขียนคําที่สะกดดวย

มาตราตัวสะกดได   

1. สอนการอานสะกดคําและ

แจกลูกคําที่ ผสมดวยสระ

เดี่ยวเสียงยาว และสระเดี่ยว

เสียงส้ัน 

2.สอนการอานสะกดคําและ

แ จ ก ลู ก คํ า ที่ ผ ส ม ด ว ย

ส ร ะ ผ ส ม เ สี ย ง ย า ว แ ล ะ

สระผสมเสียงส้ัน 

3. ผันคําตามเสียงวรรณยุกต

ดวยพยัญชนะเสียงกลาง สูง

และต่ํา  

4. อานและเขียนคําที่สะกด

ดวยมาตราตัวสะกด 

- ตารางแจกลูกคํา 

- กระดานผสมคํา 

- ซองเล่ือนบัตรผสมคํา 

- เพลงพยัญชนะ สระ 

ว ร ร ณ ยุ ก ต แ ล ะ

ตัวสะกด 

- แบบฝกทักษะการ

อ านส ะกด คํ า  แ ล ะ

เขียนคํา 

- ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว

รางกายประกอบเพลง 

 

- การอานสะกด

คํา แจกลูก 

- การอานคําใหม 

- กา ร เ ขี ย นคํ า

ใหม 

-การอาน-เขียน

คําและประโยค 
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ข้ันที ่ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การประเมิน 

4. ส ร า ง

ผล ง าน ต า ม

ความสนใจ   

1 . เ ขี ย นถ า ย ท อ ด ค ว า ม คิ ด 

ประสบการณ  เรื่ องราวและ

ความรูสึกของตนใหผูอ่ืนเขาใจ

ได 

2. เขียนนิทานเลียนแบบเรื่องที่

อานได 

3 . เขี ยนนิทานตามความคิด

สรางสรรคได 

1.กิจกรรมฝกการเขียนคํา/

ประโยค/ขอความต าง ๆ 

อยางหลากหลาย เชน คาถา

ของฤาษี อาหารที่ชอบ กีฬา

ที่ชอบ สัตวที่ชอบ การเขียน

วิธีการ ขั้นตอนการทํางาน 

เชน วิธีทําปูอบ วิธีลางมือ 

2. การเขียนบรรยายภาพ 

3.การทําหนังสือเลมเล็ก เชน

สั ต ว ก ล า ง วั น  แ ล ะ สั ต ว

กลางคืน 

4. การเขียนนิทานประกอบ

ภาพ  

วัสดุ อุปกรณการเขียน 

ไดแก กระดาษ ดินสอ 

สีไม สีเทียน  

วัสดุ  อุปกรณการทํา

ห นั ง สื อ  ไ ด แ ก 

ก ร ะด าษ ปกที่ เ จ า ะ

กระดาษ  เครื่องเจาะ

กระดาษ หวงรอยสัน

หนังสือ เปนตน 

- การเขียนเพื่อ

ถ า ย ท อ ด แ ล ะ

ส่ือสารตามความ

ต อ ง การ อย า ง

อิ ส ร ะ แ ล ะ

สรางสรรค 

      

 

     5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก 

             1) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน สรางเปนแบบเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน 

 ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ เพื่อทดสอบความรูและความเขาใจในเรื่องที่อาน นําแบบทดสอบน้ีไปใหอาจารยผูสอน

ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคลองระหวางขอกระทงคําถามและจุดมุงหมายของ

คําถาม และนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พบวา มีคา IOC 

ระหวาง 0.66-1.00 แสดงวาแบบทดสอบมีความตรงเชิงเน้ือหา นําแบบทดสอบน้ีไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

3 โรงเรียนวัดไผลอม ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ พบวา มีคาความยาก- งาย อยู

ระหวาง 0.65-0.87 มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.24-0.64 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.779  

  2)  แบบทดสอบหลักภาษาไทย เก่ียวกับการสะกดคําและแจกลูก สรางเปนแบบเลือกตอบมี 3 ตัวเลือก 

 จํานวน 10 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.66-1.00  มีคาความยาก- งาย อยูระหวาง 0.65-0.84  และมีคาอํานาจจําแนก อยู

ระหวาง 0.26-0.45  และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.678  

  3) แบบประเมินการเขียนนิทาน เปนแบบประเมินแบบรูบริก ใชประเมินคุณภาพขององคประกอบการ 

เขียนนิทาน ในดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก องคประกอบของหนังสือนิทาน ความถูกตองของการเขียน และความคิดสรางสรรค 

แตละดานแบงมาตราสวนการประเมินคาเปน 4 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันระหวางผูประเมิน 2 คน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธที่วิเคราะหดวยสถิติ Pearson Product moment correlation เทากับ 0.765 
  

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      5.3.1 แบบแผนการทดลอง  เปนรูปแบบการทดลองแบบกอนการทดลอง (pre-experimental design) แบบ

การศึกษารายกรณี ( one-shot case study)  (วิไลพร วรจิตตานนท, 2549: 94) มีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอน

ใหกับผูเรียน และทดสอบหลังเรียน 

      5.3.2 การดําเนินการทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอน

ภาษาไทยแบบสรางเสริมสะสมประสบการณภาษา จํานวน 4 แผน ใชเวลา 4 สัปดาห หลังจากน้ันนักเรียนไดรับการทดสอบ

ดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน แบบทดสอบหลักภาษาไทย และแบบประเมินการเขียนนิทาน 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1  ผลสัมฤทธ์ิดานการอานของนักเรียน วิเคราะหไดจากคะแนนเฉล่ียรอยละจากแบบทดสอบดานการอานของ

นักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑรอยละ 70  และวิเคราะหคารอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนดานการอานตามเกณฑรอยละ 70  

5.4.2 ผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนของนักเรียน วิเคราะหไดจากคะแนนเฉล่ียรอยละจากแบบทดสอบหลักภาษาไทยและ

แบบประเมินการเขียนนิทานของนักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑรอยละ 70  และวิเคราะหคารอยละของนักเรียนที่ไดรับคะแนน

ดานการเขียนตามเกณฑรอยละ 70 

 

6. ผลการวิจัย 
 

   6.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลสัมฤทธิ์ดานการอาน และการเขียนกับเกณฑรอยละ 70 
 

    ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ียรอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนของ

นักเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 
 

ระดับช้ัน ผลสัมฤทธิ์การอาน ผลสัมฤทธิ์การเขียน 

   μ   %μ σ ผล    μ   %μ σ ผล 

ป.2/1 (31 คน) 7.42 74.19 2.63 ระดับดี 15.74 78.71 2.95 ระดับดี 

ป.2/2 (29 คน) 7.34 73.45 2.06 ระดับดี 13.87 3.56 3.56 ระดับดี 

ป.2/3 (25 คน) 7.40 74.0 2.38 ระดับดี 14.68 73.4 3.44 ระดับดี 

รวม 85 คน 7.39 73.89 2.34 ระดับดี 14.79 78.56 3.05 ระดับดี 
 

 

6.2  รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานการอาน และการเขียน ผานเกณฑรอยละ 70 
  

ตารางที่ 2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิภาษาไทยดานการอานและการเขียนผานเกณฑรอยละ 70 หลังเรียนดวย

รูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา 
 

ระดับช้ัน ผลสัมฤทธิ์การอาน ผลสัมฤทธิ์การเขียน 

จํานวนนักเรียน  (คน) รอยละ(%)ของ

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน  (คน) รอยละ(%)ของ

นักเรียน  

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

ป.2/1 (31 คน) 23 8 74.19 25.81 27 4 87.10 12.90 

ป.2/2 (29 คน) 19 10 65.52 34.48 20 9 68.97 31.03 

ป.2/3 (25 คน) 18 7 72.0 28.0 17 8 68.0 32.0 

รวม 85 คน 60 25 70.59 29.41 64 21 75.29 24.71 
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 7.1 จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิการอานของนักเรียนในภาพรวมไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 73.89 และการเขียนได

คะแนนเฉล่ียรอยละ 78.56 อยูในระดับดี เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีนาจะเปนผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยดวยรูปแบบการสอนสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา ซ่ึงเปนรูปแบบที่ชวยเพิ่มประสบการณการอานจากส่ือ

การอานที่หลากหลายใหกับนักเรียน ในการวิจัยน้ีไดใชส่ือนิทานที่เปนส่ือการอานที่เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 

ซ่ึงอยูในวัย 6-8 ป การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 ของรูปแบบการสอน เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนนําประสบการณ

เดิม และการคาดเดาเรื่องราวจากชื่อเรื่องและเหตุการณของเรื่องมาชวยพัฒนาความสนใจและความเขาใจในการอาน ในขั้นที่ 

2 การสรางประสบการณการอาน เปนขั้นที่ใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียนและใชกิจกรรมหลังการอาน

หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนจดจําเรื่องราวไดและมีความเขาใจส่ิงที่อาน ในขั้นที่ 3 เปนขั้นสรางทักษะการอาน จากการ

สอนหลักการแจกลูกผสมคําเพื่อใหนักเรียนมีแนวทางในการอานไดดวยตนเองเม่ือตองพบคําศัพทใหม ซ่ึงนําไปสูการเขียนได

ถูกตอง และในขั้นที่ 4 สรางผลงานตามความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเขียนที่หลากหลายใหกับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เขียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการอานและการเขียนอยูในระดับดีตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

7.2 จากตารางที่ 2 นักเรียนรอยละ 70.59 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอานผานเกณฑรอยละ 70 นักเรียนอีกรอยละ 

29.41 ไมผานเกณฑ และมีนักเรียนรอยละ 75.29 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนผานเกณฑรอยละ 70 นักเรียนอีกรอยละ 

24.71 ไมผานเกณฑ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวใหนักเรียนทุกคนผานเกณฑ ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวานักเรียนที่ไมผาน

เกณฑการอานสวนใหญไมผานเกณฑการเขียนดวย และผูทีไมผานเกณฑการเขียน สวนใหญเปนผูที่มีคะแนนไมผานเกณฑจาก

แบบทดสอบหลักภาษาไทยที่เปนความรูเก่ียวกับการอาน-เขียนคํา ดังน้ันจึงอนุมานไดวา การสะกดคําและแจกลูกเปนพื้นฐาน

การอานเพื่อความเขาใจและการเขียนอยางสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Juel (1988) ซ่ึงติดตามพัฒนาการการ

อานและเขียนของนักเรียนตั้งแตระดับเกรด 1- เกรด 4  พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการอานดอยที่สุดเม่ือเรียนใน

ระดับเกรด 4  คือผูที่ขณะเรียนในระดับเกรด 1 ไมใสใจการอานแจกลูกผสมคํา ดังน้ันจึงขาดทักษะการอาน ไมสามารถจําคํา

ได นักเรียนเหลาน้ีจะไมชอบการอานและอานหนังสือนอย ทําใหขาดโอกาสพัฒนาคําศัพท จึงไมสามารถเขาถึงความรูหรือ

ความคิดรวบยอดใหม ๆ ไดเม่ือเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันหากตองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียน จึงควรพัฒนา

ความรูและทักษะการอานแจกลูกผสมคํา เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการอานคําใหมไดดวยตนเอง และควรเพิ่มประสบการณใน

การอานจากส่ือการอานที่หลากหลายโดยจัดเวลาสําหรับการอานใหมากขึ้น ทั้งน้ีจากการวิจัยโดย Marzano (2000, 

quoated in Donat, 2006) พบวา การจัดเวลาในการเรียนรูใหกับผูเรียนมีความสัมพันธเปนอยางสูงกับผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนของผูเรียน ในงานวิจัยน้ีไดวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิดานการอานและการเขียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหทราบวา

นักเรียนคนใดมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับใดทําใหสามารถวางแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหประสบความสําเร็จในการอาน

และเขียน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่ทั่วโลกตางเห็นวาความสําเร็จของเด็กทุกคนคือเปาหมายของ

การจัดการศึกษาโดย“ไมมีเด็กคนใดที่ถูกทอดทิ้ง” (No child left behind)  (Wikipedia, 2017)   

 

8. ขอเสนอแนะ  
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1) ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการสอนอานและสอนเขียนที่ชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรค ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาส่ือการอานที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเริ่มเรียนภาษาใหมากขึ้น 

 2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาการสอนสะกดคํา แจกลูกสําหรับเด็กในวัยเริ่มเรียนภาษาไทย ตลอดจนการวิจัยพัฒนา

ส่ือการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานสะกดคําและแจกลูกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยสงเสริมการสอนอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการและเปนที่นาสนใจสําหรับผูเรียน           
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 8.2  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

 การนํารูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา ไปใชในโรงเรียน ควรจัดเวลาสําหรับ

กิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนอยางเพียงพอและสมดุลในแตละระดับชั้น กลาวคือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ควรใหเวลาสําหรับการพัฒนาทักษะการอานสะกดคําและแจกลูก เพื่อชวยใหนักเรียนอานออก และอานคําใหมไดดวยตนเอง 

โดยไมละเลยการอานเพื่อความเขาใจจากส่ือการอานตาง ๆ นอกเหนือจากแบบเรียน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและสราง

นิสัยรักการอาน ในระดับชั้นประถมปที่ 2 ควรสงเสริมการอานตามความสนใจของนักเรียนใหมากขึ้นจากส่ือการอานตาง ๆ

และพัฒนาการอานสูการเขียนดวยกิจกรรมการเขียนที่สนุกสนานและนาสนใจเพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จในการอานและ

การเขียน  
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บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงควิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมที่เรียนโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว กับกลุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจ๊ิกซอว กลุมตัวอยางจํานวน 72 คน ใชการสุมแบบกลุมจัดเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม 

เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว แบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบวา 1) คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนกอนเรียน 

2) คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวาคะแนนกอนเรียน 3) คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลอง คะแนน 

กลุมควบคุม คือ 23.37 และคะแนนกลุมทดลอง คือ 20.32 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวตอการอานภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.54 

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ  เทคนิคจ๊ิกซอว  การจัดการเรียนรูแบบปกติ  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

 

The research objectives were to: 1) study and compare achievement on English reading skill of 

undergraduate students studied with cooperative learning with Jigsaw technique and with traditional 

teaching methods; 2) study student satisfaction for learning with Jigsaw technique. The 72 students were 

divided into the experimental and the control group by Cluster Random Sampling. Research tools consisted 

of lesson plans based on cooperative learning with Jigsaw technique, the pre-test and post-test English 

reading test, and the satisfaction questionnaires. The results revealed that 1) the post-test average score 

was higher than the pre-test of the experiment group. 2) The post-test average score was higher than the 

pre-test of the control group. 3) The post-test average scores of the experiment group and control group 
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were statistically significant at .05. The post-test average score of the control group was higher than the 

experimental group. The average score of control group was 23.37, and experimental group was 20.32.  

4) The average score of student satisfaction for learning cooperative learning with Jigsaw technique was 

at the highest level. Therefore, the average score was 4.54. 

 

Keywords: cooperative learning, jigsaw technique, traditional teaching methods, English reading skill 

 

1. บทนํา  

 

การอานภาษาอังกฤษมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในสังคมไทยในปจจุบันซ่ึงใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะตอนิสิต นักศึกษาที่ตองอานหนังสือเรียน ตํารา หรือวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีความรูในสาขาวิชาของตน       

ที่กวางขวางและลึกซ้ึง ดังน้ันผูสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเรียน ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนอานใหดียิ่งขึ้น โดย

พยายามทําความเขาใจกระบวนการอาน และแนวการสอนอานแบบตาง ๆ ที่มีผูวิจัยไดศึกษาคนควาไว แลวนํามาปรับใชการ

สอนอานภาษาอังกฤษที่ไดผลดียิ่งขึ้น (วิสาข จัติวัตร, 2541: 1) การอานเปนการส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน เปน

กระบวนการ   ที่มีลักษณะคลายกับกระบวนการถอดรหัส การอานกับการคิดเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเก่ียวของกัน 

การที่จะอานไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองคอย ๆ พัฒนาไปอยางมีระบบและขั้นตอน (สมุทร เซ็นเชาวนิช และอํานาจ บุญศิริ

วิบูลย, 2539: 2) ทักษะการอานเปนความสามารถในการรับสารดวยการอานจากส่ือตาง ๆ ได โดยสามารถจับใจความได

ถูกตองครบถวน รวมถึงการอานออกเสียงไดถูกตองและชดัเจนอีกดวย ปญหาการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาที่

ผูวิจัยพบ คือ ปญหาทางการอานซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ดานภาษาของผูเรียน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลการสอบปลาย

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 163 คน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร พบวา ผลสอบในตอนที่เก่ียวกับการอานบทอานภาษาอังกฤษถูกตองเฉล่ีย 4.5 ขอ จาก

จํานวนขอสอบการอานทั้งส้ิน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 45 โดยถือวาอยูในระดับที่ต่ํา ซ่ึงผลลัพธน้ีอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ 

เชน จากผูเรียนเอง จากผูสอน การเตรียมตัวสอบของผูเรียน หรือแมกระทั่งวิธีการสอนอานของผูสอน ซ่ึงผูสอนจะชวยผูเรียน

แปลเน้ือหาขณะที่เรียนทําใหผูเรียนไมไดใชเทคนิคการอานแบบอ่ืน ๆ เชน การอานเปนกลุมรวมกับเพื่อนในหอง เปนตน จาก

สาเหตุที่กลาวมาน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาหนังสือและเอกสารที่เก่ียวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ และพบวาวิธีการสอนที่จะ

ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการอานภาษาอังกฤษคือ การใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว (Jigsaw Technique) 

เพื่อเพิ่มความทาทายและความนาสนใจของกิจกรรมการอานในชั้นเรียน (Ika, 2013: 3) เทคนิคจ๊ิกซอว คือ รูปแบบกิจกรรม

หน่ึงของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูสอนมอบหมายใหสมาชิกในกลุมแตละกลุมศึกษาเน้ือหาที่กําหนดให สมาชิกแตละคน

จะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเน้ือหาคนละตอนที่แตกตางกัน ผูเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ใหศึกษาเน้ือหาที่เหมือนกัน ภายหลังจากที่ทุกคนศึกษาเน้ือหาน้ันจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิมแลวเลาเรื่องที่ตนไดศึกษา

ใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหน่ึง สรุปเน้ือหาของสมาชิกทุก

คนเขาดวยกัน ผูสอนอาจเตรียมขอสอบเก่ียวกับบทเรียนน้ันไว เพื่อทดสอบความเขาใจเน้ือหาที่เรียนในชวงสุดทายของการ

เรียน (นพเกา ณ พัทลุง, 2548: 34) สวนนักการศึกษา Slavin ไดกลาวไววาเทคนิคจ๊ิกซอวเปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุม 

ที่ผูเรียนไดรับมอบหมายใหแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน เรียกวา “กลุมบาน” ผูเรียนจะไดอานบทอาน เชน เรื่องส้ัน หรือชีวประวัติ 

เม่ือแตละกลุมไดหัวขอที่แตกตางกัน ก็จะแยกไปรวมกลุมกับผูเรียนตางกลุมที่ไดรับหัวขอเดียวกันและไดชื่อกลุมใหมวา “กลุม

ผูเชี่ยวชาญ” ซ่ึงผูเรียนมีการอภิปรายถึงหัวขอที่ได เม่ือแลวเสร็จจึงกลับเขากลุมเดิมเพื่อเลาใหสมาชิกในกลุมบานฟงวาได

เรียนรูอะไรมา หลังจากน้ันสมาชิกในกลุมบานจะไดรับการทดสอบ เพื่อนําคะแนนในกลุมมารวมกันกลายเปนคะแนนของกลุม 

(Slavin, 1981) เทคนิคน้ีทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ มีความสําเร็จเพราะสมาชิกในกลุมเกิดความรวมมือกัน มีการ
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ชวยเหลือกัน และยังชวยใหผูเรียนไดเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนิษฐา จีถม (2550: 60-

66) เรื่องการใชกิจกรรมตอชิ้นสวนเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอาน การพูดภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียน

ระดับกาวหนาที่พบวาแผนการสอนที่ใชกิจกรรมตอชิ้นสวนทําใหผลคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษดีขึ้นและทักษะ

ทางสังคมมีคะแนนอยูในระดับสูง นอกจากน้ี เสมา บุงทอง (2556: 59-60) ซ่ึงมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิก

ซอว ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ยังพบวาผลคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนดวย 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางกลุมที่

เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว กับกลุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

เทคนิคจ๊ิกซอว 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

3.1 นักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวมีผลคะแนนการทดสอบทักษะการ

อานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.2 นักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวมีผลคะแนนการทดสอบทักษะการ

อานภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวในระดับมากที่สุด 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและ

ชวยเหลือกันในการเรียนรูโดยแบงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงเปนลักษณะการรวมกลุมอยางมี

โครงสรางที่ชัดเจน มีการทํางานรวมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน

ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ กําหนดไว  (สุวิทย        

มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2547: 134) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีหลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค           

จ๊ิกซอวเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ ใชแนวคิดการตอภาพ โดยแบงผูเรียนเปนกลุม ทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหทํา

กิจกรรมเดียวกัน ผูสอนแบงเน้ือหาของเรื่องที่จะใหเรียนรูออกเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิกแตละกลุมและมอบหมายให

ผูเรียนแตละกลุมศึกษา คนควาคนละหัวขอ ซ่ึงผูเรียนแตละคนจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายใหศึกษาจาก

กลุม สมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมายในหัวขอเดียวกันก็จะทําการศึกษาคนควารวมกัน จากนั้น ผู เ รียนแตละคนจะกลับเขา

กลุมเดิมของตนเพื่อทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญอธิบายความรู เน้ือหาสาระที่ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง เพื่อให เพื่อนสมาชิก 

ทั้งกลุมไดรูเน้ือหาสาระครบทุกหัวขอยอยและเกิดการเรียนรูเน้ือหาสาระทั้งเรื่อง (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2547: 177) 

การเรียนรูปแบบดังที่กลาวมาน้ียังมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) ที่เนนใหผูเรียนได

ชวยเหลือกัน รวมกันคิด แกปญหา ไดลงมือกระทํา หาความรูดวยตนเองจนเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจนและสรางผลงาน

เปนความสําเร็จของกลุม (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2554: 188) อยางไรก็ตามเทคนิคจ๊ิกซอวน้ีมีทั้งขอดีและขอจํากัด (Essays, 

2013) ขอดีอยางเชน สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้น และไดรวมแบงปนส่ิงที่ตนเรียนรูใหผูอ่ืน สวนขอจํากัด ไดแก 
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ผูเรียนขาดความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน เชน ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนหรือหลงประเด็นในเน้ือหาของผูเรียนที่เกงก็จะทําให

การถายทอดเน้ือหาไปสูผูเรียนที่ไมเกงน้ันผิดพลาดไปดวย หรืออาจจะเปนในเรื่องของผูเรียนบางคนไมใหความรวมมือกับการ

เรียนหรือขาดความรับผิดชอบในหนาที่ในกลุมของตน ซ่ึงจะสงผลทําใหสมาชิกคนที่เหลือในกลุมตองรับภาระหนาที่อยางหนัก 

และจะสงผลเสียตอผลการเรียนรูของผูเรียนเอง ในขณะที่การอาน คือ การส่ือความหมายซ่ึงเปนการส่ือความหมายระหวาง

ผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโตและอาจจะตอบโตกับผูอ่ืนดวย (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2545: 1) 

เปาหมายของการอาน ไดแก การอานออกเสียง และการอานเพื่อความเขาใจ (สมยศ แมนแยม, 2543: 11) ในสวนของความ

พึงพอใจน้ัน การที่จะทราบความพึงพอใจของบุคคลจําเปนที่จะตองอาศัยหลักการสังเกตจากการแสดงออก จากคําพูดหรือการ

สัมภาษณ การทดสอบรูปแบบการวัดความพึงพอใจที่นิยม ไดแก การใชแบบสอบถามเม่ือตองการทราบความคิดเห็นเพื่อ

กําหนดคําตอบใหบุคคลไดตอบคําถามอยางอิสระ (ภนิดา ชัยปญญา, 2541: 122) 

งานวิจัยที่เก่ียวของ พบวามีการใชเทคนิคจ๊ิกซอวมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษใหแก

ผูเรียน ดังน้ี 

ยุพิน สันถวเมตต (2547: 35-39) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคจ๊ิกซอว ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวย

เทคนิคจ๊ิกซอวมีคาเฉล่ียรอยละสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 60 และพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนขณะเรียน

ภาษาอังกฤษดวยเทคนิคจ๊ิกซอวอยูในระดับดี 

Endang (2009) ทําการวิจัยเรื่องผลของการใชเทคนิคจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเอสเอ็มพี ตามัน อิสลาม (SMP Taman Islam) ผลการวิจัย พบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดย

ใชเทคนิคจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ

ดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Juhaendi (2013: 57) ทําการวิจัยในหัวขอการใชเทคนิคจ๊ิกซอวเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

ผลการวิจัยพบวาเทคนิคจ๊ิกซอวไมไดสงผลดีกวาการสอนแบบปกติ สังเกตจากคะแนนกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบปกติสูงกวาคะแนนกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจ๊ิกซอว กลุมควบคุมมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียที่ 78.73 ขณะที่กลุม

ทดลองมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียที่ 74.85 

  

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา 01320002 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 กลุมเรียน 20 กลุม จํานวน 800 คน  

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา 01320002 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 72 คน ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จัดเขา

กลุมทดลองจํานวน 1 กลุมเรียน มี 37 คน และกลุมควบคุมจํานวน 1 กลุมเรยีน มี 35 คน  

 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 เครื่องมือในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว 

จํานวน 12 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีรวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 18 ชั่วโมง  

5.2.2 เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงใชชุดเดียวกันกับ

แบบทดสอบกอนเรียน เปนแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก แบงเปน 5 เรื่อง เรื่องละ 6 ขอ รวมทั้งส้ิน 30 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
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30 นาท ีและแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 ใหทําเครื่องหมายถูกลงในชองที่ตรงกับ

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี 5 ระดับ 5, 4, 3, 2, 1 จํานวน 12 ขอ สวนที่ 2 ใหผูเรียนไดเขียนขอเสนอแนะ 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.3.1 ทําการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558  

5.3.2 ดําเนินการทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน       

เนนทักษะการอาน 5 เรื่องที่ผานกระบวนการมาแลวแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

5.3.3 ดําเนินการสอนนักศึกษาทั้ง 2 กลุม โดยใชเน้ือหาและระยะเวลาดําเนินกิจกรรมเทากันทั้ง 2 กลุม กลุมละ 12 

สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง 30 นาที แตผูวิจัยใชวิธีการสอนแตกตางกัน คือ กลุมทดลอง เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว ในขณะที่กลุมควบคุมเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ  

5.3.4 ดําเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุม ในสัปดาหที่ 14 โดยใชแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึง        

เปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

5.3.5 ดําเนินการวัดความพึงพอใจกลุมทดลอง เรื่องผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว     

ตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 

6. ผลการวิจัย 

 

ในการวิจัยเรื่องผลการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน ตามที่แสดงในตารางดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมทดลองที่เรียนดวยการใชแผนการจัดการเรียนรูเทคนิคจ๊ิกซอว 

ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนคิจิ๊กซอว n x  S.D. t-test Sig. 

กอนเรียน 37 12.86 4.39 
11.05* .00 

หลังเรียน 37 20.32 2.91 

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนและกอนเรียนโดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือนักศึกษามีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 20.32 และ 12.86 ตามลําดับดังน้ัน 

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลคะแนนสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนโดยใช 

แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ใชแผนการจัดการเรียนรู n x  S.D. t-test Sig. 

กลุมทดลอง 37 20.32 2.91 
4.75* .000 

กลุมควบคุม 35 23.37 2.82 

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติมีผลมีความแตกตางกัน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการ

จัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว ดังน้ัน ไมเปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 2 

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ดวยเทคนิคจ๊ิกซอว 

รายการที่ประเมิน x  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

1. ขาพเจาพึงพอใจที่ไดเห็นสมาชิกทุกคนมีความสําคัญตอความสําเร็จเปนกลุม 4.59 .61 มากที่สุด 

2. ขาพเจาพึงพอใจในการมีสวนรวมตอความรับผิดชอบของการทํางานเปนกลุม 4.54 .61 มากที่สุด 

3. ขาพเจาพึงพอใจในการถายทอดส่ิงที่เรียนรูมาแลวใหผูอ่ืนฟง 4.46 .65 มากที่สุด 

4. ขาพเจาพึงพอใจที่จะแบงปนความรูเก่ียวกับเรื่องที่ไดรับมอบหมาย 4.62 .55 มากที่สุด 

5. ขาพเจาพึงพอใจที่ในกลุมที่มีผูนําและผูตาม 4.54 .61 มากที่สุด 

6. ขาพเจามีความสามัคคีระหวางขาพเจาและสมาชิกในกลุม 4.57 .50 มากที่สุด 

7. ขาพเจามีความซ่ือสัตยในการรวมทํากิจกรรมการเรียนดวยเทคนิคจ๊ิกซอว 4.43 .65 มากที่สุด 

8. ขาพเจารูสึกยินดีที่เห็นกลุมอ่ืนไดรับการชื่นชมและปรบมือให 4.65 .59 มากที่สุด 

9. ขาพเจาเกิดการเรียนรูในส่ิงใหม ๆ จากการทํากิจกรรมการเรียนดวยเทคนิคจ๊ิกซอว 4.38 .64 มากที่สุด 

10. ขาพเจาพึงพอใจกับผลงานและคะแนนที่ไดรับ 4.49 .65 มากที่สุด 

11. ขาพเจาพึงพอใจในการที่ไดแกปญหารวมกันกับสมาชิกในกลุม 4.65 .54 มากที่สุด 

12. ขาพเจาพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานกิจกรรม

เทคนิคจ๊ิกซอว 

4.51 .61 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.54 .45 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 พบวา พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.54 มีคา       

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .449 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังน้ัน เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยพบวา 

7.1 คะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวมีคะแนน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2 คะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคะแนนสูงกวากอนเรียน 

7.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวา

กลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวตอทักษะการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

8.1 คะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว มีคะแนน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวา นักศึกษาไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมแบบกลุม 

ซ่ึงในแตละกลุมน้ันจะมีการคละความสามารถของผูเรียนทั้งผูเรียนที่เกง ปานกลาง และออน การคละความสามารถแบบน้ีทํา

ใหผูเรียนที่ออนมีโอกาสไดพึ่งพาผูเรียนที่เกงกวา ผูเรียนที่เกงกวาก็สามารถใหคําแนะนํา ไดถายทอดความรูของตนเพื่อ

ชวยเหลือผูเรียนที่ออนกวาได จนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Mahnaz (2012) ที่

ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอวเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

ผลการวิจัยพบวาคะแนนการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอวสูงขึ้นกวากอนเรียน และ     ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของบุญรักษ ชนูนันท (2552: 51-80) ผลของการวิจัยพบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิคจ๊ิกซอว มีคะแนน

เฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

8.2 คะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคะแนนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีก็เพราะวาการเรียนรูทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติที่

เคยใชกันมาน้ันมุงเนนใหผูเรียนแตละคนมุงเรียนเพียงเพื่อใหตนไดรับคะแนนที่สูง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bölükbaş 

et al. (2011: 333-334) ในหัวขอการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีผลตอทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวาคะแนน

เฉล่ียหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงขึ้นกวาคะแนนกอนเรียน โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

อยูที่ 15.27 และคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยูที่ 13.97 ตามลําดับ อีกประการหน่ึงที่ผูเรียนสามารถทําคะแนนของแบบทดสอบ

หลังเรียนไดสูงกวาคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียน เปนเพราะผูเรียนมีการฝกปฏิบัติซํ้า ๆ จนเกิดความเคยชินซ่ึงส่ิงน้ีเองที่

เปนสวนหน่ึงการชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นซ่ึงตรงกับแนวคิดของธอรนไดค (Thorndike) ที่ได

กลาวถึงกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) วาเปนกฎที่มีลักษณะใหผูเรียนไดกระทําซํ้า ๆ หรือฝกหัดบอย ๆ ก็ยอมจะ

กอใหเกิดความถูกตองความสมบูรณน่ันเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2554: 19-20)  

8.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมควบคุมที่เรียนดวยการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  

สูงกวากลุมทดลองที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี เทคนิคจ๊ิกซอวเปนเทคนิคที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อชวยพัฒนาทักษะดานการ

อานในผูเรียนกลุมทดลอง ขณะเดียวกันกลุมควบคุมน้ันไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงมีการสอนที่เนน

ผูสอนเปนศูนยกลาง ขณะอธิบายใหผูเรียนฟง ผูวิจัยจะใชภาษาที่เขาใจงายและเม่ือถึงขั้นตอนการทํางาน ผูวิจัยจะใหผูเรียน

ทํางานตามลําพัง จากน้ันผูวิจัยคอยติดตามและประเมินผลแบบรายบุคคล จึงอาจสงผลใหคะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุม

สูงขึ้น ผลการทดลองที่ปรากฏใหเห็นวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลองน้ันอาจเปนเพราะการเรียนรู

แบบรวมมือทําใหผูเรียนพยายามที่จะเรียนรู และไปใหถึงเปาหมายที่ไดตั้งเอาไวน่ันก็คือคะแนนของกลุม นอกจากเทคนิคจ๊ิก

ซอวจะชวยพัฒนาทักษะดานการอานภาษาอังกฤษใหดีขึ้นแลว ยังชวยในการพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเรียนอีกดวย 

เพียงแตเทคนิคจ๊ิกซอวที่ทําใหเกิดประโยชนตอผูเรียนทั้งสองดานน้ีอาจไมใหผลลัพธที่ดีในดานการอานภาษาอังกฤษไดสูง

เทากับการเรียนการสอนแบบปกติที่เนนผลสัมฤทธ์ิของการสรางทักษะในการอานแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Susanto (2006: 53-57) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการใชการจัดการเรียนรูเทคนิคจ๊ิกซอวและการจัดการเรียนรูแบบปกติที่มีผลตอ

การอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนโรงเรียนเซ็นเอสดีเค โยฮันเนส กาเบรียล ผลการวิจัยพบวา คาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของ
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กลุมทดลองมีคาเทากับ 14.1333 และคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุมควบคุมอยูที่ระดับ 14.2553 ซ่ึงหมายความวาเทคนิค

จ๊ิกซอวน้ีไมไดมีผลตอความสําเร็จของนักเรียนในเรื่องของการอานเพื่อความเขาใจและไมไดชวยในเรื่องของการอานเพื่อความ

เขาใจ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Juhaendi (2013: 57) ในหัวขอการใชเทคนิคจ๊ิกซอวเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อ

ความเขาใจ ผลการวิจัยพบวา เทคนิคจ๊ิกซอวไมไดสงผลดีกวาการสอนแบบปกติ สังเกตไดจากคะแนนของกลุมควบคุมที่เรียน

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวาคะแนนของกลุมทดลองที่เรียนดวยเทคนิคจ๊ิกซอว โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของกลุม

ควบคุมอยูที่ 78.73 สวนกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนอยูที่ 74.85 ผลการทดลอง ยังแสดงใหเห็นวาเทคนิคจ๊ิกซอวน้ัน

ไมไดสงผลตอการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กลาวคือแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิที่ใชในการทดลองครั้งน้ีเปน

ลักษณะที่เนนความเขาใจในการอาน จึงอาจเปนไปไดที่จะเหมาะกับการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง โดยเนนใหครูเปน

ผูบรรยายใหฟงเพราะผูสอนคือคนที่เขาใจเน้ือหาในการสอนไดดีที่สุด จึงสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดมากกวาการที่ผูเรียน

จะอธิบายใหกันเองฟง ซ่ึงอาจจะนําไปสูความเขาใจหรือความไมเขาใจในการอานเน้ือหาน้ันก็ได ซ่ึงมีความคลายคลึงกับวิธีสอน

แบบเนนไวยากรณและการแปลที่เนนใหผูสอนสอนและแปลใหฟง เพราะผูเรียนที่เกงอาจจะไมเขาใจเน้ือหาทั้งหมด หรือ

ผูเรียนที่เกงอาจขาดทักษะในการถายทอดใหเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง หรือผูเรียนที่ออนอาจจะไมไดสนใจฟงเพื่อนสมาชิกใน

กลุมอธิบายใหฟงเพราะผูเรียนที่ออนยังคงยึดอยูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง 

8.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากที่สุด ถึงแมวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค

จ๊ิกซอวจะไมทําให ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตก็ยังมีขอดี

ของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว ซ่ึงสังเกตไดจากผลของแบบสํารวจความพึงพอใจที่พบไดดังน้ี 1) ความ

พึงพอใจที่อยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก ขาพเจาพึงพอใจในการที่ไดแกปญหารวมกันกับสมาชิกในกลุม ( x = 4.65) 

ขาพเจารูสึกยินดีที่เห็นกลุมอ่ืนไดรับการชื่นชมและปรบมือให ( x = 4.65) และขาพเจาพึงพอใจที่จะแบงปนความรูเก่ียวกับ

เรื่องที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.62) 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  

9.1.1 ผูสอนสายภาษาตางประเทศอาจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวมาใชเปนวิธีการ

สอนแบบทางเลือกประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงเนนในทักษะดานอ่ืน เชน ทักษะฟง 

ทักษะพูด ทักษะเขียน เปนตน เหตุเพราะวิธีการสอนในรูปแบบดังกลาวน้ันมีงานวิจัยหลายชิ้นซ่ึงแสดงใหเห็นวาไดชวยพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสายภาษาใหสูงขึ้นได อีกทั้งในงานวิจัยน้ียังพบวาผูเรียนมีความพึง

พอใจในการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวอยางมากอีกดวย 

9.1.2 กอนที่จะมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว ผูสอนควรมีการวางแผนอยางรัดกุม และให

คําแนะนําขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูอยางละเอียดแกผูเรียนเพื่อความเขาใจตรงกัน รวมไปถึงควรมีการอธิบายถึง

ความสําคัญ ขั้นตอน และประโยชนของการใชเทคนิคน้ี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน 

 

9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

9.2.1 ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอวกับ

เทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs Check) เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners) เปนตน 

9.2.2 ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของจ๊ิกซอวกับนักศึกษากลุมอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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The Coaching Model for Enhancement Learning In Knowledge Resource and 

Environment for Learning Subject 
 

พนิดา จารยอุปการะ 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอม

เพื่อการเรียนรู 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อ

การเรียนรู  ดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับวิจัยแบบผสมผสานวิธี กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซ่ึงลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ซ่ึงไดมากจากการสุมแบบกลุม จํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช 

ไดแก ประเด็นสนทนากลุม คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามความคิดเห็น 

วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหเน้ือหา คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1. รูปแบบการ

ชี้แนะ PCSA ประกอบดวย 1) การวางแผนการชี้แนะ (Planning: P) 2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) 3) การแบงปน

ประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing action: S) และ 4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A) 

และ 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะพบวาผูเรียนมีผลการเรียนในชวงคะแนน 80-100 คิดเปนรอยละ 87.80 และผูเรียน

มีความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (  = 4.27, S.D. = 0.57 ถึง   = 4.65, S.D. = 0.50) 
 

คําสําคัญ: รูปแบบการชี้แนะ  การสงเสริมการเรยีนรู 
 

Abstract 
 

This research aim to 1) develop a model of the coaching model for enhancement learning; and 

2) evaluate effectiveness of the coaching model for learning enhancement in knowledge resource and 

environment for learning subject. The research design was research (R) and development (D) with mixed 

methods. The sample were 41 students of Kanchanaburi Rajabhat University, who enrolled in knowledge 

resource and environment for learning subject and there were result of cluster random sampling technique. 

The research instruments consisted of focus group discussion questions, model manual, lesson plans, test, 

students’ opinions evaluation form. The data were analyzed by content analysis, percentage, mean and 

standard deviation. The research findings were as follows: 1) the coaching model was called “PCSA 

Model” operation 1.planning (P) 2.collaborating (C) 3. sharing action (S) and 4.assessing for improving (A), 

2) the effectiveness of PCSA Model indicated that the learner score are high 80-100 at 87.80 % and the 

learner was satisfied to PCSA Model  at high to the highest level (  = 4.27, S.D. = 0.57 to   = 4.65, S.D. = 0.50). 
 

Keywords: coaching model, learning enhancement  
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1. บทนํา  

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ส่ิงที่ผูสอนตองตระหนักคือการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการอยูในโลกแหงอนาคต  ดังทีอ่งคการสหประชาติ (UNESCO) ไดเสนอไว

ในรายงานเรื่อง Learning: The Treasure Within ตอองคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เม่ือ 

ค.ศ. 1995 ไว 4 ประการ คือ ส่ีเสาหลักทางการศึกษา อันประกอบดวย 1) การเรียนเพื่อรู 2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง 3)

การเรียนรูเพื่อชีวิต และ 4) การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกัน (UNESO, 1996) ผูเรียนในปจจุบันอยูใน Generation Y, Z เปนยุค

ที่เติบโตในโลกดิจิตอลที่คุนเคยกับอินเทอรเน็ต มีคอมพิวเตอร Tablet Smartphone ระบบOnline และการใช Application 

ตาง ๆ การเปล่ียนแปลงในโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคน้ี กระทั่งรัฐบาลเองก็หันมาใหความสนใจในการปรับเปล่ียน

แผนพัฒนาประเทศใหเปน Thailand 4.0  เพื่อใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ดังเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ตองการใหเศรษฐกิจของประเทศขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการและความคิดสรางสรรค และกรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสูการนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิต  การจัดการเรียน

การสอนเปนส่ิงที่ผูทําหนาที่ชี้แนะจะตองทราบวิธีการและหลักการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่ประสบ

ความสําเร็จตองคํานึงถึงความถนัดของผูเรียน ความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน ความอุตสาหพยายามของผูเรียน 

คุณภาพในการสอน และโอกาสในการเรียนรู ทั้งน้ี ในการจัดการเรียนการสอนครูจะเปล่ียนบทบาทจากผูสอนเปนผูชี้แนะ 

(Coach) เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทของ

ผูสอนจะตองทําหนาที่ของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ไดแก การสอน (Teaching) การสนับสนุน (Sponsoring) 

การใหกระตุนสงเสริม (Encouraging)  การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Counseling) และความเปนมิตร (Befriending) 

(Zepeda, 2008: 210) ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการชี้แนะแบบตาง ๆ (Types of Coaching) โดย Costa & Garmston 

(2002), Kise (2006) , Knight (2009) , Sweeney (2011) และวัชรา  เลาเรียนดี (2556: 304-306) ที่กลาวถึงการนํา

รูปแบบการชี้แนะมาใชในทํานองเดียวกันโดยเนนการดําเนินงานอยางเปนระบบ ภายใตความไววางใจ (Trust) ซ่ึงกันและกัน

การชวยเหลือในการสะทอนกลับขอมูล (Reflective) เพื่อใชในการพัฒนา 

ขอคนพบจากงานวิจัยของพนิดา  จารยอุปการะ (2557: 170-173) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (NPPC 

Model) งานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2557: 245-254) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการชี้แนะและการ

ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (3P-CA Model)  และงานวิจัยของสมาพร มณีออน (2559: 79-87) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ

นักเรียน (ADAIR Model)  โดยงานวิจัยดังกลาวเปนรูปแบบเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพโดยใชกระบวนการในการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ โดยมีหลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานอยางชัดเจน ซ่ึงทําใหผูรับการชี้แนะมีพัฒนาการ

ดานการเรียนรูที่ดีขึ้นหลังจากไดรับการใหคําชี้แนะตามกระบวนการอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงสนใจนํามาเปนแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

2.1 พัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

2.2 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการ

เรียนรู 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การวิจัยน้ีนํารูปแบบการชี้แนะ (Coach) มาใช โดยเนนการดําเนินงานอยางเปนระบบ ภายใตความไววางใจ 

(Trust) ซ่ึงกันและกัน การชวยเหลือในการสะทอนกลับขอมูล (Reflective) เพื่อใชในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

ปจจัยนําเขา  ตัวแปรจดักระทํา  ตัวแปรตาม 

- หลักการแนวคิดเก่ียวกับ 

  กระบวนการชี้แนะ  

- สนทนากลุมกับผูเรียนและ 

  อาจารยผูสอนรายวิชาแหลง 

  เรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อ 

  การเรียนรู 

- งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริม

การเรียนรูในรายวิชาแหลง

เรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการ

เรียนรู 

 

 1)  ผลการเรียนรูของผูเรียน

รายวิชาแหลงเรียนรูและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  

2) ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

 

                                             ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จาก 5 Section  จํานวน 190 คน 

กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2559  Section 1 จํานวน 41 คน โดยไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 4.2 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระหวาง เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมิถุนายน 

2560 

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   เครื่องมือที่ใชมี 6 แบบ ประกอบดวย 1) ประเด็นสนทนากลุม 2) คูมือการใช

รูปแบบ“PCSA Model” 3) แผนการสอน 4) แบบทดสอบ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และ 6) แบบสอบถามความ

คิดเห็นนักศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหเน้ือหา คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ใชประเด็นสนทนากลุมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซ่ึงลงทะเบียน

เรียนรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ซ่ึงไดมากจากการสุมแบบกลุม จํานวน 41 คน และอาจารยผูสอน

เพื่อใหไดขอมูล (R1) มาพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

และพัฒนาคูมือการใชรูปแบบ “PCSA Model ” แผนการสอน แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และ 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา (D1) ตรวจสอบประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยการ

สอบถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2 คนและผูเชี่ยวชาญดานการโคช 1 คน โดย

ใชแบบประเมินความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ใช

การวิเคราะหคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) 

โดยมีคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน มาตรฐานตั้งแต X = 4.80, S.D.= 0.45 ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 นําไปทดลองใชกับ

นักศึกษา Section1 ตามแผนการสอนที่วางไว โดยมีการมอบหมายภาระงานมีการเก็บคะแนนระหวางเรียน ใชแบบสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาในระหวางเรียน แบบทดสอบ และใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาหลังเรียน 
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5. ผลการวิจัย 

 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการช้ีแนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการ

เรียนรู  

รูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  หมายถึง  

“PCSA Model ” ที่ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และขั้นตอนในการปฏิบัติ 

              หลักการ เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื ่อพ ัฒนาการเร ียนการสอนอยางตอเนื ่องในระหวางการ

ดําเนินงานผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

  วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  

              ปจจัยสนับสนุน 

1. มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการพัฒนาใหการสงเสริมสนับสนุนในดานงบประมาณและส่ิงอํานวยความ 

สะดวกในดานตาง ๆ  

2. เกิดจากความสมัครใจของครูผูทําหนาที่ชี้แนะที่เปนผูสอนและผูเรียน 

3. ผูใช “PCSA Model ” มีความสามารถในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหคําแนะนํา (Mentor) แก 

ผูเรียนได     

     รูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model ” ประกอบดวย 4  ขั้นตอน คือ 

        1) การวางแผนการช้ีแนะ (Planning: P) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะวิเคราะหความตองการจําเปน

และสรางความตระหนักในการพัฒนาผลการเรียนรู วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เกณฑการวัดประเมินผล ลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะในการรวมมือกันเรียนรูใน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยใชหลักการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง 

3) การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing action: S) ผูชี้แนะรวมจัดใหผูรับการชี้แนะ 

แบงปนประสบการณในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข หรือแนวทางในการ

พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A) ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะ 

รวมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาตอยอดผลงานใหดียิ่งขึ้น โดยใชลักษณะการประเมินที่หลากหลาย ประเมิน

แบบสามเสา และใหผูรับการชี้แนะมีสวนรวมในการสรางแบบประเมิน ซ่ึงเนนการประเมินผลเพื่อการพัฒนา 

 ประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู โดยการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2 คนและ

ผูเชี่ยวชาญดานการชี้แนะ 1 คน โดยใชแบบประเมินความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ 

Likert X = 4.80, S.D.= 0.45 ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 ซ่ึงแสดงวารูปแบบการชี้แนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีประสิทธิภาพ 

5.2 ประสิทธิผลของรูปแบบการช้ีแนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการ

เรียนรู ผลการเรียนรูน้ีหมายถึงความรูความสามารถของนักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูผานรูปแบบ “PCSA Model ” ในกิจกรรม

การเรียนการสอน ตอไปน้ี คือ สํารวจส่ิงแวดลอมในโรงเรียน เขียนโครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม ทํา mind map สรุปความรู

จากการศึกษาแหลงเรียนรู นําเสนอแหลงเรียนรูที่นักศึกษาสนใจ นําเสนอแหลงเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา นําเสนอ

ผลการศึกษาแหลงเรียนรูในจังหวัดกาญจนบุรี จัดทําแผนพับนําเสนอแหลงเรียนรูในจังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการแหลง

เรียนรู สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยสรุปผลการเรียนรูของนักศึกษาได  ดังตารางที ่1 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1775 

ตารางที่ 1 สรุปผลการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู       

เกรด ชวงคะแนน จํานวน รอยละ 

A 80-100 36 87.80 

B+ 75-79 3 7.31 

B 70-74 1 2.43 

C+ 65-69 - - 

C 60-64 - - 

D+ 55-59 - - 

D 50-54 1 2.43 

F 0-49 - - 

รวม  41  

 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู พบวาอับดับหน่ึง ผูเรียนมี

ผลการเรียนไดคะแนนในชวง 80-100 คะแนน 36 คน คิดเปนรอยละ 87.80 อับดับสอง ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 

75-79 คะแนน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.31 และอันดับสุดทายผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 70-74 คะแนน 1 คน และ

ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 50-54 คะแนน 1 คน แตละชวงคิดเปนรอยละ 2.43 

นอกจากการศึกษาผลการเรียนของผูเรียนแลวในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน โดยทําการสอบถาม

ความพึงพอใจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังขอมูลตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอม 

             เพื่อการเรียนรู 

                                         ส่ิงที่ประเมิน                       (N=41)    S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ลําดับ 

1. การวางแผนการชี้แนะ (Planning :P) 4.39 0.15 มาก  

1.1   มีการแจงหัวขอเคาโครงการสอน (Course Syllabus)  4.27 0.57 มาก  

1.2   มีการแจงวัตถุประสงคในการเรียนการสอน 4.37 0.55 มาก  

1.3   มีการเตรียมเอกสารประกอบการการสอน 4.30 0.73 มาก  

1.4   มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางการปฏิบัติกิจกรรม 4.60 0.57 มากที่สุด  

2. การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating :C)  4.43 0.05 มาก  

2.1  มีการ อธิบายเน้ือหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการได 

      อยางตอเน่ืองสัมพันธกัน ดวยภาษาที่เขาใจงาย 

4.24 0.68 มาก สุดทาย

รายขอ 

2.2  มีบรรยากาศในการเรียนรูไมเครงเครียด สนุกสนาน 4.52 0.63 มากที่สุด  

2.3  มีการมอบหมายใหปฏิบัติ/ศึกษาคนควา โดยรวมมือกันเปนกลุม 4.42 0.59 มาก  

2.4  มีการมอบหมายใหนําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยรวมมือกันเปนกลุม 4.52 0.58 มากที่สุด  
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

                                         ส่ิงทีป่ระเมิน                       (N=41)    S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ลําดับ 

3. การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing  action: S) 4.59 0.04 มากที่สุด  

3.1  มีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปญหา  4.60 0.53 มากที่สุด  

3.2  มีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงทุกคนในชั้นเรียน 4.65 0.50 มากที่สุด 1 รายขอ 

3.3  มีการใหผูเรียนแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน 4.55 0.54 มากที่สุด  

3.4  มีการใหผูเรียนบอกขอดี และขอควรพัฒนาในการปฏิบัติงาน 4.55 0.58 มากที่สุด  

4. การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessment for improving: A) 4.43 0.08 มาก  

4.1 มีวิธีการประเมินผลสอดคลองและเหมาะสมกับเน้ือหา 4.39 0.55 มาก  

4.2 มีวิธีการประเมินผลมีความหลากหลาย 4.32 0.61 มาก  

4.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้น 4.50 0.54 มากที่สุด  

4.4 ผูสอนมีการขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของผูเรียน 4.50 0.54 มากที่สุด  

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมาก

ที่สุด (  =4.27, S.D.=0.57 ถึง  =4.65, S.D.=0.50) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในการแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน (Sharing  

action: S) มากที่สุดเปนอันดับหน่ึง(  =4.59, S.D.=0.04) อันดับสองการรวมมือกันเรียนรู (Collaborating :C) 

(  =4.43, S.D.=0.05) อันดับสามการประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessment for improving: A) (  =4.43, 

S.D.=0.08) และอันดับสุดทายการวางแผนการชี้แนะ (Planning :P) ( =4.39, S.D.=0.15) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาประเด็นยอยรายขอ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นมีการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยาง

ทั่วถึงทุกคนในชั้นเรียนมากที่สุด ( =4.65, S.D.=0.50) และผูเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นมีการอธิบายเน้ือหาวิชาและ/

หรือ ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการไดอยางตอ เน่ืองสัมพันธกันดวยภาษาที่เขาใจงายนอยที่สุด ( =4.24, S.D.=0.68)  

ทั้งน้ี ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจชองผูเรียนที่มีตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรูโดยสอบถามความคิดเห็น 2 ดาน คือ 1) ดานอาจารย และ 2) 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดังแสดงขอมูลไดดังน้ี 

1) ดานอาจารย  พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นวา อาจารยมีบุคลิกนาชื่นชม อารมณดี  เปนกันเองสนุกสนานราเริง 

เขาสอนตรงเวลา มีการเตรียมความพรอมในการสอน มีการสอนที่หลากหลาย สามารถสอดแทรกเน้ือหาไดตรงตามหัวขอ 

อาจารยผูสอนสามารถถายทอดความรู และถายทอดทักษะประสบการณใหผูเรียนไดเปนอยางดี สอนใหผูเรียนเขาใจงาย มี

วิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะในการศึกษาเนนใหผูเรียนศึกษาหาความรู

ดวยประสบการณและสถานที่จริง เนนการลงมือปฏิบตัิ และจัดใหมีการทํางานแบบเนนภาระงานแบบงานรายบุคคล งานกลุม 

งานหอง (จัดนิทรรศการ) มีการสอดสอง และคอยชวยเหลือผูเรียน มีการยกตัวอยางใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น มี

ขอเสนอแนะเสมอวาตองมีการปรับปรุงหรือแกไขส่ิงใด มีการสรุปทําใหเขาใจงายตอบทเรียนน้ัน ๆ เปนแบบอยางที่ดีใหผูเรียน

ดานการสอน ทําใหผูเรียนไดมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย โดยนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในอนาคตไดดี  
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             2)  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มี

กิจกรรมมากมายที่อาจารยผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติ เพื่อการฝกฝนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดปญญา ความคิด นําส่ิงที่เรียนใน

หองเรียนไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน การสรางกลุมไลน KERL เพื่อใชติดตอประสานงานในการเรียนการสอนและเก็บ

รวบรวมขอมูลของชั้นเรียนทําใหสะดวกในการเรียน  

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ไดรูปแบบ 

“PCSA Model” ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และมีขั้นตอนในการชี้แนะ 4 ขั้นตอน คือ 1) การ

วางแผนการชี้แนะ (Planning: P) 2) การรวมมือกันเรียนรู (Collaborating: C) 3) การแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงาน 

(Sharing action: S) และ 4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Assessing for improving: A) ประสิทธิผลของรูปแบบ “PCSA 

Model” คือ ผลการเรียนในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู อับดับหน่ึงผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนน

ในชวง 80-100 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.80  อับดับสอง ผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง75-79 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 7.31 และอันดับสุดทายผูเรียนมีผลการเรียนไดคะแนนในชวง 70-74 และ 50-54 คะแนน คิดเปนรอยละ 2.43 และความ

พึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการชี้แนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูในรายวิชาแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการการชี้แนะอยูในระดับมากถึงมากที่สุดสอดคลอง

กับ รูปแบบ “PCSA Model” เปนการชี้แนะที่สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับ เบียส (Beers, 2011: 

6) ไดกลาวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนควรจะมีหรือที่เรียกวา 4Cs ประกอบดวย การสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

การส่ือสาร (Communication) และความรวมมือ (Collaboration) และสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิดา  จารยอุปการะ 

(2557: 170-173) ที่พัฒนา NPPC Model พบวา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการชี้แนะมีคุณภาพ 

ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา ผูโคชมีสมรรถนะการชี้แนะอยูในระดับมาก มีพัฒนาการในการชี้แนะสูงขึ้นและเห็นวารูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการชี้แนะของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม ผูรับการชี้แนะมี

สมรรถนะการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก และมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรูสูงขึ้น ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูของผูรับการชี้แนะอยูในระดับมาก ผลการขยายผลรูปแบบพบวา ผูโคชมีสมรรถนะการ

ชี้แนะและมีความสามารถในการชี้แนะอยูในระดับมาก และเห็นวารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ

ชี้แนะของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม ผูรับการชี้แนะมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูและมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูของผูรับการ

ชี้แนะอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2557: 245-254) ที่พัฒนา 3P-CA Model  พบวา 

รูปแบบมีประสิทธิภาพเทากับ 83.96/83.37 ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรูเก่ียวกับ

สมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีพัฒนาการดานความสามารถใน

การจัดการเรียนรูสูงขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก  คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับ

ปานกลางเปนระดับมาก และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ผลการขยายผล

รูปแบบ พบวา หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรูเก่ียวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 มีพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรู คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับ

ปานกลางเปนระดับมาก  และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสมาพร  มณีออน (2559: 

79-87) ที่พัฒนา ADAIR Model  พบวา รูปแบบมีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.54/ 85.56 ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา หลัง

การใชรปูแบบครูมีความรูเก่ียวกับการวัดและประเมินผลสูงกวากอนการใชรูปแบบ มีพัฒนาการในการสรางและใชเครื่องมือ 

พฤติกรรมการวัดและประเมินผลสูงขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดสูงขึ้น ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจ
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ตอรูปแบบในระดับมากที่สุด  ความคิดเห็นของนักเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะดานการคิดสูงขึ้น ผลจากการขยายผล 

รูปแบบ พบวา ครูมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลสูงขึ้น ทั้งน้ีเปนเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีหลักการ วัตถุประสงค ปจจัย

สนับสนุน และมีขั้นตอนในการปฏิบัติการที่ชัดเจนเปนขั้นตอน 

 

7. ขอเสนอแนะ  

7.1 จากการทําวิจัยในครั้งน้ี คือไดรูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model” ที่มีความเหมาะสมในการใชกับผูเรียนจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งในเชิงนโยบายกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสาขาวิชาครุศาสตร สําหรับนํารูปแบบการชี้แนะ 

“PCSA Model” ในการเผยแพรสูกลุมเปาหมาย เชน มหาวิทยาลัยตางๆ นอกจากน้ียังจะกอประโยชนในดานวิชาการอัน

ไดแก การแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการชี้แนะ วิธีการจัดการเรียนการรูระหวางครูผูสอน เปนตน 

7.2 เม่ือทราบถึงประสิทธิผลของรูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model”จะเปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สาขาวิชาครุศาสตร ในการนํารูปแบบการชี้แนะ “PCSA Model” ไปใชกับผูเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 

8. เอกสารอางอิง  
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Teaching children to think with the Brain-based learning 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน      

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซ่ึงมี 4 ขั้น ไดแก ขั้นเตรียม

ความพรอมกอนเรียน  ขั้นการขยายความรู  ขั้นลงมือปฏิบัติ และขั้นสรุป 

 

คําสําคัญ: แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  วิทยาศาสตร  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห   

 

Abstract 

 

This article presents the curriculum is Brain-based learning. To develop the ability to analytical 

thinking of the students in learning science, which has four stages: 1) Induction, 2) Presentation, 3) Practice 

4) Wrap up. 

 

Keywords: brain-based learning, science, ability to analytical thinking 

 

1. บทนํา  

 

การคิดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําและพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย หากมนุษยมีความสามารถในการ

คิดก็จะสามารถแกปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได และจะมีการพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป (ทิศนา แขม

มณี, 2554: 188) ในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงดานขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 น้ี ครูจําเปนตองเตรียมความ

พรอมใหกับผูเรียนเพื่อเขาสูการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย 

ทักษะดานการคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การส่ือสารและการรวมมือ

ทํางานกับผูอ่ืน (ไสว  ฟกขาว, 2558: ออนไลน) ทักษะที่สําคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดของบุคคลและทักษะ

ชีวิต (Life skills) ทักษะดังกลาวน้ีจะทําใหมนุษยในยุคปจจุบันน้ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติในสังคมโลกที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน (วัชรา  เลาเรียนดี, 2553: 1) การพัฒนาความสามารถในการคิดจึงเปนส่ิงสําคัญของการ

จัดการศึกษาในประเทศไทย ครูตองตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน เพราะเปน

การเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ประเมิน สังเคราะห ประยุกตใช คิดอยางมี
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วิจารณญาณ แกปญหา และตดัสินใจ (ชนาธิป  พรกุล, 2557: 12) การจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถ

ในการคิดจะทําใหชั้นเรียนเปล่ียนไปจากชั้นเรียนที่สอนแบบบรรยายหรือทองจํา มาเปนชั้นเรียนที่นาสนใจ ทาทายสติปญญา 

และสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ปจจุบันมีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 

แตแนวคิดที่กําลังเปนที่สนใจในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-

based learning) โดยการนําองคความรูเก่ียวกับหลักการการทํางานของสมองและการเคล่ือนไหวของรางกายไปใชเปน

เครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และความสามารถในการคิดของมนุษย มนุษยจะ

เกิดภาวะรูก็ตอเม่ือสภาพรางกายและจิตใจพรอมที่จะเรียนรู แนวคิดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานเปนแนวคิดที่ให

ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญและใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเขากับ

ธรรมชาติและรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนที่เนนไปที่อารมณความรูสึกของผูเรียน เพื่อใหสมองเปดรับการเรียนรูและเกิดการ

เรียนรูอยางแทจริงเพราะไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนเอง การสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการ

คิดครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจ ใชส่ิงตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด เชน ส่ือการสอน การใชคําถาม 

ซ่ึงการสอนน้ันเริ่มสอนไดตั้งแตเด็กเล็ก โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการคิดของผูเรียนในแตละ

ชวงวัย โดยเริ่มจากงายไปสูยาก เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดไปสูระดับสูงตอไป (นริศรา  เสือคลาย, 2550: 

3-4) และจากรายงานเรื่องนวัตกรรมการสอนที่บูรณาการกลยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต 

ซ่ึงมีผูเขารวมเปนครูประจําการที่มีประสบการณสอนอยางนอย 10 ป จํานวน 25 คน ใหความเห็นตรงกันวาในการจัดการ

เรียนรูตองออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน (รายงานผลการจัดสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการสอน

ที่บูรณาการกลยุทธเพื่อพัฒนาการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต, 2559) การพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหเปนส่ิงสําคัญ เน่ืองจากเปนทักษะการคิดขึ้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนควรมีเพื่อพัฒนาไปสูการคิดขั้นสูงตอไป ในทุก

รายวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหได โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนศาสตรที่

มีความเก่ียวของในชีวิตประจําวันของมนุษย ในบทความน้ีผูเขียนจึงนําเสนอแนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู และตัวอยาง

งานวิจัยที่ใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหในกลุมสาระการ เรียนรู

วิทยาศาสตร 

 

2. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 

สถาบันวิทยาการการเรียนรู, (2550 อางถึงใน นุชากร  คําประดิษฐ, 2556: 43-44) กลาววา สมองของผูเรียนจะ

เรียนรูไดดีเม่ือมีส่ิงจูงใจ เปนเรื่องที่นาสนใจ เม่ือมีความตั้งใจ เม่ือมีเปาหมาย เม่ือตัดสินใจวาจะเรียนรูเรื่องน้ัน ๆ เม่ือมีเวลา

สรางความหมายใหขอมูล และมีเวลาเหมาะสมกับการรับขอมูล 

 สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู, (2550 อางถึงใน พิชญาภา พัฒนรดากุล, (2557: 57-58) 

กลาววา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based learning) คือเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับพัฒนาการทางสมองแตละชวงวัย เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู 

โดยมีที่มาจากศาสตรการเรียนรู 2 สาขา คือ ความรูทางประสาทวิทยา และแนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู 

ในการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวสามารถนําหลักการไปประยุกตใช โดยมีรายละเอียดของหลักการ ดังน้ี 

 Caine and Caine, (1997 อางถึงใน นริศรา  เสือคลาย, 2550: 34) ไดเสนอหลักการในการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ไว 12 ขอ ดังน้ี 

1. สมองทํางานเปนองครวม และมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง ผูสอนตองคํานึงถึงภาวะที่แตกตางใน 

แตละชวงวัย สภาวะอารมณ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของผูเรียน 
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2. สมองและจิตใจของมนุษยเปล่ียนแปลงและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม สมองจะเกิดการเรียนรูไดดีใน 

สภาพแวดลอมที่มีส่ิงเราที่นาสนใจและหลากหลาย 

3. สมองมนุษยเลือกรับรู เรียนรู และจดจําในส่ิงที่มีความสําคัญหรือความหมายตอตน ครูควรจัดกิจกรรม 

ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

4. กระบวนการคนหาความหมายเกิดขึ้นอยางมีรูปแบบเฉพาะของแตละบุคคล ยืดหยุน และพัฒนา 

ปรับเปล่ียนไปอยางตอเน่ือง 

5. อารมณและความรูสึกเปนจุดเปล่ียนแปลงของรูปแบบในการเรียนรูของบุคคลแตละคน 

6. กระบวนการทํางานของสมองและจิตใจของมนุษยเพื่อการเรียนรูน้ัน เกิดขึ้นทุกสวนและบางสวน 

ของสมอง 

7. การเรียนรูเปนกระบวนการรวมกันระหวางความสนใจ การจดจอกับการเรียนรูจากปลายประสาท 

สัมผัส 

8. กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งในภาวะรูตัวและไมรูตัว 

9. สมองจัดเก็บขอมูลไวในความทรงจําอยางนอย 2 ระบบ 

10. สมองมนุษยถูกออกแบบอยางซับซอนเพื่อการเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด 

11. การเรียนรูที่ซับซอนสามารถเขาถึงไดดวยการกระตุนที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นแตจะถูก 

ขัดขวางจนไมอาจเขาถึงไดจากการคุกคามและการทําใหเกิดความกลัว 

12. สมองมนุษยแตละคนมีลักษณะเฉพาะ 

ตามทัศนะของผูเขียนหลักการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (เปนการนําหลักการทํางานของสมอง และการ

เคล่ือนไหวของรางกายไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพการการเรียนรู และ

ความสามารถในการคิดของมนุษย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

 

 การคิดวิเคราะห เปนระดับของการเรียนรูขั้นหน่ึงในพฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม

แนวคิดของ Bloom (1956) ซ่ึงแบงการเรียนรูดานพุทธิพิสัย เปน 6 ระดับ คือขั้นความรูความจํา ขั้นความเขาใจ ขั้นการ

นําไปใช ขั้นการวิเคราะห ขั้นการสังเคราะห และขั้นการประเมินคา ทักษะการคิดแตละระดับมีความเชื่อมโยงเก่ียวเน่ือง

สัมพันธกันทักษะการคิดขั้นสูงจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดทักษะการคิดขั้นอ่ืน การคิดวิเคราะห เปนการแสดงออกที่สามารถบงบอก

ถึงความรูความเขาใจในเรื่องราว สถานการณ เหตุการณตาง ๆ อยางละเอียด โดยสามารถอธิบายเหตุผล หลักการ ความคิด

รวบยอด และความเชื่อมโยงความสัมพนัธโดยภาพรวม แลวแจกแจงจําแนกแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ได (วัชรา เลาเรียนดี, 

2553: 10-11)  เปนการคิดที่สามารถจําแนกแยกแยะขอมูลหรือวัตถุส่ิงของตาง ๆ หรือเรื่องราว เหตุการณออกเปนสวนยอย

ตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดเพื่อคนหาความจริงหรือความสําคัญที่แฝงอยูหรอืปรากฏอยูจนไดความคิดที่จะนําไปสูขอสรุป

และการนําไปประยุกตใช (สุคนธ  สินธพานนท และคณะ, 2552: 13-14) เปนเรื่องของสมองที่มีศักยภาพในการคิดและเรียนรู

ไดจากธรรมชาติ สามารถเก็บเก่ียวขอมูลรอบตัว วิเคราะหและสรางความรูขึ้นมาได น่ันคือการเกิดความคิด กระบวนการคิด

และความคิดเกิดขึ้นในสมอง และสมองยังเหลือพื้นที่สําหรับเรียนรูประสบการณใหม ๆ ยิ่งมีการฝกฝนการใชสมองใหคิดโดย

การตั้งคําถาม ไมใชการทองจําเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในเด็กเล็กสมองก็จะยิ่งสรางเครือขายเสนใยสมองใหม ๆ แตกแขนง

เชื่อมติดตอกันมากขึ้นเทาน้ัน นับวาเปนสมองที่คิดได คิดเปน คิดอยางมีคุณภาพ (ลักขณา  สริวัฒน, 2549) ลักษณะการคิด

วิเคราะห ตองพิจารณารายละเอียดจากหลากหลายแงมุม  ตรวจสอบความถูกตองอยางละเอียดรอบคอบ เรียงลําดับขอความ
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อยางเปนเหตุเปนผล ลงขอสรุปที่เปนไปได สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน บอกเหตุผล ขอโตแยงไดอยางมี

เหตุผล และสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางมีเหตุผล (Cottrell, 2003) 

 ตามทัศนะของผูเขียนความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการเรียนรู  จําแนกแยกแยะหลักการ 

ความสําคัญและความสัมพันธของเรื่องราว เหตุการณ สถานการณ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับไดอยางมีเหตุผล 

 

4. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ใหความสําคัญในเรื่องการสรางโอกาสการรับรูของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีสวน

รวมในกระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู ผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของสมองมนุษยใน

แตละชวงวัย สามารถคนหาจุดแข็งของผูเรียนแตละคนและระบุเรื่องที่ตองพัฒนา แลวเลือกวิธีฝกที่สอดคลองกับผูเรียน 

บทเรียนหรือกิจกรรมมีชีวิตชีวา ทาทาย ชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความสนุก มีความหมาย และกระตุนการเรียนรูรายบุคคล  

ดวยการจัดการเรียนรูในลักษณะน้ีผูเรียนจะสามารถเพิ่มพูนความเขาใจ สามารถเก็บประเด็นสําคัญ และเพิ่มศักยภาพในการ

นําความรูไปใช (ชนาธิป  พรกุล, 2557: 34-35) 

พรพิไล เลิศวิชา. (2558) และชนาธิป  พรกุล. (2557) กลาววาการออกแบบการจัดการเรียนรูตองทําใหผูเรียนเห็น

ความหมายและมีความสนใจในส่ิงที่เรียนรู ซ่ึงผูสอนสามารถกระตุนอารมณของผูเรียนไดโดยการจัดกิจกรรมที ่มีชีวิตชีวา 

สนุกสนาน ทาทาย ชัดเจน และมีความหมาย ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูไปใชได 

อุดม วิเศษวิสัย. (2553) และธัญชนก โหนงกดหลด. (2554) ไดเสนอผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน

พื้นฐานที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชสมองเปนพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กําหนด และเม่ือจัดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบวัฎจักร 

7 ขั้น ก็จะสงผลใหความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้นดวย 

 จากลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ผูเขียนพบวานักวิชาการไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐานไปประยุกตใช โดยมีขั้นการสอน ซ่ึงผูเขียนไดสรุปเปรียบเทียบไว ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวิเคราะหขั้นการสอน การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักวิชาการ 
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ชนาธิป  พรกุล (2557)    / /  / / /           

พรพิไล  เลิศวิชา (2558) /       /     /  /     

ธัญชนก โหนงกดหลด (2554)   /  / /   / / /     

อุดม วิเศษวิสัย (2553)  /   /   /  / / / 

ข้ันรวม   /     /     /   /     
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 จากตารางจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักวิชาการมีขั้นการสอนที่รวมกัน 4 ขั้นตอน ไดแก 

1. ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน คือการเตรียมสมองของผูเรียนใหเหมาะสมตอการเรียนรู  โดยผูสอนจัด

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู เตรียมสถานการณจําลองที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง สรางบรรยากาศการเรียนใหมี

ชีวิตชีวา สนุกสนาน เชน ผูสอนพาผูเรียนไปเรียนรูในสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียน        
2. ขั้นการขยายความรู คือผูสอนชวยชีป้ระเด็นสําคัญเปนระยะ เปนการย้ํา และชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธและ

เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู เชน ผูสอนทําฐานการเรียนรู “พืชใบเล้ียงเดี่ยว” มีปายคําถามใหผูเรียนหาคําตอบ เปนระยะๆ 

3. ขั้นลงมือปฏิบัติ คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่

สงเสริมทักษะการคิดของผูเรียน เชน ผูเรียนคนหาพืชใบเล้ียงเดี่ยว ศึกษาชนิด ลักษณะ และวิเคราะหองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย

ตนเอง แลวแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ 

4. ขั้นสรุป คือผูสอนสรุปความรูรวมกับผูเรียน โดยใหผูเรียนแตละคนนําเสนอองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา 

รวมอภิปรายกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน และผูสอนสรุปความรูตามทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร จะทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง สามารถคิดเปน คือการคิดอยางเปนระบบ รูจักสังเกต กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน วิเคราะหผล และสรุปผลการศึกษาคนควาได ความรูที่ไดจะเปนความรูที่คงทนมากกวาการฟงผูสอนบรรยายใน

หองเรียนเพียงอยางเดียว   

 

5. บทสรุป   

 

 แนวความคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนําหลักการการทํางานของสมองและการเคล่ือนไหวของ

รางกายไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพการการเรียนรู และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ผูเรียนจะเกิดภาวะรูก็ตอเม่ือสภาพรางกายและจิตใจพรอมที่จะเรียนรู มีความสุข 

สนุกสนาน ไมถูกกดดันหรือถูกทําใหกลัว โดยไดรับการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทาทาย เราความสนใจและมีความหมายตอ

ผูเรียน ซ่ึงมีขั้นตอน 4 ขั้น ไดแก ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  ขั้นการขยายความรู  ขั้นลงมือปฏิบัติ และขั้นสรุป           

ทายที่สุดน้ีผูเขียนหวังวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่ไดนําเสนอไวจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับครูที่

ตองการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตอไป 

 

6.  เอกสารอางอิง   
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูและ ผลลัพธของการเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน

ในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด จํานวน 43 คน การวิจัย

ครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน ทําการเก็บขอมูลจาก 1) แบบทดสอบแบบอัตนัย         

2) แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน 3) แบบแสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมและรายวิชา และ 4) แบบสังเกตุ 

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย รอยละและการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐานในรายวิชาหลักการตลาด ประกอบดวยการวางแผนและจัดทําโครงงานแผนการตลาด การศึกษากระบวนการ

ทางการตลาด การวิจัยการตลาดพื้นฐาน การวางแผนและดําเนินงานการตลาด การเขียนรายงานรวมทั้งการนําเสนอผลการ

ดําเนินงาน ผูเรียนมีผลการเรียนรูเฉล่ีย 87 คะแนนและความสามารถในการทําโครงการอยูระดับ 90 เปอรเซ็นตซ่ึงอยูในเกณฑดี 

นอกจากน้ี ผูเรียนมีความเห็นวา การใชโครงงานเปนฐานทําใหไดพัฒนาทักษะดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกไขปญหา       

ไดเรียนรูจากประสบการณจริงและการส่ือสาร ชวยเพิ่มความใกลชิดระหวางผูเรียนไทยและผูเรียนตางชาติ จึงควรประยุกต 

การเรียนโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน  ผลการเรียนรู  

 

Abstract 

 

This research aimed to investigate the learning process and the results of using the project-based 

learning in the MKT213 Principles of Marketing course for the undergraduate students at Stamford International 

University. Total participants were 43 students. This research was an action research. The research 

instruments were project-based learning approach lesson plan. Data collection tools consisted of 1) final 

examination, 2) a test of ability in performing the project, 3) student’s comments open-ended form 

towards the project-based learning and the course contents, and 4) observations. Data were analyzed 

as mean, percentage and content analysis. The results showed that the learning process consisted of 

planning and preparing marketing project, the study of marketing processes, basic market research, 
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marketing planning and implementation, report writing, as well as the presentation of the results of the 

project operation. The learning outcome, the mean value was 87 points and the ability in performing 

project was 90 percent, which were good. The student’s opinion revealed that the project-based learning 

enhanced their skills in collaboration, problem solving, real life experience, and communication. 

Furthermore, project-based learning reduced distance between native speakers and foreign students. 

Thus, this approach should be applied in other marketing courses to improve quality of education. 

 

Keywords: project-based learning, learning outcome 

 

1. บทนํา  
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ปญหาคุณภาพบัณฑิตไทย” ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2557 

จากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,250 คน พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 45.44 ระบุวาบัณฑิตไทยในปจจุบันไมคอยมี

คุณภาพ และรอยละ 19.20 ระบุวามีคุณภาพต่ํา สวนความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยสําคัญของปญหาคุณภาพบัณฑิต

ไทย ประชาชนสวนใหญ ระบุวาเน่ืองจากผูเรียนไมสนใจรับความรูตองการเพียงใบปริญญาเทาน้ัน มหาวิทยาลัยมุงประโยชน

ทางธุรกิจมากเกินไป และหลักสูตรเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติบัณฑิตจึงไมสามารถทํางานจริงได คิดเปนรอยละ 42.72 42.56 

และ 32.40 ตามลําดับ (ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 2557)  

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนแนวทางเลือกหน่ึงที่นักการศึกษายอมรับวาเปนกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน เพราะกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่สนองตอกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญไดอยางดี ดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกประเด็นหรือโครงงานที่สนใจจะทํา ศึกษาวางแผนและลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง ผูสอนเพียงคอยกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด เปดโอกาสใหผูเรียนใชความรู ความคิดที่ลึกซ้ึง มีการ

ทํางาน วิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไขและมีการนําเสนอผลงานของตนและกลุมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

(Thomas, 2000; สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554; ศยามน อินสะอาด, 2555; สุภารัตน จันทรแมน

และอนิรุทธ สติม่ัน, 2557) อันจะเปนการเตรียมความพรอม เพื่อใหผูเรียนมีทักษะความรูและการทํางานในอนาคต ซ่ึงเปน

ความทาทายที่สุด ตอการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010) และการเตรียมคนไทย 

4.0 ที่มีความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม ซ่ึงเปนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 การวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานไดรับความสนใจมากในงานวิจัยหองเรียน ผลวิจัยสวน

ใหญเปนไปในทิศทางเดียวกันคือใหผลสัมฤทธ์ิในดานบวก และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน อยางไรก็ตาม การวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดยังมีจํากัดและเปนงานวิจัย

ในหลักสูตรภาษาไทย ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรูโดยใหโครงงานเปน

ฐานในรายวิช กต. 213 หลักการตลาด สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผูเรียนคนควาและลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ตามหลักการและนําเสนอแนวคิด โดยอาศัยกระบวนการกลุมกับผูเรียน

จากหลากหลายชาติ และนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาต ิ
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2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาต ิ

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 43 คน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  ระยะเวลาในการศึกษา 13 สัปดาห การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ 

ขั้นสังเกตการณ และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด เก็บ

ขอมูลจาก 1) แบบทดสอบแบบอัตนัย 2) แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน 3) แบบแสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ

กิจกรรมและรายวิชา ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดหน่ึงคําถาม ใหผูเรียนเขียนบรรยายส่ิงที่ผูเรียนได จากการเรียนรูโดยใชโครงการ

เปนฐาน และ 4) แบบสังเกตดวยการจดบันทึก ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดวยตนเอง ทําการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณโดยการหาคาเฉล่ียและรอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดย

การพิจารณาคําและขอความ 

 

4. ผลการวิจัย การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยการใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต. 213 หลักการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษาปริญญาตรี 

พบวา  

4.1 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชากต. 213 หลักการตลาด ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 

ไดแก การวางแผนและจัดทําโครงงานแผนการตลาด การศึกษากระบวนการทางการตลาด การวิจัยดานการตลาดพื้นฐานเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมาย การวางแผนดานผลิตภัณฑและวางแผนการผลิต การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด 

การเขียนรายงานแผนการตลาดรวมทั้งการนําเสนอผลการดําเนินงาน การจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาว สงผลใหนักศึกษามี

ความรู ความเขาใจในกระบวนการของการตลาดไดอยางเปนระบบ สามารถพัฒนาทักษะการคิด พัฒนากระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองผานกระบวนการกลุม ทําใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน สงผลใหไดผลงานตามที่คาดหวัง ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Thomas (2000) ที่ระบุวาการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานการสอนที่เชื่อมโยงกับคําถามหรือ

ปญหาที่ทาทาย ผูเรียนตองคิดและออกแบบอยางสรางสรรค วิเคราะหปญหาและตัดสินใจแกไขปญหาอยางอิสระ สงผลให

ไดผลงานหรือการนําเสนออยางเปนรูปธรรม โดยผูสอนเปนเพียงผูคอยใหคําปรึกษา ดังน้ัน การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

จึงเปนรูปแบบวิธีการสอนที่จะนําผูเรียนเขาสูการเรียนรูผานกระบวนการคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหาและสราง

ผลงานใหบรรลุเปาหมายดวยตนเอง เปนการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูผานประสบการณจริง ทําใหผูเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูแบบองครวมไดมากกวาจากการทองจํา และตอบโจทยการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ตองเรียนรูในลักษณะ

สหวิทยาการ ยึดโครงงานเปนฐานเปนหลักสูตรจะไมเนนการยึดตําราเปนตัวขับเคล่ือนหรือแบบแยกสวนเชนที่เคยในอดีต 

ความรูจะเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (สุทศัน สังคะพันธ, 2556)  

4.2 ผลการเรียนรูของผูเรียนรายวิชากต. 213 หลักการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 87 คะแนน และมีผลความสามารถใน

การทําโครงการมีคาเฉล่ีย 36 คิดเปนรอยละ 90 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 ผลการวิจัยอธิบายไดวา ผลการเรียนรูและ

ความสามารถในการทําโครงงานจากการใชการเรียนรูแบบโครงงานจัดอยูในระดับดี เพราะผูเรียนไดคิดและเลือกผลิตภัณฑใน

การทําการตลาดตามความถนัดและสนใจของกลุมโดยอิสระ โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษาและติดตามการดําเนินงานเปน
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ระยะๆ ทําใหผู เรียนมีความเขาใจกระบวนการทางการตลาดในภาพรวมมากกวาการศึกษาจากบทเรียนแบบแยกสวน 

สอดคลองกับทฤษฏีวงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb (1984 อางถึงในเสาวภา วิชาดี, 2554) ที่อธิบายวาผูเรียนแต

ละคนเรียนรูส่ิงใหมๆ อยางเปนกระบวนการที่ดําเนินไปเปนวงจรซ่ึงแตละขั้นของการเรียนรูก็จะสงเสริมการเรียนรูของขั้นตอไป 

ดังน้ัน การใหโอกาสผูเรียนไดรับประสบการณอยางเปนรูปธรรม โดยการใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยการลองผิดลองถูก การใหขอมูล

ยอนกลับและทบทวน สงผลใหผูเรียนจะไดฝกฝน ปฏิบัติจนมีความรูความเขาใจจากกิจกรรม และสอดคลองกับการศึกษาของ

สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2554); ดุสิต ขาวเหลือง (2554); ศยามน อินสะอาด (2555) และสุภารัตน 

จันทรแมนและอนิรุทธ สติม่ัน (2557) ที่วาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในระดับสูง มี

ความรูความเขาใจในกระบวนการของกิจกรรมโครงงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํา

โครงงานอยูในระดับดี  

4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน โดยวิเคราะหจาก

แบบสอบถามความคิดเห็น ขอคนพบที่สําคัญ สามารถสรุปไดดังน้ี 1) ผูเรียนไดฝกทักษะดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปดใจ

กวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหมๆ ที่สงผลตอระบบการทํางานเพิ่มขึ้น การมีสวนรวมในการแบงกิจกรรมการทํางาน 

และการมีสวนรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 2) เปดโอกาสใหผูเรียนเผชิญกับปญหา วิเคราะหปญหา รวมถึงหา

แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาประสงค และไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

และ 3) ทักษะการส่ือสาร คือส่ิงทีผู่เรียนไดเรียนรูและพัฒนาทั้งการส่ือสารกับสมาชิกกลุม นําเสนอผลงาน ส่ือสารกับลูกคาและ

เรียนรูการตอรองกับซัพพลายเออร สอดคลองกับแนวคิดของ Dewey (1983 อางถึงใน Bell, 2010) ที่กลาววา การเรียนรูโดย

ใชโครงงานเปนฐานทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู และสรางองคความรูจากพื้นฐานของตนเอง การเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(Learning by Doing) สงผลอยางมากตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน และแนวคิดของชาตรี เกิด

ธรรม (2547, อางถึงใน สิทธิพล อาจอินทรและธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานทําใหผูเรียน

สามารถคิดสรางผลงานและแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน พรอมกับฝกภาวะความเปนผูนํา

และผูตามที่ดี เปนการบูรณาการความรูความคิดกับชีวิตจริงประจําวัน ทําใหสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได ซ่ึงทักษะ

การคิด วิเคราะห เรียนรูวิธีการแกปญหา ตลอดจนทักษะทางสังคมในการส่ือสาร และทักษะแหงความรวมมือเหลาน้ี เปน

ทักษะที่ตองการของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และคณะ, 2559)  

4.4 พฤติกรรมการทํางานรวมกันของผูเรียนจากแบบสังเกต พบวา การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานชวยลด

ระยะหางระหวางผูเรียนในหองเรียน ความแตกตางดานเชื้อชาติและอุปสรรคดานภาษามีผลตอพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน

ในระยะแรก แตผูเรียนมีการปรับตัวและเรียนรูที่จะส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรวมทํางานกันไดอยางดี มีเพียงหน่ึง

กลุมที่ผูเรียนตางชาติขาดความกระตือรือรนและใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันในโครงงานนอย ผูสอนจะตองคอย

กระตุนและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด สอดคลองกับผลงานศึกษาของ Leh (2014) ที่วาการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานชวย

ใหผูเรียนหลักสูตรนานาชาติกาวขามอุปสรรคในดานของภาษาในการส่ือสารและความคิดที่วาผูเรียนตางชาติออนความ

รับผิดชอบในงาน สงผลใหโครงงานลาชา  

 เชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกตางกันสงผลตอรูปแบบการเรียนรู จากการสังเกตพบวาผูเรียนที่มาจากเชื้อชาติที่มี

วัฒนธรรมคํานึงถึงสังคมหรือความเปนกลุม (Collectivism) เชน ไทยและประเทศอาเซียน มีอุปสรรคในการปรับตัวเขากับ

การทํางานรวมกันเปนกลุมนอยกวาผูเรียนที่มาจากเชื้อชาตทิี่มีวัฒนธรรมความเปนสวนตัวสูง  (Individualism) และหลีกเล่ียง

ความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) เชน รัสเซียและประเทศตะวันตก ซ่ึงอาจแสดงออกไดสองลักษณะคือ มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองอยางเขมขนในกลุมจนกวาจะไดขอสรุป หรือขาดความกระตือรืนรนในการทํากิจกรรม

รวมกับกลุม ปลอยใหเปนไปตามความเห็นของสมาชิกในกลุมสวนใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ Joy & Kolb (2009) ที่

ศึกษาเรื่องความแตกตางของวัฒนธรรมมีผลตอรูปแบบการเรียนรู พบวา วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศมีผลตอ

รูปแบบการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบไตรตรองใครครวญ (Reflective Learning Style) มัก
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เปนผูเรียนจากประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูง สวนผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูชนิดกระตือรือรน 

(Active Learning Style) มักเปนผูเรียนจากจากประเทศที่มีวัฒนธรรมคํานึงถึงสังคมหรือความเปนกลุมสูง  

4.5 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต.213 หลักการตลาดมีขอจํากัด คือขอจํากัดดานความรูใน

เน้ือหาวิชาและเวลา เน่ืองจากรายวิชาหลักการตลาดเปนวิชาเบื้องตนของวิชาสาขาบริหารธุรกิจ ผูเรียนจึงมีความรูดาน

เน้ือหาวิชาการตลาดจํากัด นอกจากน้ี เวลาในการทําโครงการจริงมีเพียง 10 สัปดาห นอกจากน้ัน ผูเรียนมาจากหลาย

สาขาวิชา ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองปรับตัวและปรับเวลาในการทํางานรวมกัน เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนโครงงานจนบรรลุ

เปาประสงค 

กลาวโดยสรุปคือ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชา กต.213 หลักการตลาด ผูเรียนมีผลการเรียนรูและ

ความสามารถในการดําเนินโครงการในระดับดี ผลปฏิบัติงานของโครงงานการตลาดทุกกลุมมีความคิดสรางสรรค มีการใช

เทคโนโลยี คือโซเชียลมีเดียเปนชองทางการทําประชาสัมพันธและการจําหนาย และสามารถนําเสนอผลของโครงงานไดใน

เกณฑดี ผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกไขปญหา ไดเรียนรูจากประสบการณจริง และการส่ือสาร

และกาวผานอุปสรรคเม่ือตองทํางานรวมกับผูเรียนตางชาติ ตางวัฒนธรรม ดังน้ัน จึงควรที่จะสงเสริมใหประยุกตการเรียนรู

โดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิชาการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตไทย 

  

5. ขอเสนอแนะ  
 

ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และการเตรียมคนไทย 4.0 ที่มีความรูและทักษะสูง 

ผูสอนตองปรับวิธีการประเมินผลเปนลักษณะของผูใหคําปรึกษา คือการประเมินพัฒนาการของผูเรียนตลอดกระบวนการ 

เน่ืองจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ผูเรียนพัฒนาสติปญญาจากเรียนรูผานกระบวนการสืบสวน (Process of Inquiry) 

อันเปนการคิดที่ซับซอนและกระบวนการทํางานกลุม ดังน้ัน ผูสอนจึงตองเตรียมความพรอมของผูเรียนโดยสรางความเขาใจใน

กระบวนการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกทําโครงงานตามความสนใจและความเหมาะสม คอยแนะนําและให

คําปรึกษาอยางใกลชิด ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความสุข และนําความรูที่ไดรับเชื่อมโยงไปสูการทํางานจริง

ในอนาคต 

ในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรกําหนดกรอบการศึกษาใหชัดเจนขึ้น โดยนําผลลัพธดานทักษะตางๆ ที่นักศึกษา

ระบุวาที่ไดจากงานวิจัยน้ีกําหนดเปนตัวแปรและเพิ่มตัวแปรดานความหลากหลายของผูเรียน (Diverse Learners)ทําการศึกษา

เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพันธโดยตรงของการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานกับระดับการพัฒนาทักษะตางๆ 

ของผูเรียน  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 

สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 หอง จํานวน 86 คน วิธีเลือกแบบเจาะจงเปนหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนการ 

จัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด 2) แบบทดสอบ 3) แบบบันทึกความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยการใช

คําถามที่สงเสริมการคิด มีความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรยีนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 2) นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของครูในเชิงบวก 

 

คําสําคัญ:  การใชคําถามที่สงเสริมการคิด  ความสามารถในการคิดขั้นสูง  ความคิดเห็น 

 

Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to study result of using question to promote higher order 

thinking capacity of students 2) to study opinions of student about teachers’ instruction . The sample 

consisted of 2 group. They were senior of 86 students of bachelor's degree students in social. They studied 

major of Dhonburi Rajabhat University in the second semester 2016. The research instruments used 

higher order thinking capacity lessons plan ,tests and opinion record form. Data analyzed mean standard 

deviation t-test and qualitative content analysis.  

The results of this research were as followed: 1) students’ higher order thinking skills after using 

promote thinking questions were higher than criteria 60% with statistically significant at.05. 2) They had 

positive in teachers’ instruction  

 

Keywords: using questions to promote thinking, higher order thinking, opinions  



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1792 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

1. บทนํา 

คุณภาพของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูที่มีคุณภาพสงผลตอผูเรียนที่มีคุณภาพ ครูจึง

มีบทบาทสําคญัยิ่งในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลไดอยางมีความสุข คุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ

เปล่ียนแปลงดานการเรียนรูของผูเรียน เพราะมีขอคนพบจากรายงานการวิจัยหลายฉบับ ที่พบวา นักเรียนที่มีโอกาสไดเรียน

กับครูที่เกงจะมีพัฒนาการที่กาวหนากวานักเรียนที่เรียนกับครูที่สอนไมเกงถึง 3 เทา ดังน้ันการพัฒนาครูจึงเปนนโยบายสําคัญ

ดานการศึกษาของรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผานมา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556:บทสรุปผูบริหาร) ซ่ึงการพัฒนาครูควร

เริ่มจากสถาบันการศึกษาที่เปนผูผลิตครูใหกระบวนการพัฒนาครูที่มีคุณภาพปลูกฝงจิตวิญญาณของความเปนครูที่เปนแมพิมพ

ของชาติ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  นับวาเปนคณะวิชาที่เกาแกที่สุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพราะ

ถือกําเนิดตั้งแตการสถาปนา โรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษาซ่ึงเปนจุดเริ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปจจุบัน โดยมี

ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ “ปรัชญา คุณธรรม นําคุณภาพ “  และมีวิสัยทัศน คือคณะครุศาสตร “เปนองคกรมืออาชีพในการ

ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูคูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี”  โดยมีพันธกิจสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต

ครู คือ “ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  มีคุณธรรม เปนผู นําทองถิ่นและกาวทันเทคโนโลยี ” 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560 : https://www.dru.ac.th/dru2015/) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูจึงมีความสําคัญยิ่งที่จะเตรียมความพรอม

ใหกับครูในอนาคตทั้งทางดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะของครูที่ดีมีคุณภาพ ซ่ึงคณาจารยที่ใชกลยุทธ เทคนิคการสอน

และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มุงเนนสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจึงถือเปนทักษะสําคัญของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษาของผูวิจัยซ่ึงทําหนาที่เปนผูสอน พบวา ผูเรียนมี

ลักษณะการเรียนรูแบบตั้งรับ(Passive learner ) ไมกลาแสดงความคิดเห็น มีความตั้งใจเรียนแตเปนรอรับการถายทอดจาก

การบรรยายของครูผูสอน ไมกลาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน ซ่ึงทําใหผูเรียนไมเกิดการพัฒนาการการคิดโดยเฉพาอยางยิ่ง

การคิดขั้นสูงซ่ึงเปนทักษะสําคัญที่ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ตองไดรับการพัฒนาและฝกฝน  ดังน้ันผูวิจัยจึงศึกษาเพื่อหา

นวัตกรรมในการพัฒนานักศึกษาครู และพบวาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามถือเปนยุทธวิธีสอนที่คณาจารย

ผูสอนสามารถนํามาใชพัฒนาผูเรียนไดทุกระดับการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556: 235)ที่ไดกลาวไววา 

การตั้งคําถามนักเรียนเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงครูจะตองมีความรูและทําความเขาใจให

ดี ครูมักนิยมตั้งคําถามขึ้นมากมาย แตจากการวิจัยจํานวนมากตั้งขอสังเกตวา การถามมาก ๆ แตขาดความรูความเขาใจและ

ขาดทักษะในการถามจะไมเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนและไมเปนประโยชนตอการศึกษาโดยรวม ทักษะการใช

คําถามจึงเปนทักษะที่จําเปนสําหรับครู เพราะนอกจากจะเปนการกระตุนความสนใจและทําใหเกิดการมีสวนรวมในชั้นเรียน

อยางทั่วถึงแลว ยังสามารถทําใหครูประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนที่เก่ียวกับบทเรียน และยังเปนการประเมินผลการ

เรียนการสอนอีกอยางหน่ึงดวย จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง ของ

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อใหเกิดทักษะการคิดขั้นสูงซ่ึงถือเปนการเตรียนมบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในอนาคตตอไป 

 

2. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูผูสอน ในรายวิชาการพัฒนา

รูปแบบการสอนสังคมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในหัวขอดังน้ี 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช

คําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง 

1. ความสามารถในการคิดข้ันสูง 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษา   

 

1 การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิด (Questioning Method) 

 Davis  (2009 : 118-119) ไดนําเสนอกลยุทธการตั้งคําถามไว 7 ขอ ดังน้ี   1) มีการเตรียมคําถาม   คือ  มีการ

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเน้ือหาสาระและเตรียมคําถามที่จําเปนและสอดคลองกับส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน                 

2)การจัดลําดับการใชคําถาม คือ  มีการจัดลําดับการใชคําถามตามความยากงาย และความซับซอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดประสงค

การเรียนรูและเน้ือหาสาระ 3) การกําหนดวิธีการถาม คือ การกําหนดวิธีการใชคําถามจะใชกับใครอยางไร ใชรายบุคคล เปน

กลุม เปนคู  4) การเลือกผูตอบคําถาม    คือ  การถามที่จะตองถามผูเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมและทั่วถึง   5)การแสดงออก

ของผูถาม  คือ การใชภาษากายเพื่อแสดงออกถึงความตองการของคําตอบหรือการตอบสนองตอคําตอบ ที่จะตองเหมาะสมไม

สรางความกดดันใหกับผูเรียน สรางทัศนคติดานบวก  6)  การเก็บประเด็นจากการถาม  คือ  เม่ือผูเรียนตอบคําถามผูถาม

จะตองเก็บประเด็นจากคําตอบของผูเรียนที่อาจเปนการแสดงออกถึงความไมเขาใจหรือเปนการตอยอดการถามเพื่อตอการ

คําตอบที่ลึกและมีความสมบูรณมากขึ้น  7) การประเมินการถามของครูผูสอน  คือ การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการถามเพื่อนําไปสูการพัฒนาการถามตอไป   

 และ Moore  (2005 :  237-248) ไดนําเสนอเทคนิคที่ทําใหการถามคําถามเกิดประสิทธิภาพดังน้ี  

1. การยอนถาม (Redirection)   เปนเทคนิคการถามที่มุงสรางการมีสวนรวมและบรรยากาศแหงการเรียนรู 

ในหองเรยีนโดยใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความรู ความคิดของตนในคําถามที่ผูสอนไดถาม โดยวิธีการน้ีจะใชถาม

ผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก หลบเล่ียง   น้ันไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงและมีสวนรวมในการเรียนการสอน  

2. การใหเวลา (Wait time)  เปนเทคนิคสําคัญที่จะทําใหการถามของครูเกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจากการให 

เวลาน้ัน จะเปนการหยุดใหผูเรียนไดคิด หรือ พิจารณาคําถาม และคนหาคําตอบ  ตลอดจนเปนการแบงสาระที่ผ ูสอนจะ

ถายทอดใหผูเรียนเพื่อไมใหเกิดการสับสน  

3. การหยุดชั่วคราว  (Halting time) เปนเทคนิคสําหรับใชเม่ือการสอนหรือการนําเสนอในส่ิงที่มีความซับซอน  

และเปนการใหผูสอนไดตรวจสอบความเขาใจกอนจะใหสาระความรูตอไปที่ซับซอนขึ้น  

4. การเสริมแรง (Reinforcement)   เปนส่ิงที่มีความสําคัญเพื่อเปนการจูงใจทางบวกใหกับผูเรียนซ่ึงการ 

เสริมแรงน้ีใชทั้งในสวนของผูที่ตอบคําถามไดถูกตองสมบูรณและผูที่ตอบไมถูกตองเพื่อเปนการใหกําลังใจในการเรียนและเปน

การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ซ่ึงอาจแสดงออกโดยผูสอนทั้งทางวาจา(verbal )หรือ สีหนาทาทาง(non verbal ) 

 

 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห 

  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ   Krathwohl and Others (2001) [Online] Revised Bloom’s Taxonomy ซ่ึงมี  6 

ระดับคือ 1. จํา (Remembering)  2. เขาใจ (Understanding)  3. ประยุกตใช (Applying)  4. วิเคราะห (Analyzing)   5. 

ประเมินคา (Evaluating)  6. คิดสรางสรรค (Creating)   ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีจึงไดวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงตั้งแต

วิเคราะห (Analyzing) 5. ประเมินคา (Evaluating)  6. คิดสรางสรรค (Creating)    

 

              ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
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3. คําถามของการวิจัย  

 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดมีความสามารถในการคิดขั้นสูงในรายวิชาการพัฒนารูปแบบ

การสอนสังคม เปนอยางไร 

 

4.วัตถุประสงคการวิจัย 

                 1  เพื่อศึกษาผลการใชคําถามที่สงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 

                 2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

ขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 

 

 5. สมมติฐานของการวิจัย 

 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4  ทีไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง มี

ความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ของคะแนน  

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 3  หอง รวมจํานวนนักศึกษา  135 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ธนบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง จํานวน               

86 คน เพื่อยืนยันผลการใชการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง  โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงเปน

หองเรียน โดยเจาะจงหองเรียนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่มีผลการเรียนรูไมแตกตางกัน  

  ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรตน  การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง 

      ตัวแปรตาม              ความสามารถในการคิดขั้นสูง 

         ความคิดเห็นของนักศึกษา    

  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง คือ รายวิชา การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา รหัส 1024102 โดยใหผูเรียนมี

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรูปแบบการสอนสังคมศึกษาแบบตาง ๆ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญาและทักษะกระบวนการ

ทางปญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการสอนให

เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 

  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2559  ใชเวลาสอนจํานวน 15 สัปดาห  สัปดาหละ 4 

ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 60 นาที 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

   1. แผนการจัดการเรียนรูการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง  
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      2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษา 

                 3.แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของผูสอน 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง  

แผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยครั้งในน้ี ประกอบดวย หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน สาระสําคัญ   

จุดประสงค   กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนและการวัดผลประเมินผล  พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ

ดังน้ี    1.ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา    2  ศึกษาจุดประสงค  คําอธิบายรายวิชาการพัฒนารูปแบบ

การสอนสังคมศึกษา  3  วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค  เพื่อเขียนจุดประสงคในการเรียนรู  4  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ที่มีสงเสริมการคิดขั้นสูงตามยุทธวิธีหรือเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระวิชา 5 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางขึ้น

ไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  ซ่ึงมีคาความตรงเชิงเน้ือหา IOC  อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และ

ปรับปรุงเก่ียวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียน การสอนในขั้นตอนตาง ๆตามคําแนะนํา 

2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงผูเรียน 

  แบบทดสอบวัดสามารถในการคิดวิเคราะหผูเรียน ซ่ึงเปนการทดสอบความสามารถในการคิดของผูเรียน

โดยแบบทดสอบภาคปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบการสอนทางสังคมศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ี  1. ศึกษาหลักการ 

แนวคิด ทฤษฏี วิธีการเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบที่สงเสริมการคิดขั้นสูง  เน้ือหาสาระวิชา 2. จัดทํารางแบบทดสอบ

รายวิชาที่สงเสริมการคิดขั้นสูง และนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความตรงเชิงเน้ือหา(IOC)ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 

0.67 – 1.00 และแนะนําใหผูวิจัยปรับเก่ียวกับการจัดลําดับเน้ือหาและคําส่ังใหมีความชัดเจน 3. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญแนะนํากอนนําไปใชในการทดลอง 

3. แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครู 

  ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอความสุขในการเรียน ซ่ึงใหผูเรียนบันทึก

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางดังน้ี  1. ศึกษา

เอกสารที่เก่ียวกับการสรางแบบบันทึกความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียน  2. สรางแบบบันทึกความคิดเห็นไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยมีคาอยูระหวาง  0.67 – 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญใหปรับเก่ียวกับภาษาที่ใช

ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  3.  ผูวิจัยดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําและนําแบบบันทึกไปใชกับกลุมตัวอยาง  

 

  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  แบบแผนการทดลอง 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยประยุกตแบบแผนการทดลองแบบกอนการทดลอง(Pre-Experimental 

Design)แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียวทดสอบหลังเรียน (One – Shot case study) ดังแสดงในภาพ  

     แบบแผนการทดลองโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม  

  

   

 

ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

       X แทน  การสอนโดยวิธีการใชคําถาม 

     T2 แทน  การสอบหลังเรียน 

  

  X   T2 
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  ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 

  กลุมทดลองโดยวิธีเรียนแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง 

    1. จัดปฐมนิเทศกลุมที่ทําการทดลองจํานวน 2 กลุมเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอน 

    2. ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูทําการสอนกลุมทดลองโดยใชวิธีการเรียนแบบใชคําถาม ซ่ึงใชเทคนิคดังน้ี 

       1) ขั้นวางแผนการใชคําถาม วางแผนไวลวงหนาวาจะใชคําถามเพื่อวัตถุประสงคใด รูปแบบหรือ

ประการใดที่จะสอดคลองกับเน้ือหาสาระและวัตถุประสงคของบทเรียน 

       2) ขั้นเตรียมคําถาม เตรียมคําถามที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการสรางคําถาม

อยางมีหลักเกณฑโดยมุงเนนการใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง 

       3) ขั้นการใชคําถาม สามารถจะใชคําถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

อาจจะสรางคําถามใหมที่นอกเหนือจากคําถามที่เตรียมไวก็ได ทั้งน้ีตองเหมาะสมกับเน้ือหาสาระและสถานการณน้ัน ๆ  

       4) ขั้นสรุปและประเมินผล 

        4.1)  การสรุปบทเรียนอาจจะใชคําถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได 

        4.2)  การประเมินผล ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรู โดยใชวิธีการ

ประเมินผลตามสภาพจริงในการสรางสรรครูปแบบการสอนสังคม 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชสถิตทิี่ใชในการวิเคราะห  ไดแก  วิเคราะหความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยใช  

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา t-test  และ วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการเรียนโดยใชการ

วิเคราะหเน้ือหา (Qualitative Content Analysis )         

 

7.  ผลการวิจัย 

 

ตอนที่ 1 ผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิข้ันสูง 

ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปที่ 4 

 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปที่ 4 

กลุมตัวอยาง N 
 

คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D. 
ระดับ t df sig 

กลุม 1 44 100 79.27 7.78 สูงมาก 52.57 43 .000 

กลุม 2 42 100 72.53 12.65 สูง 28.94 41 .000 

P< .05* 

 

จากตารางที่ 1  ผลการทดสอบความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 4 พบวา 

นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความสามารถในการคิดขั้นสูงในรายวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมอยูใน

ระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉล่ีย = 72.53 , SD. 12.65 ถึง คาเฉล่ีย = 79.27 SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิด

หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงนักศึกษาไดใช



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1797 

ความสามารถในการคิดขั้นสูงในการวิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนาผูเรียน 

 

ตอนที่ 2 ผลการบันทึกความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูของผูสอน 

 

ผูวิจัยไดประเมินความคิดเห็นการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด โดย 

ใหผูเรียนเขียนบันทึกความคิดเห็น 3 ดานไดแก  ดานความรู    ดานความคิดขั้นสูง   และวิธีการในการจัดการเรียนการสอน  

โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเม่ือไดรับการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและ

มีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบ

อยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง  นอกจากน้ีผูวิจัยไดสรุปเปนรายดานดังน้ี       

 

ดานความรู   จากการสรุปแบบบันทึกความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับความรูที่ไดรับจากการเรียน พบวา  

ผูเรียนมีความคิดเห็นวาตนเองมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เรียนในรายวิชาดีขั้น ดังขอความของนักเรียนคนหน่ึงที่

บันทึกวา  

“  การถามของครูทําใหพวกเราเกิดการคิด มากกวาการน่ังฟงการบรรยายจากครูอยางเดียว “ 

          

 “ ตอนแรกไมเขาใจวาอาจารยถามทําไมถามมาก แตพอเรียนไปรูสึกไดวาคําถามของอาจารยกระตุนใหเรา

คิดและคิดอะไรที่มันยากขึ้นซับซอนชึ้น แตทําใหเขาใจในเน้ือหาวิชามากขึ้น “  

(บันทึกของผูเรียน  กุมภาพันธ 2560) 

 

   ดานความคิดขั้นสูง  จากการสรุปแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับพัฒนาการดาน

ความคิดขั้นสูงของตน พบวา นักศึกษาเห็นวาตนเองมีความสามารถในการคิดที่ซับซอนและนํามาใชในการเรียนของตนเองได 

ดังขอความของนักเรียนคนหน่ึงที่บันทึกวา 

 

  “ ไดคิดมากขึ้น และรูสึกวาตนเองไดใชความรูและเขาใจความรูใหมจากการคิดจากการตอบคําถามที่

หลากหลาย“  

 

 “ เริ่มคิดละเอียดขึ้น กอนตัดสินใจ และกลาที่จะสรางรูปแบบการสอนของเราเองไดอยางม่ันใจ” 

 

  (บันทึกของผูเรียน  กุมภาพันธ 2560) 

 

    ดานวิธีในการจัดการเรียนการสอน  จากการสรุปแบบบันทึกความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกับดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นในเชิงบวกเก่ียวกับการสอนของครูและมองวา

การสอนมีความนาสนใจรวมถึงทําใหผูสอนและนักศึกษาเกิดการแลกเปล่ียน ดังขอความของนักเรียนคนหน่ึงทีบ่ันทึกวา 

“ ไดคิดในมุมมองที่หลากหลาย  ไดตัดสินใจจากการคิดของตน บรรยากาศการเรียนสนุก 

ตื่นเตนตลอดเวลา”  

  “ รูสึกกลาแสดงออก  กลาตอบกลาถามครู  ตื่นตัวตลอดเวลา และไดใชความคิดตลอด “  

   (บันทึกของผูเรียน  กุมภาพันธ 2560) 
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8. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  1  ผลศึกษาการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดขั้นสูง พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม               

มีความสามารถในการคิดขั้นสูงในรายวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมอยูในระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉล่ีย = 72.53 , SD. 12.65 

ถึง คาเฉล่ีย = 79.27  SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงนักศึกษาไดใชความสามารถในการคิดขั้นสูงโดยสามารถ

วิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนา

ผูเรียน 

 2  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเม่ือไดรับการ

สอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียนการ

สอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบอยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง 

 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยผลการใชคําถามที่สงเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย  ดังน้ี 

 ผลศึกษาการเรียนการสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิด พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความสามารถ

ในการคิดขั้นในรายวิชาการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมอยูในระดับสูงถึงสูงมาก (คาเฉล่ีย = 72.53 , SD. 12.65 ถึง คาเฉล่ีย       

= 79.27 SD. = 7.78 ) โดยนักศึกษามีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว นักศึกษาไดใชความสามารถในการคิดขั้นสูงโดยสามารถวิเคราะหสถานการณที่กําหนดเพื่อ

ตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและปญหาในการพัฒนาผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไวและผูเรียนมีความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาเห็นวาเม่ือไดรับ

การสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดทําใหตนเองมีความรู มีความคิดขั้นสูงและมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัดการเรียน

การสอนของครูโดยเฉพาะการตื่นตัวและเตรียมตัวฟงคําถามและการคิดคําตอบอยางตั้งใจและใชความคิดขั้นสูง ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบการใชคําถามมีความสามารถในการใชคําถามที่สงเสริมการคิด  สามารถทําใหผูเรียนมีความ

สนใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน และมีพัฒนาการทางดานความคิดขั้นสูง ซ่ึงวิธีการเรียนแบบการใชคําถามมุงพัฒนา

กระบวนการคิดปอนคําถามที่เนนคําตอบที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบลูม 

(Bloom. 1976 : 13) ที่กลาววาการใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการโตตอบระหวางครูกับนักเรียน

มีการสงเสริมปฏิบัติกิจกรรมรวมกันถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง

สอดคลองกับ  สุปรียา วงษตระหงาน(2547 : 23)กลาววา การถามมีความสําคัญตอการมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู( interactive 

learning) มาก คําถามที่ดีชวยใหผูเรียนเกิดทักษะและวิจารณญาณในการแกปญหา ผูสอนสามารถใชคําถามกระตุนความ

สนใจหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนรวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความใสใจตอความคิดและความรูสึกของผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

1.  ควรการใหความรูครูผูสอนเก่ียวกับการใชคําถามสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

2. ควรมีการเตรียมคําถามที่เสริมการคิดโดยวางแผนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรู 
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  ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยในคร้ังตอไป 

    1.   ควรมีการใชคําถามที่เสริมการคิดรวมกับการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 รูปแบบอ่ืน 

               2.   ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดในรายวิชาอ่ืนๆในสาขาวิชา 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่งการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช 

แบบฝกทกัษะคณิตศาสตร ดวย เทคนคิ KWDL ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่3 

โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

A study of the achievement in Mathematical Skills Exercises by KWDL 

Technique on Problems Solving was involved in Addition,Subtraction, 

Multiplication and Division for PrathomSuksa 3 Students 

at Samakkitham School Nakorn Si Thammarat. 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตรโดยใชเทคนิคKWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          

กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เทคนิค KWDL 3) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3         

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอคณิตศาสตร ดวยการจัดเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะห

ขอมูลใชคาสถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉล่ีย  ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (T-Test แบบ dependent) 

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางและ

พัฒนาขึ้น มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 87.33/84.33 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะคณิตศาสตรเทคนิค KWDL หลังเรียน ( X = 16.87, S.D.=1.74 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 10.27, S.D.=1.70 ) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเทคนิค KWDL อยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.90)  

 

คําสําคัญ:  แบบฝก  กลุมตัวอยาง  โจทยปญหาคณิตศาสตร 
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Abstract 

 

The purposes of this research were : 1) to construct and develop in Mathematical Skills Exercises 

by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication and Division 

for PrathomSuksa 3 2) to compare learning outcome on exercises of third grade students before and after 

being taught Mathematical Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, 

Subtraction, Multiplication and Division for PrathomSuksa 3 and 3) to study the third grade student’s 

satisfaction towards the Mathematical Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was 

involved in Addition, Subtraction, Multiplication and Division for PrathomSuksa 3. The simples consisted 

of 30 students learnt in third grade of Bansamakkiitham school in the second semester academic year 2016. 

The instruments used collect data which were lesson plan,learning outcome test on KWDL Technique on 

Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication Division, and Mathematical Skills 

Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication 

and Division, and the questionnaire was used for asking the student’s satisfaction towards the mathematical 

Skills Exercises by KWDL Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication 

Division. The statistical analysis were accomplished by mean ( X ) percentage, standard deviation (S.D.) 

and t-test dependent. 

The research results were as follows: the efficiency of the mathematical Skills Exercises by KWDL 

Technique on Problems Solving was involved in Addition, Subtraction, Multiplication Division was E1/E2 = 

87.33/84.33 2) Learning achievement after learning was ( X = 16.87, S.D. 174) higher than before learning 

( X = 10.27, S.D. 1.70) significantly at the level .05. The Contemplative Education form Mathematical Skills 

Exercises by KWDL Technique was good ( X = 4.13, S.D. = 0.90) 

 

Keywords: exercises, the simples consisted, mathematical problems 

 

1. บทนํา 

 

สภาพการจัดการเรยีนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานสามัคคีธรรม ในปการศึกษา 

2558 ภาคเรียนที่ 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรมีคะแนนเฉล่ีย 61.12 (โรงเรียนบานสามัคคีธรรม 

2558: 3) ต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว คือ รอยละ 75.00 (โรงเรียนบานสามัคคีธรรม 2558: 45) ทักษะที่มีปญหามาก

ที่สุด คือ การแกโจทยปญหาตามที่โจทยตองการไดถูกตอง ในฐานะผูสอนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดศึกษาสาเหตุที่ทํา

ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในระดับสถานศึกษา ผลเกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก 

รางกาย อารมณ เพศ อายุ สติปญญา และดานหลักสูตรสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีสาระมากเกินไปนอกจากน้ันเม่ือ

พิจารณาถึงธรรมชาติของเน้ือหา ยังพบวาดานเน้ือหาเปนปญหาหน่ึงที่พบไดแก การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร

ระคนผูเรียนยังไมเขาใจโจทยถามอะไร จะหาวิธีการตอบคําถามไดอยางไร สอดคลองกับคํากลาวของบุณฑริกา พงษศิริวรรณ

(2552: 5) ที่กลาววาสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดน้ันมาจากสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถวิเคราะห

โจทยปญหาได  
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องคประกอบสําคัญที่เก่ียวของกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแก เชาวนปญญา ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ

คณิตศาสตร ทักษะในการอานจับใจความ การคิดคํานวณ รวมทั้งทัศนคติที่มีตอคณิตศาสตร พรพิรุณ บุตรคํา (2550: 26) การ

นํารูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใชในการแกปญหามีอยูหลายรูปแบบ ซ่ึงไดมีผูทําการวิจัยหลายทาน ไดแก รูปแบบ

การสอนของโพลยา (Polya)วิธีสอนแบบ Missouri วิธีสอนแบบแผนผังตนไม 5 ขั้น รูปแบบการสอนของเลนฮารทและกรีโน 

(Greeno) รูปแบบการสอนที่พัฒนามาจากสุลัดดาและคณะ วิธีการสอนแบบดอลเซียนี ฯลฯ นอกจากรูปแบบการสอนดังกลาว

มาแลวผูวิจัยยังคาดวายังมีรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคอ่ืนๆ ที่ชวยพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนไดเชนกัน เทคนิค

การสอนรูปแบบหน่ึงที่ครูสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาการเรียนรูโจทยปญหาตองใชความสามารถในการ

อาน คิด วิเคราะหของนักเรียนคือ KWDL ของคารและโอเกิล (Ogle : 1997, อางในวัชรา เลาเรียนดี. 2549: 97) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทํานวัตกรรมขึ้นเพื่อแกปญหา ไดแก แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยการใชเทคนิค KWDL ซ่ึงไดแนวคิดมาจาก วัชรา เลาเรียนดี (2553: 130) กลาววาการ

ดําเนินการตามขั้นตอนของ KWL หรือ KWLD จะชวยชี้นําการคิดแนวทางในการอาน และหาคําตอบของคําถามสําคัญๆ จาก

เรื่องน้ัน จากน้ันยังสามารถนํามาใชในการเรียนรูความตองการเขาใจของนักเรียนไดเปนอยางดีมี 4 ขั้นตอนดังน้ี K : เรารูอะไร 

(What we know) หรือโจทยบอกอะไรเราบาง W : เราตองการรู, ตองการทราบอะไร (What we want to know) โจทยให

อะไรหรือโจทยบอกอะไรบาง D : เราทําอะไร ,อยางไร (What we do) หาคําตอบ หรือเรามีวิธีการอยางไรบางหรือมีวิธีดําเนิน

เพื่อหาคําตอบอยางไร L : เราเรียนรูอะไรจาก (การดําเนินการขั้นที่ 3) (What we learned) ซ่ึงคือคําตอบสาระความรูและวิธี

ศึกษาคําตอบ ขั้นตอนการคิดคํานวณ 

 

 2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก 

ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร

โดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคKWDL เรื่องการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

1 .แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑไมต่ํากวา 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใช

เทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก 
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4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร 

คณิตศาสตรหมายถึงวิชาที่วาดวยการคิดคํานวณ เปนทั้งศาสตรและศิลปทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

เหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถูกตอง และมีความสําคัญเปนพื้นฐาน

ของการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญหาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข สําหรับสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได น้ันพบวา ดานผูเรียนมีความบกพรอง 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร ความสามารถในการคิด การวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตร สอดคลองกับ นัชนันท กมขุนทด 

(2552: 5) ไดกลาววาสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนเพราะนักเรียนขาดความสามารถในการคิด 

วิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตรแกโจทยปญหาคณิตศาสตร พบวา ความสามารถในการอาน การตีความ การคิด การ

วิเคราะห การคํานวณ การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การตรวจสอบคําตอบ ความสามารถดังกลาวน้ีสามารถพัฒนาไดจาก

การสอนโดยตรงผูรายงานจึงไดเลือกเทคนิค KWDL มาชวยพัฒนาการแกโจทยปญหา 

 

4.2 แบบฝกทักษะ 

แบบฝกทักษะหมายถึงส่ือการสอนที่ครูสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติใหเกิดความรูความเขาใจและความชํานาญ

ในเรื่องน้ันๆ มากขึ้นนักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง สมศรี อภัย (2553: 2) กลาววา แบบฝกทักษะมี

ความสําคัญและมีประโยชนสําหรับผูสอนและนักเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความชํานาญในการแกปญหา

และเปนการแกขอบกพรองของการสอนและการเรียนของนักเรียนไดอยางตรงจุดทันทวงทีอีกทั้งแบบฝกทักษะยังเปนเครื่องมือ

สําหรับการประเมินผลทางการเรียนรวมทั้งนักเรียนสามารถที่จะใชแบบฝกในการพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จในการเรียน

และแบบฝกทักษะที่ดีจะตองมีความชัดเจนทั้งในดานของภาษาและตองใชภาษาที่ใชอยูในชีวิตประจําวันเหมาะสมกับวัยมีการ

เรียงลําดับจากงายไปหายากและมีคําชี้แจงอยางละเอียดใชภาษาเหมาะสมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมีร ูปแบบ

นาสนใจพรอมทั้งตองดึงดูดความสนใจของนักเรียนและมีหลากหลายลักษณะเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายรวมทั้งสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนได 

 

4.3 ความพึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนที่เกิดแกตัว

ผูเรียนเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นเม่ือสามารถเอาชนะความสามารถตางๆ และสามารถดําเนินการภายใตความ

ยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจตลอดจนรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลที่

ผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาที่ตนเองใหตนเอง เชน การไดรับการยกยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครอง หรือแมแตการให

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในเปนความรูสึก

ของบุคคลตอส่ิงตางๆ ในส่ิงที่ดีที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองเปนไปตามที่คาดหวังจนทําใหเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ครู

จะตองเปนผูกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพื่อนําไปสูเปาหมายเม่ือเกิดความพึงพอใจ จะเกิดผลดีตอการเรียนรู 

 

4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สมพิศ ณ วิเชียร (2550) ไดศึกษา แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ชุดเสริมประสบการณการบวกและการลบ เรื่องการบวก

และการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ศึกษาแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตร ชุดเสริมประสบการณการบวกและการลบ เรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 1,000 ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.89/83.81 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

พิสมัย เณรบํารุง (2549) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL 

โดยบูรณาการกับแหลงเรียนรูทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา การใชแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยเทคนิค KWDL โดยบูรณาการกับแหลงเรียนรูทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 75.24/77.14 เปนไปตามเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไวผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

โซโลมอน (2002) ไดทําการศึกษาผลกระทบของแบบฝกหัดการสอนวิชาคณิตศาสตร จาก 19 หองเรียน ซ่ึงเปน

หองทดลอง 10 หอง ซ่ึงคะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

5.วิธีดําเนินการวิจัย  

 

5.1 แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ทดลองตามแผนการวิจัยแบบ (one-group pretest–posttest design) 

 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรียนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียนหองเรียนละ 30 คนรวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุม

ตัวอยางแบบกลุม (Cluster random Sampling) 

 

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 4 ชุดประกอบดวย 

5.3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะโดยใชเทคนิค 

KWDLเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 แผน 

5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 20 ขอ 

5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ 

5.3.4 แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL จํานวน 1 เลม 

 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

5.4.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ตามเกณฑ 80/80 

5.4.2 หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังน้ี หาคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r) หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

โดยใชวิธีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder -Richardson Method) หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

5.4.3 เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีน กอนเรียนและหลังเรยีน โดยใช t-test  
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5.4.4 หาคาเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

 

 6. ผลการวิจัย 

 

6.1 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณติศาสตรโดยใชเทคนคิ KWDL ตามแกณฑ 80/80 

ตารางที่ 1 ผลประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ 

คะแนน 
จํานวน 

(คน) 

คะแนน

เต็ม X  S.D. รอยละ 

รอยละของคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทุกคนทําได

จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทายแบบฝก

ทักษะ(E1) 

30 10 8.73 0.74 87.33 

รอยละของคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทุกคนทําได

จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (หลังเรียน) (E2) 

30 20 16.87 1.74 84.33 

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 87.33/84.33 

 

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทายแบบฝกทักษะเทากับ 8.73 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 87.33 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (หลังเรียน) เทากับ 

16.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.33 ของคะแนนเต็ม ดังน้ัน ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL น้ีมีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N X  S.D. D   2
D  

t 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

30 

30 

10.27 

16.87 

1.70 

174 
198 1536 21.86* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6.3 คาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาคาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาของแบบฝกทักษะเหมาะสมกับวัย 4.10 0.96 มาก 

2. กิจกรรมตามแบบฝกทักษะหลากหลายนาสนใจ 4.00 0.91 มาก 

3. การฝกบอย ๆ ทําใหนักเรียนอานไดเร็วขึ้น 4.20 1.00 มาก 

4. นักเรียนอยากใหมีการใชแบบฝกทักษะบอย ๆ 3.93 0.94 มาก 

5. การอานและการเขียนของนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น 4.13 0.97 มาก 

6. ขั้นนําเขาสูบทเรียนครูอธิบายวิธีการเรียนอยางละเอียด 4.40 0.93 มาก 

7. การจัดกลุมการเรียนรู ครูจัดนักเรียนที่มีความสามารถตางกันให

มีโอกาสไดชวยเหลือกันเรียนรู 4.13 0.97 

 

มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 3.77 0.86 มาก 

9. การนําเสนอกิจกรรมสงเสริมความเชื่อมโยง ของนักเรียน 

3.93 0.98 

 

มาก 

10. นักเรียนเขาใจยิ่งขึ้นเม่ือครูสรุปสาระสําคัญในขั้นสรุป 4.70 0.47 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.13 0.90 มาก 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL โดยภาพรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.90)  

  

7.สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ 

 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรุปไว 3 ขอ ดังน้ี 

7.1.1 แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

7.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค 

KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 

4.13, S.D. = 0.90) 
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7.2 อภิปรายผล 

รายงานการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคKWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ 

หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อภิปรายผล ดังน้ี 

7.2.1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.33/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ

หยาดนภา ยัพราษฏร (2552: 30) กลาววาแบบฝกคือแบบฝกหัดหรือชุดฝกที่ครูจัดใหนักเรียนเพื่อใหมีทักษะเพิ่มขึ้นหลังจากที่

ไดเรียนรูเรื่องน้ันๆมาบางแลวโดยแบบฝกตองมีทิศทางตรงตามจุดประสงคประกอบกิจกรรมที่นาสนใจและสนุกสนาน  

7.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

สอดคลองกับยุพิน ยืนยง (2549: 122) ไดกลาววา เทคนิค KWDL สามารถพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาใหสูงขึ้นได 

เพราะเปนเทคนิคที่มีขั้นตอนชัดเจน เขาใจงาย ฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาแตละขั้นตอนตามลําดับ ทําใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูไดรับประสบการณตรง มีความม่ันใจ กลาคิด กลาพูด สามารถเขียนแสดงผลที่ไดและมีความ

สนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

7.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 

0.90) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของสมยศ นาวีการ (2547: 155) กลาววา การตอบสนองความตองการ ผูปฏิบัติงานจนเกิด

ความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูไมไดรับการตอบสนอง ทัศนะ 

 

7.3 ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี กอนนําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปใช ครูควรทําความเขาใจในแบบฝกทักษะ และใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ

มากที่สุด ดวยแบบฝกทักษะที่หลากหลาย เพื่อวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรยีนเปนระยะ เปนการฝกทักษะทางภาษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูและสามารถนําไปใชได 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทเทคนิคจิ๊กซอร          

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน 

โรงเรียนวัดนานอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมิน

ความพึงพอใจที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

จ๊ิกซอรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

มีความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรโดยรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ   

 

Abstract 

 

The purpose of this study were: 1) to compare student learning achievement using the cooperative 

technique: Jigsaw before and after the experiment, and 2) to study student' satisfaction by using cooperative 

learning technique: Jigsaw. The sample of this study was comprised of students in Watnanoi School, 

Chachoengsao,Semester 2 of academic year 2016. The students were purposively selected. The research 

instruments were 1) the lesson plans cooperative learning technique: Jigsaw. 2) achievenment test.             

3) aquestionnaire which inquired ons students satisfaction. Mean, standard deviation,and t-test were 

used to analyze the data. The experimental tool which was consisted of 18 lesson plans,achievenment 

test, and a questionnaire which inquired on students satisfaction,and a plan for one group pretest-

posttest. The statistics used for data analysis included means, standard deviation,and a dependent            

t-test. The research found that 1) the post-test scores of the learning achievement test using the cooperative 
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learning technique. Jigsaw were higher than the pretest scores,and statististically significant,at 0.5 2) The 

satisfaction of Prathomsuksa 5 students towards cooperative learning technique: Jigsaw  were at a high level.  

 

Keywords: jigsaw model cooperative learning, leaning achievement, satisfaction 

 

1. บทนํา  

 

สุขภาพถือวาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ดานในตัวบุคคลเปนอยางมาก 

ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สงผลใหการดําเนิน

ชีวิตและเกิดปญหาเก่ียวกับสุขภาพของประชาชนมากขึ้น การตอสูดิ้นรนแขงขันตอสังคมและเศรษฐกิจทําใหประชาชน

เจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากปจจัยทางส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมที่มีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นหากประชาชนในประเทศยังไมได

รับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ จึงเปนสาระการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาประชากรโดย

มุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีหมายรวมถึงดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญา 

ซ่ึงเปนองคประกอบของการมีสุขภาพที่สมบูรณ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย                 

ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ซ่ึงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลางเนนสุขภาพหรือสุขภาวะมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ ทางสังคมและทางปญญา หรือจิตวิญญาณเพราะเก่ียว

โยงกับทุกมิติของชีวิต  การปฏิบัติเก่ียวสุขภาพควบคูกันไป(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 164) ในสวนกลุมสาระการเรียนรู             

สุขศึกษาและพลศึกษาน้ัน สภาพปจจุบันมีปญหาหลายประการ ปญหาเรื่องสุขภาพและปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ เปนปญหา            

ที่เกิดขึ้นมากและสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิต ควรมีการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนไดมีความรูดาน              

การรักษาสุขภาพและการปองกันโรคที่ถูกตองและเหมาะสม จากปญหาที่พบครูผูสอนขาดเทคนิควิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิด            

ความสนใจและนักเรียนขาดทักษะการเรียนรูในการทํางานรวมกันเปนกลุม ขาดการแสวงหาความรูที่เกิดจากการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน และขาดการพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหาที่สามารถเชื่อมโยงความรูไปใชดําเนินชีวิตในสังคม             

(สุคน สินธพานนท,2554: 98) จึงทําใหนักเรียนมีสุขปฏิบัติไมถูกตอง ดังน้ันครูควรปรับวิธีการเรียนการสอนดวยการลดบทบาท

ของครูผูสอนมาเปนผูประสานงานในการเรียนใหคําแนะนํา เปดโอกาสใหมีกิจกรรมการเรียนรู เปนกลุมหรือบุคคล              

ใหผูเรียนมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติตามแนวทางของการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนใช

กระบวนการสรางองคความรูดวยตนเองและฝกฝนใหใชกระบวนการอยางชํานาญ คือทักษะการะบวนการคิดและทักษะ

กระบวนการกลุมทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น(พิมพพันธ เดชะคุปต,2557: 87) ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน

ภายนอกรอบที่สามโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือวิเคราะหผลเปนภาพรวม           

ของโรงเรียน กลุมตัวบงชี้พื้นฐานตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาไวดังน้ี ควรจัดกิจกรรมเรียนรู

โดยกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและ 

พลศึกษาที่ผลการทดสอบระดับชาติอยูในระดับตองปรับปรุง(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2554: 

8) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน 

ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม ซ่ึงนักการศึกษาที่เผยแพรแนวคิดของการเรียนรูน้ีคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน 

(David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) ไดกลาวถึงสภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป                  

ที่ไมใหความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน โดยสวนใหญจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน
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หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนมักจะถูกละเลยหรือมองขามไป ทั้ง ๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดวา

ความรู สึกของผู เรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรูมากซ่ึงองคประกอบสําคัญ                

ของการเรียนรูแบบรวมมือ มี 5 ประการ ดังน้ี 1) การพึ่งพาและเก้ือกูลกันในกลุม 2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด หวงใย 

สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน ซ่ึงสมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และ

รับผิดชอบอยางดีที่สุด 4) การใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน กลุมยอย การเคารพและยอมรับเขาใจ

กัน และ 5) การวิเคราะหกระบวนการกลุมเพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น(ทิศนา แขมมณี, 

2557: 265)  ผูวิจัยสนใจวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร(Jigsaw) มีขอดีและเหมาะสมในการนํามาแกปญหาการ

จัดการเรียนรูเพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะการจัดกิจกรรมเปรียบเสมือนการใชกรอบแนวคิดปริศนาการตอภาพมี

ขั้นตอนงาย ๆ แตทําใหเกิดความแปลกใหม นาสนใจ สอดคลองกับการดํารงชีวิตและเหมาะสมกับความสามารถ ผูเรียนมี

โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล โดยทิศนา แขมมณี (2557: 265) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรสงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูเน้ือหาสาระตาง ๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันใน

สังคมเกิดการยอมรับในกลุมเด็กเกงยอมรับเด็กออนเด็กออนเห็นคุณคาของเด็กเกง รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ   

จากเหตุผลดังกลาวเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนผูวิจัยจึงสนใจ               

นําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร  มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูกลุมสาระกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหนักเรียน 

มีความรูและความเขาใจเ ก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพปองกันโรคและมีทักษะการนําความรู ไปใช                             

ในชีวิตประจําวันเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึน้  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรของนักเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร  ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิกกซอร

ในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 สรุปไดวาตองการสรางใหเยาวชนไทย “เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขในชีวิต” 
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4.2 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมายเพื่อการดํารง

สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน สรุปไดวาใหนักเรียน                   

มีความรูและความเขาใจดานสุขภาพและปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก 

ประมาณ 2-5 คน สมาชิก  สมาชิกแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน  ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

มีเปาหมายรวมกันคือความสําเร็จของกลุม  สรุปไดวาภารกิจที่ครูอาจารยจําเปนตองจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด                   

ตอผูเรียน  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนรูวิธีหน่ึงที่พัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข การสอนโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือนับเปนแนวทางหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก            

ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เน่ืองจากมีจุดเนนอยูที่มีการมีจุดหมายของการเรียนรูรวมกัน  ความสําเร็จของกลุม

ขึ้นอยูกับความรวมมือของสมาชิกทุกคนชวยใหครูผูสอนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรู 

4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร เปนการเรียนรูที่สงเสริมความรวมมือและถายทอดความรู

ระหวางเพื่อนในกลุม  หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร คือ การพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ผูเรียนทุกคน

จะพึ่งพาความรูจากผูเรียนคนอ่ืน ๆ เพื่อผูเรียนจะไดทําผลรวมของคะแนนกลุมไดดีที่สุด สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคจ๊ิกซอรสวนมากใชในวิชาที่มีการอานเปนหัวใจหลักเน่ืองวิชาเหลาน้ีเนนการเขาใจเก่ียวกับมโนทัศนมากกวาการจํา  

นอกจากน้ันกระบวนการของกิจกรรมตอชิ้นสวน ยังเปนการผสมผสานกันระหวางการสังเคราะหหลักการของพลวัตรกลุมยอย

และปฏิสัมพันธทางสังคม  ทําใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันมีการแลกเปล่ียนขอมูลที่ไดจากการอาน  ซ่ึงนําไปสูความเขาใจ 

การอานตอไป 

4.5 แผนการจัดการเรียนรู คือการวางแผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเตรียมไวลวงหนา เพื่อให

ผูเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สรุปไดวา การวางแผนการจัดการเรียนรูของครูเปนหัวใจสําคัญในการนําผูเรียนไปสูจุดหมาย

ปลายทางที่กําหนด 

4.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนสมรรถภาพทางสมองที่นักเรียนไดจากประสบการณทางตรงและทางออมจากครู

เปนผลอันเกิดจากความสําเร็จที่นักเรียนไดรับจากการเรียนรูที่อาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูของผูเรียนอันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู                    

ของครูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถหรือมีผลสัมฤทธ์ิในแตละรายวิชามากนอยเพียงใด ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตามจุดประสงคการเรียนรูหรือตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ กําหนดไว                    

และเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู 

4.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงใจ  เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ ความรูสึกน้ัน                

ทําใหบุคคลเอาใจและอาจกระทําการบรรลุถึงความมุงหมายที่บุคคลมีตอส่ิงน้ัน สรุปไดวา ความพึงใจในการจัดการเรียนรู              

เปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี  เน่ืองจากการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพยอมสงผลหรือจูงใจใหผูเรียน

ชอบสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรูตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่จัดไวดวยความตั้งใจ 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                   

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนประถมศึกษาเขตคุณภาพ 1 พนมสารคาม จํานวน 7  โรงเรียน จํานวน 125 คน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ ที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน  โรงเรียนวัดนานอย                      

สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิง เทรา เขต 2 โดยใชการเ ลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง                          

(purposive sampling)   

5.2 ระยะเวลาในการทดลอง   

ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 18 ครั้ง เปนเวลา 18 ชั่วโมง ไดแก การทดสอบ

กอนเรียน 1 ชั่วโมง  สาระการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค จํานวน 18 ชั่วโมง  ทดสอบหลังเร ียน 

จํานวน 1 ชั่วโมง 

5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษา           

ปที่ 5 จํานวน 18 แผน  รวมเวลาเรียน 18 ชั่วโมง   

1.1 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแกไขแลวนําเสนอ 

ผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของตัวชี้วัดโดยใชเครื่องมือในการประเมินแผนการจัด                

การเรียนรูแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)ตามวิธีของลิเคอรท(Likert) กําหนดระดับคะแนน(บุญชม ศรีสะอาด, 

2553: 78) ดังน้ี เหมาะสมมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5  เหมาะสมมาก ใหคะแนนเทากับ 4  เหมาะสมปานกลาง ใหคะแนน

เทากับ 3  เหมาะสมนอย ใหคะแนนเทากับ 2  เหมาะสมนอยที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 1 

1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานแลวมาปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานเกณฑคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธเพื่อขอความเห็นชอบกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียนนําแผนการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณเพื่อนําไปทดลองกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค สาระการสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการปองกัน

โรค เพื่อวิเคราะหหลักสูตรเพื่อใหออกขอสอบใหครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 1.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ                 

ความสอดคลองขอสอบกับตัวชี้วัดและความถูกตองและปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอ             

ตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานหาคุณภาพของขอสอบ (IOC) คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50-1.00 

 1.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการประเมินความสอดคลองไปทดลองกับนักเรียน               

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

3) แบบประเมินความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค

จ๊ิกซอร     

 3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแบบสอบถามวัดความพึงใจจากตําราการวัดผลของสมนึก ภัททิยธนี

(2551: 105) เพื่อสรางแบบสอบถามความพึงใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับและนําเสนอตอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเพื่อพิจาณาความเหมาะสมและเน้ือหาสาระขอคําถาม 

 3.2 นําแบบสอบถามวัดความพึงใจมาตรวจใหคะแนนและหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธอยางงาย(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 105) และนําแบบสอบถามวัดความพึงใจไปหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับใชสูตร

แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1814 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ทดสอบกอนเรียนรูกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ

และการปองกันโรค จํานวน 20 คน  

2) ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค จํานวน 18 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง 

รวมเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง  

3) ทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน จากน้ันบันทึกผล             

การสอบไวเปนคะแนนหลังเรียนรูเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 

4) ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู             

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร หลังเสร็จ          

ส้ินการทดลอง 

5.5 การวิเคราะหขอมูล 

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 คน ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู          

แบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบทีแบบกลุมไมเปนอิสระตอกัน 

(dependent samples t-test)  

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคจ๊ิกซอร เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค หลังเสร็จส้ินการทดลองโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากน้ันนําคาเฉล่ียนํ้าหนักคะแนนมาเทียบกับเกณฑคํานวณพิสัย ซ่ึงแปลความหมาย ดังน้ี 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง มากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง มาก  คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง นอย  คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง นอยที่สุด 

 

6. ผลการศึกษา 

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

กอนเรียน 20 30 13.05 1.32 28.79 * .00 

หลังเรียน 20 30 25.85 1.27   

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางที่ เ รียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค จ๊ิกซอร                    

กอนการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 13.05 (S.D. = 1.32) หลังการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 25.85 (S.D. = 1.27) และ                 

ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู               

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t = 28.79) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  

           แบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร  

หัวขอประเมิน 
n=20 

X  S.D. ระดับ 

1.ดานเน้ือหา    

   1.1 มีความเขาใจเน้ือหาที่เรียน 4.50 0.51 มาก 

   1.2 เน้ือหาที่เรียนเปนเรื่องที่มีประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.25 0.40 มาก 

   1.3 เน้ือหาสาระที่เรียนมีความเขาใจงายมีทกัษะกระบกวนการที่เหมาะสม 4.35 0.49 มาก 

   1.4 การเรียนโดยกิจกรรมแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหามากขึ้น 4.70 0.47 มาก 

   1.5 เน้ือหาเหมาะสมไมยากเกินไป 4.35 0.49 มาก 

รวม 4.43 0.47 มาก 

2.ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

   2.1 กิจกรรมเรียนรูเปดโอกาสใหทุกคนไดวางแผนรวมกัน 4.30 0.47 มาก 

   2.2 กิจกรรมจัดไดเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 4.20 0.41 มาก 

   2.3 กิจกรรมใหความสนุกสนานเม่ือไดทํางานรวมกับเพื่อนในการทํางานกลุม 4.40 0.50 มาก 

   2.4 สมาชิกทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกปญหาพัฒนา

งานรวมกัน 

4.40 0.50 มาก 

   2.5 สมาชิกทุกคนไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ 4.50 0.51 มาก 

รวม 4.36 0.48 มาก 

3.ดานการใชส่ือ/แหลงเรียนรู    

   3.1 ส่ืออุปกรณทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจยิ่งขึ้น 4.50 0.51 มาก 

   3.2 ส่ืออุปกรณสงเสริมการทํางานกลุมไดและมีประสิทธิภาพ 4.40 0.50 มาก 

   3.3 ส่ือสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคผลงาน 4.50 0.51 มาก 

   3.4 กิจกรรรมการเรียนรูไดใชส่ือที่หลากหลายและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 4.40 0.50 มาก 

รวม 4.45 0.50 มาก 

4. ดานการวัดและประเมินผล    

  4.1 นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง 4.50 0.51 มาก 

  4.2 นักเรียนพอใจที่ไดประเมินผลงานของเพื่อน 4.40 0.50 มาก 

  4.3 นักเรียนพอใจที่ครูใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ 4.50 0.51 มาก 

  4.4 นักเรียนไดทราบผลการประเมินตนเองและกลุม 4.40 0.50 มาก 

รวม 4.45 0.50 มาก 

โดยรวม 4.41 0.48 มาก 

 

จากตาราง 2 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียน              

จํานวน 20 คน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร เม่ือพิจารณาในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับ

มาก มีคาเฉล่ีย 4.41 (S.D. = 0.48)  ดานเน้ือหา X =4.43, S.D.=0.47 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู X =4.36, S.D.=0.48  
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ดานการใชส่ือ/แหลงเรียนรู X = 4.45, S.D.=0.50   ดานการวัดและประเมินผล X  = 4.41 S.D. 0.48  ดานมากที่สุด คือ

การใชส่ือ/แหลงเรียนรู  ดานนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

7.  สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สรุปไดดังน้ี  

7.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

แบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร สูงกวากอนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป                

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

7.2 ความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร      

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค อยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

8.1 จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                    

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค หลังเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค             

จ๊ิกซอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธ์ิการทดสอบกอนเรียน

เทากับ 3.05 คะแนน ทดสอบหลังเรียนเทากับ 25.82 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคจ๊ิกซอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนแตละคนไดมีสวนรวม               

ในกิจกรรมไดมีโอกาสไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนเกงไดชวยเหลือนักเรียนออน นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

เน่ืองจากมีเพื่อน ๆ คอยใหความชวยเหลือมีความสุขในการเรียน  สนุกสนานกับบทเรียนและนักเรียนที่ออนมีความภูมิใจที่มี

สวนรวมไดชวยภายในกลุม และจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนไดใชส่ือในการเรียนที่หลากหลาย นักเรียนไดใช

ส่ือรวมกับเพื่อน ๆ ไดรองเพลง เลนเกม ซ่ึงนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการเรียนรูทุกคน และไดสรางแรงจูงใจโดยการ

เสริมแรงดวยการชมเชยและใหรางวัลนักเรียนในกลุมที่ไดคะแนนที่มากที่สุด ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจพยายามที่จะทํางาน            

ใหสําเร็จ สงผลใหนักเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้นซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย

ที่ผูเรียนไดเรียนเน้ือหาตามบทเรียนแลวไดรับการกระตุนจุดประกายใหเกิดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูยังเหมาะ

สอดคลองกับความถนัดของนักเรียนทุกคนและนักเรียนมีความกระตือรือรนมีความสุขในกิจกรรมที่ตนถนัดและรูสึกทาทาย              

ในกิจกรรมที่ตนเองถนัดซ่ึงในกิจกรรมการเรียนรูมีการแบงกลุมนักเรียน การจัดกลุมนักเรียนจะแบงตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยในแตละกลุมจะมีทั้งเกง ปานกลางและออนคละกันที่ มุงเนนใหนักเรียนมีความรูและทักษะพื ้นฐาน                 

ในการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ เนนใหผู เรียนปฏิบัติจริงมากที่ สุดและ                      

เนนกระบวนการกลุมและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกอบกุล แสงสวาสด                             

(2550: 113-114) 

8.2 ผลการศึกษาความพึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค

จ๊ิกซอร เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา               

ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานการใชส่ือ/แหลงเรียนรู  ดานการวัดและประเมินผล  โดยรวมอยูในระดับมาก 

จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดให
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นักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุม ทุกคนมีความรับผิดชอบในการศึกษาคนควารวมวางแผนกัน            

ในการทํางาน สมาชิกในกลุมไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันทําใหบรรยากาศการเรียนรู                       

ไมเครงเครียด สงผลทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและมีทักษะในการทํางานกลุม กลาแสดงออก รวมทั้งการไดรับ              

การเสริมแรงบวก จะเปนการสรางแรงจูงใจจนเกิดเปนความพึงพอใจในการเรียนรูทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น                 

ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยทัศนียา  กองภา (2550: 76-77) ที่ไดศึกษาแผนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมกลุมสาระการเรียนรู               

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามแผน                    

ในระดับมาก 

 

9. ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

 

1. ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอรในเน้ือหาสาระ               

การเรียนรูและระดับชั้นอ่ืน ๆ ตอไป 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจ๊ิกซอร 
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การพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะหของนกัเรียน 

โดยการใชคําถามสงเสริมการคดิวิเคราะหรวมกบัการสอนแบบ JiTT 

 The Development of Analytical thinking Capacity of Student by Using 

Question Capacity and JiTT method to Promote Analytical Thinking  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู

โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT กลุมตัวอยาง         

ที่ใชในการทดลองนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว จํานวน 31 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559 เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห คือ              

1) แผนการจัดการการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT 2) แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรูและความคิดวิเคราะห 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนผานเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 มีคะแนนความรู

และทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 66.45 สูงกวาเกณฑพัฒนาที่กําหนด 80/60 และนักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ: การใชคําถาม  การสอนแบบ JiTT  ผลการเรียนรู  การคิดวิเคราะห 

              

Abstract 

 

The purposes of this research were to develop learning outcomes and analytical thinking capacity 

of student and to study satisfaction of students toward teachers’ instruction. The population consisted 

of 31 certificate vocational students of Rajdammern Commercial College in the first semester 2016. The 

research instruments used were lesion plan , analytical thinking capacity test and satisfaction evaluation 

form. Data analyses used were mean, standard deviation, percent and content analysis. The results of this 

research were as followed. After teaching the results showed that 83.87 percent of students had ability 

in analytical thinking according to the criteria of 60 percent, the students analytical thinking ability was 

at 66.45 percent and the students' satisfaction towards the teaching method was at highest level. 

 

Keywords: using question, just in time teaching method, learning outcomes, analytic thinking 
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1. บทนํา 

 การพัฒนาการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญตอการเรียนอีกดานหน่ึงที่จําเปนตอการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงไปสูการคิดที่

หลากหลายมิติหรือทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงได โดยการคิดน้ันหลายรูปแบบและหลายระดับตั้งแตการคิดขั้นพื้นฐาน ไปสู

การคิดขั้นสูง  ซ่ึงทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะเริ่มตนของการคิดขั้นสูงเปนกระบวนการพัฒนาสมองของผูเรียนใหใชได

อยางเต็มศักยภาพโดยใหผูเรียนมีความคิดนอกกรอบของความคิดแบบเดิม สามารถนํามาปฏิบัติใหเปนจริงได ซ่ึงสอดคลองกับ

กระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะห ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณเชิงสรางสรรคตามสภาพแวดลอม

ทางการเรียนรูรวมกับบุคลิก ความชอบและความสนใจของนักศึกษาผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะหมี 

5 ขั้นตอน คือ  1) ความรูในศาสตร  2) การพัฒนาทักษะและทัศนคติ  3) การสรางความคิด  4) การกล่ันกรองแนวคิดและ  

5)การสรางอัตลักษณ ที่ถูกสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนมากนอยตางกัน ( สิรัชัย  ดีเลิศ , 2558 )  แตผลการศึกษา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนสาขาการทองเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนินยังขาดทักษะ     

การเรียนรูและการคิดวิเคราะห ซ่ึงประเมินไดจากการเกิดผลงานทางความคิดของนักเรียนจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูภายนอกหองเรียนและการเผชิญสถานการณ จากประสบการณจริงซ่ึงจากการศึกษาผลการเรียนรูของผูเรียนพบวามีผล

การเรียนต่ํากวาเกณฑ ดังน้ันในฐานะผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนนักเรยีนในกลุมดังกลาวจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห โดยมีแนวทางในการกําหนดการพัฒนาที่เนนการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการที่เร ียนรูดวย

ประสบการณตรงจาการเผชิญสถานการณจริง และแกปญหาเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําของผูเรียนได ฝกคิด ฝกลง

มือทําและฝกแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาหานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ซ่ึงพบวาการใชคําถามในการถามรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของผูเรียน  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามถือเปนกิจกรรมสําคัญและเกิดขึ้นอยูเปนประจํา ซ่ึงครูผูมี

หนาที่ใชคําถามเพื่อการพัฒนาผูเรียนควรมีความรูความเขาใจถึงจุดมุงหมายของการใชคําถามเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนตรวจสอบความความรูความ

เขาใจของผูเรียนและตรวจสอบความรูในชื้นงานหรือภาระงานที่มอบหมาย พัฒนาทักษะการคิด ทบทวนบทเรียนและทบทวน

ความรูเดิม และประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคการเรียนรู (Moore ,2005 :  237-248) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ 

จิตณรงค เอ่ียมสําอางค (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําครูใหสามารถใชคําถามที่

สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนทีไดรับการสอนจากครูผูรับการนิเทศดานการจัดการเรียนการ

สอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและผูวิจัยได

ทําการศึกษาเทคนิคการสอนแบบ JiTT ที่พัฒนาโดย Novak และคณะ(2006) ซ่ึงเปนวิธีสอนอีกวิธีหน่ึงที่ชวยผูเรียนในการ

เรียนรูเตรียมความพรอมกอนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการสอนสําคัญคือ 1) เตรียมการสอนและออกแบบภาระงานและ

แบบทดสอบสําคัญ  2) แจงจุดประสงคการเรียนและวิธีการเรียนใหกับผูเรียนไดทราบ  3) ใหผูเรียนทําภาระงาน/ชิ้นงานและ

การทําทดสอบกอนเรียน  4) นําขอมูลผลการทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ใหเหมาะสมกับผูเรียน  5) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน  6) จัดการเรียนการสอนตาม

แผนการสอนโดยมุงสรางความกระจางชัด และเติมเต็มผูเรียนจากการเรียนการสอนในวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยซ่ึงสอดคลองกับ 

สุทธิดา รักกะเปา,2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาศึกษาการใชวิธีการ Just-in-Time Teaching (JiTT) ที่รวมกับ Peer 

Instruction (PI) ในการสงเสริมการเรียนรูเรื่อง เวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ ผลการวิจัย พบวาผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

วิธีการ Just-in-time Teaching รวมกับ Peer Instruction มีผลการเรียนรูอยูในระดับดี   จากความสําคัญและความเปนมา

ดังที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาผลการเรียนรูและ ทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนโดยการฝกปฏิบัติการและจัดการเรียน

การสอนโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย (2700-1002) ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการทองเที่ยว 
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยการใชคําถามสงเสริมการคิดวิเคราะห

รวมกับการสอนแบบ JiTT ในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี  

 2.1 การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (Questioning Method) 

 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดของ Moore (2005 :  237-248) มาใชในการกําหนดกรอบดําเนินการ

วิจัยของตัวแปรตน โดย Moore ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการเรียนรู

ที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตาง ๆ สามารถพัฒนาความคิดผู เรียน 

เพื่อใหผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือ การประเมินคาเพื่อจะตอบคําถามเหลาน้ัน 

2.2 เทคนิคการสอนแบบ Just in time teaching (JiTT) 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษากรอบแนวคิดของตัวแปรตนในงานวิจัยโดยไดนําเทคนิคการสอนแบบ Just in 

time teaching  หรือ JiTT พัฒนาโดย Novak และคณะ (2006) ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยผูเรียนรูในขณะที่

อยูนอกหองเรียน ซ่ึงเปนการเรียนหรือเปนการเตรียมตัวกอนเขาเรียน เม่ือถึงการเรียนในหองเรียนปกติจะเปนการเติมเต็มและ

การตอบขอสงสัยของผูเรียนในประเด็นที่ไมเขาใจหรือไมกระจาง ซ่ึงขั้นตอนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ JiTT    มี

ดังน้ี 

1.เตรียมการและออกแบบภาระงานและแบบทดสอบสําคัญ 

2.แจงจุดประสงคของการเรียนและวิธีการเรียนใหกับผูเรียนไดทราบ 

3.ใหผูเรียนทําภาระงาน ชิ้นงานและทําการทดสอบกอนเรียน 

4.นําขอมูลผลการทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

          ในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน 

5.ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน 

6.จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการสอนโดยมุงสรางความกระจางชัดและเติมเต็มผูเรียน 

 2.3  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 

  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษีที่นํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดของตัวแปรตามโดยไดนําแนวคิดของ  Krathwohl and 

Others (2001, [Online] Revised Bloom’s Taxonomy อางในวัชรา เลาเรียนดี,2555)  ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีจึงไดวัดผลการ

เรียนรูและความสามารถในการคิดในระดับ วิเคราะห (Analyzing)  ซ่ึงมีลักษณะดังน้ี  การใหเหตุและผล  การสรุปความ และ 

การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถนําเสนอดังภาพที่ 1 

 

 
 

การจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่

สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบ JiTT 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

-ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
- ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ 

การจัดการเรียนการสอนโดยการใช

คําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
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3. วัตถุประสงค  

 1.เพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชคําถามที่สงเสริมการคิด

วิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT 

 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิด

วิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT 

 

4. สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT ทุกคน(รอยละ 

100) มีคะแนนผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 2.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT มึคะแนนเฉล่ียดาน

ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 3.นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการสอนแบบ JiTT มีความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนการสอนของครูอยูในระดับมาก 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

5.1 กลุมตัวอยาง 

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาการทองเที่ยว จํานวน 31 คน ซ่ึงเรียนอยูใน ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2559ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  

5.2 ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตัวแปรตน ( Independent Variable ) คือ     1)  การจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT   

            ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) คือ  2) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 

          3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน           

โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

 

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

  1) เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ แผนการจัดการการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถาม

ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT จํานวน 4 แผน 12 ชั่วโมง เรียนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง มีคุณภาพ

ของแผนการสอนโดยพิจารณาจากคาความสอดคลองขององคประกอบของแผนกับจุดประสงคการเรียนรู (คา IOC) อยู

ระหวาง 0.67-1.00  

 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

2.1 แบบทดสอบชนิดอัตนัย 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน โดยวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการ 

วิเคราะหกรณีศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมของไทย และมีขอคําถาม 4 ขอ ดังน้ี ขอที่ 1) สรุปสถานการณของศิลปวัฒนธรรมไทย

ในปจจุบัน ขอที่ 2) การเปรียบเทียบวัฒนธรรมแตละภูมิภาคของไทย ขอที่ 3)  คุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  

และขอที่ 4) แนวทางการอนุรักษและดํารงรักษาวัฒนธรรมไทย โดยมีคุณภาพของแบบทดสอบดานความตรงโดยพิจารณาจาก

ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบ (คา IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนซ่ึงเปนแบบประเมินคา แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  

(Rating Seale) มีคาความความตรงของแบบประเมินอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87  
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5.4 การรวบรวมขอมูล  

ข้ันตอนการทดลองดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามรวมกับการสอนแบบ JiTT 

1.ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน โดยการใชคําถาม

ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT 

2.ประเมินความรูและการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยมอบหมายงานใหฝกปฏิบัติกอนสอน 

  3.นําผลขอมูลทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4.สอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคการสอนแบบ JiTT   

การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนและตอบคําถามและขอสงสัยของผูเรียนจนผูเรียนเกิดความกระจางชัด โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2-4 ตลอด 4 สัปดาห 

5.ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน หลังสอนโดยใชแบบทดสอบความสามารถในการคิด

วิเคราะห 

6.ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแบบประเมินแบบความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน           

โดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

 

5.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

6.ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  ผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ตารางที่ 1  คะแนนผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

จากตารางที่  1  จะเห็นวา 1) ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะห

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT  นักเรียนผานเกณฑรอยละ 60 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย 2) กอนเรียนคะแนนเฉล่ียดานความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนทุกคนอยูในระดับไมผาน

เกณฑแตหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 66.45 ซ่ึงอยูในระดับผานตามเกณฑรอยละ 60  

 

ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการ

คิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT 

 

 

 

การทดสอบ จํานวน 

(ผูเรียน) 

จํานวนผูผาน

เกณฑ 

(คน) 

คิดเปนรอยละ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉล่ีย 

คิดเปนรอย

ละ 

แปลความ 

กอนเรียน 31 0 0 20 6.58 32.90 ไมผาน 

หลังเรียน 31 26 83.87 20 13.29 66.45 ผาน 
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ตารางที่  2  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพีงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอน 

 โดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT  (N = 31) 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา 4.59 0.32 มากที่สุด 

2. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 4.47 0.38 มาก 

3. มีความสุขในการเรียน 4.62 0.45 มากที่สุด 

4.  กลาคิดกลาแสดงออก 4.71 0.25 มากที่สุด 

5.  มีความคิดละเอียดรอบคอบ 4.75 0.23 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.62 0.32 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  2 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการ

คิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยขอที่มีความพึงพอใจเปนอันดับแรก คือ ทําใหกลาคิดกลาแสดงออก  รองลงมา  คือ    

ทําใหมีความสุขในการเรียน  สวนขอที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย  คือ  ความกระตือรือรนในการเรียนรู ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน 

 

7. สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะการวิจัย 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

1. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบ JiTT  นักเรียนผานเกณฑจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  

2. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบ JiTT นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉล่ียเทากับ 13.29  คิดเปนรอยละ  66.45  เปนไปตามสมมติฐานของ

การวิจัย   

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ 

การจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   

 

7.2 อภิปรายผล 

1. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบ JiTT  นักเรียนผานเกณฑจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.87 โดยมีนักเรียนไมผานเกณฑจํานวน 5 คน  รอยละคิดเปน

รอยละ  16.13 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากพื้นฐานความรูความสามารถของผูเรียนในหองเรียน

เปนลักษณะคละความรูความสามารถซ่ึงการคิดวิเคราะหถือเปนการทักษะทางปญญาในขั้นสูงทําใหผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูใน

ระดับต่ําอาจไมผานเกณฑที่กําหนดไวซ่ึงสอดคลองกับ Krathwohl and Others (2001, [Online] Revised Bloom’s 

Taxonomy อางในวัชรา เลาเรียนดี,2555) ที่ไดแบงทักษะความสามารถทางปญญาของมนุษยเปน 6 ระดับ ซ่ึงระดับวิเคราะห

ถือเปนความสามารถทางปญญาขั้นสูง(Higher order  thinking Skills) ซ่ึงตองมีการฝกฝนพัฒนาอยางตอเน่ืองและวิธีการที่

หลากหลายซ่ึงขึ้นอยูกับความแตกตางและความพรอมของผูเรียนแตละคน 

2. ภายหลังการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบ JiTT นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉล่ียเทากับ 13.29  คิดเปนรอยละ  66.45 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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รอยละ 60 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการสอนแบบ JiTT เปดโอกาสให

ผูเรียนไดคิดวิเคราะหในส่ิงที่ตนเองไดเรียนรูและกําหนดปญหาและส่ิงที่ตนเองตองการเรียนรูจากการประเมินของครูผูสอนทํา

ใหผูเรียนไดทราบถึงส่ิงที่ตนจําเปนตองรูซ่ึงนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของครูตรงจุดที่เติมเต็มซึ่งสอดคลองกับ  Novak 

และคณะ (2006) JiTT เปนวิธีการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยผูเรียนรูในขณะที่อยูนอกหองเรียน ซ่ึงเปนการเรียนหรือเปนการ

เตรียมตัวกอนเขาเรียน เม่ือถึงการเรียนในหองเรียนปกติจะเปนการเติมเต็มและการตอบขอสงสัยของผูเรียนในประเด็นที่ไม

เขาใจหรือไมกระจาง และสอดคลองสอดคลองกับ  สุปรียา วงษตระหงาน(2547 : 23)กลาววา การถามมีความสําคัญตอ 

interactive learning มาก คําถามที่ดีชวยใหผูเรียนเกิดทักษะและวิจารณญาณในการแกปญหา ผูสอนสามารถใชคําถาม

กระตุนความสนใจหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนรวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความใสใจตอความคิดและความรูสึกของผูเรียน 

อยางไรก็ตามหากผูสอนขาดทักษะในการตั้งคําถามแลว ผลลัพธที่ไดมักอยูในรูปของขอเพียงใหไดถามซ่ึงเนนทดสอบความจํา

เทาน้ัน ไมกระตุน การคิดของผูเรียนแตอยางไร 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหรวมกับ 

การจัดการเรียนรูแบบ JiTT ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถามทํา

ใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางเรียนทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ทําใหผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออก 

กระตือรือรนและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตณรงค เอ่ียมสําอางค 

(2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําครูใหสามารถใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหมีความคิดเห็นตอการจัดการ

เรียนการสอนของครูภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 

 7.3 ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

  1.1  กอนทําการสอน  ครูผูสอนวางแผนการประเมินความรูความสามารถของผูเรียนดวยเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพซ่ึงผลการประเมินจะนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  1.2  ขณะสอน  ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหผุเรียนไดแสดงความคิดอยางสรางสรรคและใชคําถามกระตุนเปน

ระยะอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรียนในขณะน้ันอยางตอเน่ือง 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การวิจัยในครั้งตอไปควรใชคําถามที่สงเสริมการคิคขั้นสูงในรูปแบบอ่ืนๆ เชน คิดสรางสรรค คิดอยางมี

วิจารณญาณ คิดแกไขปญหา เปนตน 

  2.2 การวิจัยในครั้งตอไปอาจจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามรวมกับการสอนแบบอ่ืน เชน การสอนแบบ

โครงงาน  การสอนแบบใชปญหาเปนฐานเปนตน 
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โคชที่สงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยการใชคําถามที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของครูอาชีวศึกษา”
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บทคัดยอ  

 

การใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเปนเรื่องที่แพรหลายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนเรื่องปกติในการเริ่ม 

การสอนการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียนดวยการใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง ซ่ึงไดออกแบบเพื่อกระตุนความรูเดิมของผูเรียน 

และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในการฟง อยางไรก็ตาม มีปจจัยอีกหลายประการที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการเรียนรูหรือการพัฒนาทางภาษาทั้งในทางบวกหรือทางลบ เชน การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ลักษณะบุคลิกภาพของ

ผูเรียน รูปแบบการเรียนรู เปนตน ซ่ึงผูสอนควรไดพิจารณาปจจัยดังกลาวในการสอนการฟงภาษาอังกฤษเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ

การสอนการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียน ดังน้ัน ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยตาง ๆ สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนหรือนําไปวิจัยคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนในทุกระดับชั้น วัย สถานศึกษา และชุมชน 

 

คําสําคัญ: กิจกรรมนําเขาสูการฟง  กระตุนความรูเดิม  ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 

Abstract 

 

The use of pre-listening tasks or activities is widespread in English language classrooms. It is 

common to precede listening class with pre-listening activities often designed to activate the learner's 

background knowledge or schema and facilitate listening comprehension. However, factors influencing 

the effectiveness of English language learning and development in a positive or negative manner include 

peer interaction, personality traits, learning styles, etc. English teachers should take these factors into 

their consideration in order to increase teaching performance in listening class. Therefore, the findings 

from many studies can be employed in instructions and further investigations significantly beneficial for 

learners at all grade levels, ages, institutions and communities. 

 

Keywords: pre-listening activities, schema activation, English classroom  
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1. บทนํา  
 

ทักษะการฟงเปนทักษะทีจํ่าเปนและสงผลตอการเรียนรูทักษะอ่ืนๆ จากทฤษฎีของ Tomatis (2005) แสดงใหเห็น

วา ความสามารถในการฟงของผูเรียนจะสงผลตอคุณภาพของการพัฒนาภาษาพูดและเขียน นอกจากน้ี ถาผูเรียนไดฟงเสียง

ของภาษาเปาหมายกอนการเห็นภาษาเปนลายลักษณอักษร จะชวยในการเรียนรูภาษาของผูเรียนเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนที่ทราบกันดีวา ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะหเสียงของผูเรียนแตละคนน้ันมีผล

ตอความสามารถในการแปลงเสียงของภาษาไปสูภาษาเขียน ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา นักทฤษฎีและนักวิจัยที่ให

ความสําคัญกับการสอนการฟง ไดเนนเรื่องการพัฒนาความเขาใจในการฟงดวยกิจกรรมหรือภาระงานที่ชวยในการกระตุน

ความรูเดิมของผูเรียน (Dunkel, 1986; Mendelsohn, 1994; Oxford, 1993; Tomatis, 2005) ดังน้ัน การใชกิจกรรมนําเขา

สูการฟง (pre-listening activity) เปนเรื่องที่แพรหลายในการเรียนภาษาที่สอง การเริ่มตนการสอนการฟงดวยแบบฝกหัดการ

ฟงโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมส้ันๆ จึงเปนที่นิยมในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเกิด

ความเขาใจในการฟง ทั้งน้ี เน่ืองจากกิจกรรมนําเขาสูการฟงเหลาน้ีมักไดรับการออกแบบเพื่อกระตุนความรูเดิมของผูเรียน 

(prior knowledge or schema) ดังน้ัน ในชั้นเรียน ผูสอนสามารถมอบหมายงานแบบรายบุคคลหรือแบบกลุม และเม่ือ

กลาวถึงการทํางานเปนกลุมหรือคู วิธีการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative or collaborative learning) มัก

ไดรับการกลาวถึง เพราะงานวิจัยหลายชิ้นไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานแบบคู ชวยพัฒนา

ปฏิสัมพันธของผูเรียนในชั้นเรียน (peer interaction)  

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะบุคลิกภาพของผูเรียน Jung (1923) กลาววา ผูชอบเขาสังคม (extroverts) คือผูที่มี

ความสุขกับการโตตอบกับกลุมคนเปนจํานวนมาก ในขณะที่พวกชอบเก็บตัว (introverts) จะตรงกันขาม พวกเขาจะรูสึก 

อึดอัดเม่ือตองอยูในกลุมใหญและจะรูสึกสบายใจเม่ืออยูคนเดียว เน่ืองดวยลักษณะเหลาน้ี หลายคนจึงเชื่อวาพวกที่ชอบเขา

สังคมจะทํางานไดดีกวาเม่ืออยูรวมกลุมและพวกชอบเก็บตัวจะทํางานไดดีกวาเม่ือทํางานคนเดียว อยางไรก็ตาม ความเชื่อ

เหลาน้ีไมไดมีผลการวิจัยสนับสนุน ในทํานองเดียวกันกับรูปแบบการเรียนรู ผูเรียนที่เรียนรูทางสายตา (visual learner) จะถือ

วาเรียนรูไดดีที่สุดโดยการมองเห็น ในขณะที่ผูเรียนที่เรียนรูจากการฟงหรือไดยิน (auditory learner) จะเขาใจและเรียนรูไดดี

ที่สุดโดยการไดยิน (Sparks, 2006) การศึกษากอนหนาน้ีไดมองขามอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรูของ

ผูเรียนที่สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในระหวางกิจกรรมนําเขาสูการฟง รวมถึงความเปนไปไดที่การมีปฏิสัมพันธดังกลาว

อาจสงผลตอความเขาใจในการฟงตอไป ถึงแมวาการใชกิจกรรมกระตุนความรูเดิม กิจกรรมนําเขาสูการฟง การใชปฏิสัมพันธ

ของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและการพิจารณาบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรูในการเลือกกิจกรรมในชั้นเรียน

เปนที่ยอมรับในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ แตการวิจัยคนควาเพิ่มเติมเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหแนใจวากิจกรรมประเภทเหลาน้ีมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการฟงหรือทักษะอ่ืนๆไดมากนอยเพียงใด  

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 
 

วัตถุประสงคของบทความน้ีเพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุน

ความรูเดิมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเนนทีป่ฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ลักษณะบุคลิกภาพ (ผูที่เก็บตัว-ผูที่ชอบเขาสังคม) 

และรูปแบบการเรียนรู (ทางสายตาและทางการฟงหรือไดยิน)  
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3. กิจกรรมนําเขาสูการฟงและความเขาใจในการฟงภาษาอังกฤษ 
 

นักวิจัยหลายคนไดเขียนผลงานเก่ียวกับความสําคัญของการฝกการฟงกอนการเรียนดวยกิจกรรมนําเขาสูการฟง 

อาทิเชน Berne (1995) ไดทําการวิจัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาที่สอง โดยเปรียบเทียบความ

เขาใจในการฟงของผูเขารวมการวิจัย 3 กลุม ไดแก 1) กลุมนักศึกษาที่รวมกิจกรรมที่ไมเก่ียวของกับเน้ือหาการฟง 2) กลุม

นักศึกษาที่ไดรับตัวอยางคําศัพท และ 3) นักศึกษาที่ไดรับตัวอยางคําถาม ถึงแมวาความสนใจหลักของผูวิจัยน้ันมุงไปที่การ

คนหาวาความเขาใจในการฟงของผูเรียนระหวางสามกิจกรรมน้ันเปนอยางไร แตผูวิจัยกลับพบวานักศึกษาที่ไดรับตัวอยาง

คําถามกอนการฟงไดคะแนนมากกวานักศึกษาที่ทํากิจกรรมที่ไมเก่ียวของกับเน้ือหาการฟง ผลการวิจัยน้ีเปนขอคนพบเชิง

ประจักษที่ยืนยันวาแทจริงแลว กิจกรรมการฟงกอนเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจในการฟงใหดีขึ้นได นอกจากน้ี Elkhafaifi 

(2005) ไดทําการศึกษาคลายๆกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่พูดภาษาอาหรับเปนภาษาแมและภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ นักวิจัยพบประโยชนที่สําคัญของการแสดงตัวอยางคําถามและการแสดงตัวอยางคําศัพท โดยไดขอสรุปวา 

"กิจกรรมนําเขาสูการฟงสงผลตอผลการเรียนของนักศึกษาในการทดสอบความเขาใจในการฟงอยางมีนัยสําคัญ"  

การกระตุนความรูเดิม (Schema activation) เกิดขึ้นจากทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ซ่ึงกลาววา

นักเรียนสามารถเรียนรูดีที่สุดโดยการเพิ่มความรูเขาสูคลังความรูที่พวกเขามีอยูกอนแลว นักการศึกษาเชื่อวาการกระตุนความรู

เดิมหรือชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูเดิมจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําขอมูลใหมไดดีขี้น (Anderson, 1977)  

งานวิจัยของ Jia (2010) ตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมนําเขาสูการฟงที่สงผลตอการจดจําคําศัพท ในการวิจัยน้ี Jia ได

เปรียบเทียบความเขาใจในการฟงของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวจีนที่ใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อกระตุนความรูเดิม กับ

กลุมนักศึกษาที่ไมไดใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง หลังจากที่ผูเขารวมการวิจัยทั้ง 2 กลุมฟงเสียงบันทึกภาษาอังกฤษแบบส้ันๆ 

แลว  ในกลุมที่ใชกิจกรรมนําเขาสูการฟง นักวิจัยไดแจงหัวขอในการเรียนการสอนและกอนการฟงบทความ ผูเรียนอภิปราย

เก่ียวกับหัวขอน้ันๆ ในกลุมขนาดเล็กโดยไมมีการจํากัดเวลา ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญใชเวลาประมาณ 5 นาทีในการอภิปราย 

ในทางตรงกันขาม กลุมที่ไมมีกิจกรรมนําเขาสูการฟง ผูเรียนฟงบทความโดยไมมีการแนะนําหรืออภิปรายกลุมแตอยางใด 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากิจกรรมนําเขาสูการฟงมีสวนสําคัญตอการจดจําคําศัพทในบทความที่ไดฟง และเห็นไดชัดวา ใน

กิจกรรมที่นักวิจัยออกแบบมาน้ัน ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียนอีกดวย 

 

4. การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน  
 

งานวิจัยดานประโยชนของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในชั้นเรียนสวนใหญอยูในชวงในทศวรรษที่ 1980 และ

ไดรับแรงบันดาลใจจากทฤษฎี Vygotskian (Vygotskian theory) ซ่ึงกลาววาการเรียนรูทั้งหมดน้ันเปนกระบวนการส่ือสาร

ทางสังคมที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน (Vygotsky, 1962 ) และตามหลักการทฤษฏีพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (zone of 

proximal development) ของ Vygotsky (1980) ไดระบุไววา การเรียนรูน้ันเกิดขึ้นกอนพัฒนาการและการเรียนรูกอใหเกิด

การพัฒนาขึ้น โดยการปฏิสัมพันธกับผูที่มีความรูมากกวาน้ันเปนส่ิงจําเปน จากแนวความคิดน้ี Damon (1984) เสนอวา

วิธีการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันชวยสงเสริมการพัฒนาองคความรูและทักษะทางสังคม Forman และ Cazden 

(1985) เปรียบเทียบการเรียนรูแบบผูเรียนเรียนจากเพื่อนหรือเพื่อนชวยเพื่อน (peer-based learning) กับวิธีการสอนที่

ครูผูสอนเปนศูนยกลาง (teacher-centered methods) โดยพบวาการปรับเปล่ียนบทบาทระหวางครูกับผูเรียนโดยเนนที่

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจได  

งานวิจัยของ Hillocks (Kraft, 1985) ชวยสนับสนุนความเชื่อเดิมที่วา การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนน้ันสามารถ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได Hillocks ไดรวบรวมและทบทวนผลการทดลองเชิงประจักษมากกวา 500 เรื่องที่ตีพิมพ

ระหวางป 1963 และป 1982 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา วิธีการสอนที่นักเรียนไดจัดกลุมและทํางานรวมกันจะมีประสิทธิภาพมากกวา



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1830 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

วิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่ใหครูเปนศูนยกลางเปนอยางมาก นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นสนับสนุนวาการมีปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนรวมชั้นจะชวยเพิ่มพัฒนาการทางความคิดสงเสริมการเรียนรูและสามารถสรางประสิทธิผลไดมากกวาวิธีการที่ใชครู

เปนศูนยกลาง (Damon, 1984; Forman & Cazden, 1985; Ghaith, 2002; Hillocks in Kraft, 1985; Sherman & 

Thomas, 1986)  

Ghaith (2002) ไดทําการวิจัยกับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ (English as a foreign 

language) ในประเทศเลบานอน และพบวาการเรียนรูแบบรวมมือน้ันมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากน้ี 

งานของ Oxford (1997) ไดระบุวา ประสิทธิภาพของการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นน้ันมีความสัมพันธกับแรงจูงใจและ

ความสนใจในการเรียนรูและการทํางานมากขึ้น ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ โดย Oxford ไดคนพบคุณประโยชนมากมายจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เนนการเรียนแบบโตตอบหรือการ

เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (interactive learning) อาทิเชน การสงเสริมการใชภาษาที่เปนสภาพจริง (authentic language) 

สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ดึงดูดความสนใจและสรางแรงจูงใจแกผูเรียน อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนฝกการ

ฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่แทจริงได   

Uttero (1988) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกระตุนความรูเดิมของผูเรียน" โดยJia 

(2010) ไดทําการวิจัยในการใชกิจกรรมนําเขาสูการฟงเพื่อเพิ่มการจดจําคําศัพท โดยพบวาเม่ือผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

นําเขาสูการฟงแบบมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ผูเรียนไมเพียงแตไดกระตุนความรูเดิมของตนเองเทาน้ัน แตยังไดรับ

ประโยชนจากความรูเดิมของสมาชิกในกลุมอีกดวย การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนในกิจกรรมนําเขาสูการฟง 

(pre-listening activity) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูอ่ืนในส่ิงที่ตนเองยังไมรูหรือไมเขาใจ ซ่ึงส่ิงน้ีมีผลตอการพัฒนาความรู

และแรงจูงใจในการเรียนในขั้นตอนตอไป นอกจากน้ี ผูเรียนสวนใหญพบวาตนเองมีความสนุกสนานและไดกระตุนความคิด

มากกวาการทํางานเพียงลําพัง ส่ิงน้ีอาจสงผลตอความตองการในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในการเรียนอีกดวย เพราะฉะน้ัน 

ในชวงของกิจกรรมนําสูการฟง ผูสอนอาจพิจารณางานกลุมที่ใชเวลาส้ันๆ เพียง 5 นาท ีและกิจกรรมสามารถครอบคลุมถึงการ

ใหผูเรียนแบงปนส่ิงที่รูกอนแลวเก่ียวกับหัวขอ หรือประเด็นน้ันๆ แสดงความคิดเห็น บอกคําศัพทที่เ ก่ียวของ ผูเรียนจะได 

แสดงความคิดที่มากขึ้น สามารถแบงปนและพูดคุยเก่ียวกับคําตอบหรือประเด็นหัวขอที่เรียนได แตสําหรับผูเรียนบางคน ใน

บางครั้ง การทํางานคนเดียวโดยไมตองมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนทําใหผูเรียนมีสมาธิและคิดงานไดงายขึ้น และทํางานเสร็จเร็วขึ้น 

อีกทั้ง นักเรียนอาจรูสึกไมสบายใจหรือเกิดความไมม่ันใจในความสามารถของตนเม่ือทํางานรวมกับผูอ่ืนที่มีความสามารถสูง

ตางจากตนเองมาก และสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรูที่ดอยลงที่ขั้นตอนตอไป ประเด็นที่กลาวไปขางตนน้ี ผูสอนสามารถ

นํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการออกแบบการจัดการเรียนการสอนได   

 

5. ลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู 
 

ในการคนควาเรื่องรูปแบบการเรียนรูน้ัน Ehrman และ Oxford (1990) ไดทําวิจัยกับนักศึกษาในสถาบันภาษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และพบวา กลุมคนที่ชอบเขาสังคม (extroverts) จะใชกลยุทธทางสังคมไดอยางงายดาย กลาวคือ การ

ถามคําถาม การใหความรวมมือกับผูอ่ืนและการเอาใจใสผูอ่ืน โดยคนกลุมน้ีสนุกกับการทํางานรวมกับผูอ่ืน และรูสึกวา

การศึกษาเพียงลําพังหรือการศึกษาทีต่องใชสมาธิเปนเรื่องยาก กลุมคนที่ชอบเขาสังคมตองทํางานที่มีปฏิสัมพันธ ไดพูดคุยกับ

ผูอ่ืน และตองการการกระตุนทางสังคม (social stimulation) ดังน้ันผูสอนควรสรางกิจกรรมแบบโตตอบสําหรับผูเรียน

ประเภทน้ี  ในทางกลับกันกลุมคนที่ชอบเก็บตัว (introverts) มักปฏิเสธการใชกลยุทธทางสังคมดังกลาวมาขางตน โดยกลุมคน

ที่ชอบเก็บตัวน้ีสามารถเรียนรูเพียงลําพังไดดีที่สุดและจะหลีกเล่ียงการติดตอทางสังคม ผูเรียนประเภทน้ีชอบอานและเขียน

มากกวาการฟงและพูด 
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ผูเรียนที่ชอบเขาสังคมมักไดรับประโยชนจากกิจกรรมนําเขาสูการฟงแบบการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นมากกวา

ผูเรียนที่ชอบเก็บตัว แตงานวิจัยบางงานไมพบความสัมพันธระหวางระดับของการชอบเขาสังคมกับประสิทธิภาพของกิจกรรม

นําเขาสูการฟงแบบการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้น การขาดความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเภทของบุคลิกภาพไม

สงผลตอการมีกิจกรรมนําเขาสูการฟง ทั้งผูเรียนที่ชอบเก็บตัวและผูเรียนที่ชอบเขาสังคมไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรม

นําเขาสูการฟงในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม ลักษณะบุคลิกภาพประเภทชอบเขาสังคมและชอบเก็บตัวมีผลตอ

ความชอบของผูเรียนในกิจกรรม โดยระดับของความชอบเขาสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความชอบทํางานเปนกลุม 

ความสัมพันธน้ีสนับสนุนการคนพบของ Ehrman และ Oxford (1990) ซ่ึงพบวาผูเรียนที่ชอบเขาสังคมชอบทํางานกับผูอ่ืน

มากกวาทํางานคนเดียว จึงไมเปนที่นาประหลาดใจเน่ืองจากบุคลิกภาพน้ีมักถูกจํากัดความไวแลวในมุมมองของความชอบใน

การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

ในชวงทศวรรษที่ผานมา งานวิจัยมากมายไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรูไววา ผูเรียนที่เรียนรูจากการฟงหรือไดยิน 

(auditory learner) จะเขาใจและเรียนรูไดดีที่สุดโดยการไดยิน ในขณะที่ผูเรียนที่เรียนรูทางสายตา (visual learner) จะ

เรียนรูไดดีที่สุดโดยการมองเห็น ซ่ึงนํามาสูสมมุติฐานที่วาผูเรียนที่มีพฤติกรรมทางการฟงสูงอาจไดรับประโยชนมากขึ้นจาก

กิจกรรมนําเขาสูการฟง เน่ืองจากเปนทักษะการฟงเปนหลัก และผูเรียนที่เรียนรูทางสายตาอาจไดรับประโยชนจากงานตางๆที่

ไดรับมอบหมาย เพราะตองใชสายตาในการมองงานเปนหลัก ผูเรียนสามารถมีสวนรวมและเรียนรูจากกิจกรรมที่สงเสริม

รูปแบบการเรียนรูอ่ืนๆได นอกจากน้ี ไดมีการอธิปรายโตแยงอยางกวางขวางในเรื่องการนํารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงไดกลาววาผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือเน้ือหาถูกนําเสนอในแบบที่สอดคลองกับรูปแบบ

การเรียนรูของผูเรียน แตสมมติฐานน้ีถูกโตแยง โดย Pashler et al. (2008) ซ่ึงพบวาไมมีหลักฐานเชิงประจักษที่หนักแนน

เพียงพอในการสนับสนุนสมมติฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม Felder (2010) ไมเห็นดวยวารูปแบบการเรียนรูควรถูกละเลยไป

ทั้งหมด อีกทั้งยังกลาวไววา “ผูเรียนที่ไดรับการสอนในลักษณะที่ตรงกับรูปแบบการเรียนรูของพวกเขามีแนวโนมที่จะเรียนรู

มากกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนในลักษณะที่ไมตรงกับรูปแบบการเรียนรูของพวกเขา อยางไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการ

สอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอน นักเรียนทุกคนควรไดรับขอมูลยอนกลับ 

(feedback) และการฝกฝนในทักษะสําคัญๆที่พวกเขาอาจไมเคยไดพัฒนาเลย ถาการเรียนการสอนน้ันสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน” (Felder, 2010: 5) นอกจากน้ี งานวิจัยของ Berne (1995) และ Elkhafaifi (2005) พบวาการฟงซํ้าๆ 

ชวยเพิ่มความเขาใจในเน้ือเรื่องได คะแนนความเขาใจโดยเฉล่ียของทั้งกลุมผูเรียนที่เรียนรูทางจากการฟง และกลุมผูเรียนที่

เรียนรูทางสายตาเพิ่มขึ้นหลังจากการฟงครั้งที่สองโดยไมคํานึงถึงประเภทของกิจกรรมการฟงกอนเรียนที่ใชในการทดลอง 

รูปแบบการเรียนรู หรือลักษณะบุคลิกภาพ อยางไรก็ตาม ขอควรคํานึงอ่ืนๆ คือ การกําหนดเวลา เพราะการฟงซํ้าอาจตองใช

เวลาและกระทบตอกิจกรรมอ่ืนๆในการสอน ดังน้ัน ผูสอนควรออกแบบส่ือเพื่อใหสามารถทํากิจกรรมไดในเวลาที่กําหนด อีก

ทั้ง ควรคํานึงถึงความชัดเจนของเสียงในคลิป ความหลากหลายของการออกเสียงหรือสําเนียงภาษา ความยากงายของเน้ือหา

และคําถามในการวัดความเขาใจ และหากจะทําการทดลองเปรียบเทียบผูเรียน 2 กลุม ควรมีการตรวจสอบความสามารถใน

การฟงใหเทาเทียมกัน 

 

6. บทสรุป 
 

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในกิจกรรมนําเขาสูการฟงที่ไดรับการออกแบบเพื่อกระตุนความรูเดิมของผูเรียน 

กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนในดานของการแลกเปล่ียนความรูจากความรูเดิมที่ผูเรียนมี ความรูสีกพึงพอใจ สุขใจ ผอนคลาย

ในงานที่มีการมีปฏิสัมพันธ การเพิ่มความพรอมในการฟง และไดรับความรูจากการฟงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ขอควรคํานึง ก็คือ 

ผูเรียนจํานวนหน่ึงอาจไดรูสึกถึงความบกพรองในความสามารถของตน ซ่ึงอาจสงผลตอการเรียนรูและแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ หรือเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆที่ตามมา นอกจากน้ี รูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล (ผูที่เรียนรูทางการมองหรือ
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ทางการฟง) อาจไมไดสงผลตอประสิทธิผลในความเขาใจ ขอสรุปที่คนพบน้ันเปนประโยชนอยางยิ่งในแงมุมทางวิชาการ 

เน่ืองจากผูสอนสามารถนําเสนอขอสรุปเหลาน้ีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนในทุกระดับชั้น วัย สถานศึกษา 
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การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการ

จัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาต ิ
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัด

ประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach) ของนักเรียนชาย และหญิง อายุระหวาง 4-5 ป  

ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Clustered Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดประสบการณการสอนใชนวัตกรรมการสอนภาษาตามธรรมชาติ จํานวน 20 แผน แบบทดสอบ

วัดความสามารถดานการฟงและการพูด  และแบบสังเกตพฤติกรรม   

ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานการฟง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนจาก 16.76 หรือรอยละ 80.83 เปน 

18.25 หรือรอยละ 91.25 ดานการพูดนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเรียนจาก 16.27 หรือรอยละ 81.39 เปน 18.81 หรือ

รอยละ 94.03 และผลจากการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล นักเรียนผานเกณฑในระดับดี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.33 

และอยูในระดับพอใช จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

 

คําสําคัญ: การจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาต ิ  ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  เด็กปฐมวัย 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to develop the young children’s English listening and speaking skills 

by using the whole language approach.  Thirty-six children aged between 4 and 5 years old, both boys 

and girls, were selected to participate in the study using the clustered random sampling technique. The 

participants were studying at Kindergarten second level, semester 2/2016 in one government school in 

Saimai district, Bangkok. The instruments of this study were 20 teaching plans, listening and speaking skills 

tests and observation forms. The data analysis was done through the X, SD, and percentage. 
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The results of the study indicated that after using the whole language approach, the listening skills 

average grade point was higher from 16.76 or 80.83 percent to 18.25 or 91.25 percent. The speaking skills 

average grade point was higher from 16.27 or 81.39 percent to 18.81 or 94.03 percent. The results of the 

individual student observations were shown that 30 students were in the rating scale level of good 

(83.33%) and 6 students were in the rating scale level of satisfactory (16.67%).    

 

Keywords: using whole language approach, listening–speaking English skills, young children 

 

1. บทนํา  

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอส่ือสารกันทั่วโลก  ไมวาจะ

เปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง อีกทั้งยังใชภาษาอังกฤษในการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในทุกๆ 

ดาน ตลอดจนเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยดวย  ซ่ึงประเทศไทยโดยรัฐบาลไดตระหนักถึง

ความสําคัญของภาษาอังกฤษ  จึงมีนโยบายใหเด็กไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษ  ตั้งแตระดับปฐมวัยทั้งน้ีเพื่อใหเด็กไทยไดใช

ภาษาอังกฤษในทุกๆ ดาน  ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ   

ถึงแมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 จะไมไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย แตเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหกับเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

ภาษาจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทักษะการฟงและการพูด  ซ่ึงเปนพื้นฐานของ การอานและการเขียน ดังน้ันการ

พัฒนาควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัยซ่ึงเปนวัยที่การพัฒนาทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว  เด็กเรียนรูภาษาตามลําดับ

พัฒนาการ เริ่มจากความคุนเคยจากการไดยิน ไดฟง การพูดคุย การสนทนา ทําใหพัฒนาการดานภาษาเจริญงอกงาม การเรียน

ภาษาควรเริ่มเรียนจากภาษางายๆ เรียนรูคําศัพทจากการฟงประโยค พอแมจึงเปนครูสอนภาษาคนแรกใหกับเด็ก เสียงแรกที่

เด็กๆ ไดยินคือเสียงจากพอและแม  การโตตอบของพอแมทําใหเด็กเรียนรูภาษา การสนทนา การพูดคุยกับเด็กคือการสราง

เสริมพัฒนาการทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 136) การเรียนรูภาษาเปนส่ิงที่จําเปนครูและ

ผูเก่ียวของกับการจัดประสบการณควรจัดประสบการณที่เหมาะกับการเรียนการสอน และการเรียนรูภาษาเปนประเด็นที่ตอง

พิจารณาเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาในเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดขึ้นอยางเต็มศักยภาพของเด็ก ดังน้ันการฟงและการพูดจึงเปน

ทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณใหเดก็แตละวัยตองจัดใหสอดคลองกับวัยของเด็ก ธรรมชาติ

และความตองการของเด็กมีความแตกตางกัน  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (1955) กลาววา เด็กปฐมวัยอายุ 2-

7 ปจัดอยูในขั้นพัฒนาทางขั้นคิดกอนปฏิบัติการ  เด็กเรียนรูจากการกระทําโดยอาศัยส่ือที่เปนรูปธรรม (สิริมา ภิญโญอนันตพงศ , 

2553 : 110) จึงเปนทฤษฎีที่นาสนใจที่นํามาใชกับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาภาษาได 

ความสามารถดานการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการพัฒนาโดยใชแผนการจัดประสบการณและกิจกรรม

เสริมประสบการณพูดเลาเรื่องอยางตอเน่ืองจากภาพประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการพูดเลาเรื่อง นอกจากน้ี เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช

แผนการจัดประสบการณ ประกอบบัตรคําและบัตรภาพมีความสามารถดานการฟงและการพูดแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามปกติ (นงลักษณ งามขํา, 2551) แสดงใหเห็นวาการพัฒนาโดยใชแผนการจัด

ประสบการณและกิจกรรมเสริมประสบการณ เปนประโยชนในการพัฒนาชั้นประสบการณของวัยเด็กเปนอยางยิ่ง ทั้งการฟง

และการพูด  เด็กสามารถเก็บเก่ียวเรื่องที่ฟงไดตามวัยและเปนผูฟงที่ดีได  ผูที่เก่ียวของควรเปดโอกาสใหเด็กไดฟงเพลง นิทาน 

เลนบทบาทสมมติ เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กไดรูจักฟงและคิด ฝกการเปนตัวของตัวเอง การเลาเรื่องจากภาพเปนการสงเสริม

ทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาในดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของ

เด็กในวัยน้ีมีหลายกิจกรรมเชน การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การใชรูปภาพประกอบ การพูดคําคลองจอง  
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การใชปริศนาคําทาย  ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดฟง พูด ไดโตตอบ  แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ

จะยิ่งชวยสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางภาษาที่ดีขึ้น (ก่ิงกาญจนา อังสิทธ์ิ, 2555) 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 วาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 ไดพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัย แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการของมนุษยเปนการเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึ้นในตัวมนุษย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเน่ืองไปจนตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ชึ่งระดับปฐมวัยมีความสําคัญมากตอแนวคิดเก่ียวกับ

พัฒนาการเด็ก  การจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคล  สามารถสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับ  การ

เปล่ียนพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีความปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบตัว (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 

โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนจึงเปนไปไดดี  ถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดเคล่ือนไหว  

ไดรับความอบอุนและปลอดภัย  ดังน้ัน  การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  จึงเปนเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยสงเสริมการ

เรียนรูของเด็ก  และเน่ืองจากการเรียนรูน้ันเปนพื้นฐานของพัฒนาการที่สูงขึ้น  คนเราเรียนรูมาตั้งแตเกิดตามธรรมชาติกอน

ที่มาเขาสถานศึกษา  การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรู  และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ

ของเด็กแตละคนการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ เปนนวัตกรรมการศึกษาที่เสนอแนวคิดใหมในการสอนภาษา  ซ่ึงเกิดจากความ

พยายามของนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร  ซ่ึงมองเห็นปญหาการเรียนรูภาษาของเด็ก  ซ่ึงเกิดจากการสอนที่คร ูมุงเนน

สาระทางภาษาเปนหลัก ทําใหการเรียนการสอนไมนาสนใจ ไมเปนไปตามธรรมชาติคือไมเหมาะกับวัย ความสนใจและ

ความสามารถของเด็ก และเม่ือคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจําเปนตองใชภาษาในชีวิตจริง  จึงไมไดใหโอกาสเด็กเรียนรูภาษาและใช

ภาษาเพื่อส่ือสารอยางมีความหมายเทาที่ควร  

 สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดกลาววาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  มี

จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา พัฒนาการดานภาษาเปนความสามารถ

ทางดานสติปญญาที่จะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูในอนาคต เน่ืองจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีทักษะดานภาษาอังกฤษยังไมพรอม 

ดังน้ันพอแม ผูปกครองตองสงเสริมเด็กปฐมวัยใหเรียนรูภาษาเพื่อเปนการเตรียมความพรอม ซ่ึงการจัดประสบการณการเรียนรู

ดานภาษาตามธรรมชาติ เปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูภาษาอังกฤษแบบองครวม  คือสอนใหเด็กไดฝก

ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียนไปพรอมๆ กัน  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ) ไดกลาววาการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวการเรียนรูภาษาตาม

ธรรมชาติ  เปนการถอดแนวคิดสูการปฏิบัติในสังคมไทย  ที่มุงเนนใหเด็กไดเรียนรูตามความตองการของตนเองจากส่ิงแวดลอม

ที่ไดเตรียมไวใหเด็กประสบความสําเร็จตามความตองการจากการที่ไดลงมือกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  อันเปนการพัฒนา

ศักยภาพที่มีอยูภายในเด็กแตละคน  การศึกษาครั้งน้ีมุงหมายใหครู พอแม และผูปกครอง ไดทราบถึงการจัดการเรียนรูตาม

แนวการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม (Whole Language Approach)   สําหรับพัฒนาเด็ก  การจัดการเรียนการ

สอนของครู  รวมทั้งการใหความรูแกพอแมในการสนับสนุนเด็กใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

 กูดแมน (1989) ไดกลาววาการสอนภาษาตามธรรมชาติเปนการเรียนการสอนที่เนนการสอนภาษาอยางมีความหมาย  

เปนการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดความกลาและม่ันใจในตนเองในการที่จะใชภาษา  ไมเกรงวาจะผิด โดยผูเรียนจะอาศัย

ประสบการณของตนเองประกอบการเรียน  ไมแบงแยกภาษาเปนสวนยอย ทั้งน้ีเพราะผูสอนไมเนนการลงโทษเม่ือเด็กใชภาษา

ผิด  แตจะอธิบายโดยทางออม เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแกไขและพัฒนาตนเอง จากขอมูลขางตนไดชี้ ใหเห็นวาการเรียนรู

ภาษาตามธรรมชาติ ชวยพัฒนาการดานการคิดและดานการใชภาษาของเด็กโดยการเรียนรูผานประสบการณตรงจากส่ิงที่เรียน

อยางมีความหมาย  เด็กจะรับและซึมซับขอมูลทางภาษาจากสภาพแวดลอมใกลชิด  ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาไดดี

โดยเด็กจะไมเกิดความรู สึกลําบากในการเรียนรูเหมือนแนวการสอนภาษาในระบบโรงเรียนแบบเดิมแนวทางการจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาทางภาษาของเด็กในโรงเรียน  จึงควรใหตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของเด็กและเหมาะสมกับขั้น



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1837 

พัฒนาการของเด็กแตละวัย  หลักการแนวคิดแบบภาษาตามธรรมชาติน้ี  สามารถใชเปนวิธีการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน  

เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาอยางมีความหมายตอชีวิตในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนั้นจะเปน

การจัดในรูปแบบบูรณการคือจะมีทั้งการบูรณาการทั้งดานทักษะประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรูควบคูกันไป  ผูวิจัยจึง

ใชวิธีการสอนแบบธรรมชาติ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานการมี

สวนรวมในกิจกรรมอยางสนุกสนานไมนาเบื่อ สามารถเขาใจศัพทพื้นฐานได 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโดยการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาตามธรรมชาติ  โดยจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและดานการพูด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการสอนภาษาตามธรรมชาติ 

(Whole Language Approach) 

 

3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) ซ่ึงเปนการทดลองโดยมีกลุมทดลองเพียง

กลุมเดียว ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลชั้น

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลขนาดใหญ เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 

36 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Clustered Random Sampling) 

  3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง  ไดแกแผนการจัดประสบการณโดยใชการสอนตามธรรมชาติ ซ่ึงแนนกิจกรรมโดย

ใชความสนใจและส่ิงรอบกายหรือบริบทที่เด็กคุนชินอยูแลว จํานวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและ

การพูด  และแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   ซ่ึงผานการพัฒนาโดยการหาคุณภาพแลว 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

           3.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนขอสอบชนิดเลือกตอบโดยใช

ภาพ 3 ตัวเลือก ใหคะแนนเปนรายขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 5 ขอ ซ่ึงผานการพัฒนาโดย

การหาคุณภาพและหาคาเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน มีคาความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบ เทากับ  0.86   

 3.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนขอสอบชนิดใหปฏิบัติตามคําส่ัง 

จํานวน 5 ขอ ใหคะแนนเปนรายขอ โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 5 ขอ ซ่ึงผานการพัฒนาโดยการ

หาคุณภาพและหาคาเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน มีคาความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 0.94   

   3.2.3  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  (การจัดการเรียนการสอนแบบ Whole language Approach) โดย

สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจากแผนการจัดการประสบการณ จํานวน  8   แผน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ีปฏิบัติหรือ

แสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอให 3 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้งให 2 คะแนน ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม

บางครั้งให 1 คะแนน   

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 

    3.3.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อทาความเขาใจกับ นักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงคการเรียน บทบาทของผูเรียนและ

วิธีการประเมินผลการ เรียนรู 

    3.3.2 ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและ

การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนตาม จํานวน 2 ชั่วโมง 
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   3.3.4 ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมโดยผูวิจัยเปน ผูสอนนักเรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช

นวัตกรรมการสอนตามธรรมชาติ จํานวน 8 แผนการจัดประสบการณจํานวน 8 ชั่วโมง 

   3.2.4 ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบวัดความสามารถดานการฟงและการ

พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนขอสอบชุดเดยีวกันกับการสอบกอนการทดลอง 2 ชั่วโมง 

           3.4 การวิเคราะหขอมูล ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงและการพูดแลวนํามา 

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิต ิโดยใชสถิติคาพื้นฐาน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ  และเกณฑการตัดสิน

คุณภาพ ดังน้ี  

     

 

 

 

 

4. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชนวัตกรรมการ

สอนภาษาตามธรรมชาติ  ของเด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลขนาดใหญ 

เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังน้ี 

4.1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณ  

การสอนภาษาตามธรรมชาติ  (ดานการฟง)  ผลปรากฏวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 16.76 หรือรอย

ละ 80.83  และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 18.25  หรือรอยละ  91.25  แสดงวานักเรียนมีคะแนนดานการฟง หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

4.2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการพูดกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณ   

การสอนภาษาตามธรรมชาติ (ดานการพูด) ผลปรากฏวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 16.27 หรือรอยละ 

81.39  และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 18.81  หรือรอยละ  94.03  แสดงวานักเรียนมีคะแนนดานการฟง หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนแสดงวานักเรียนมีคะแนนดานการพูด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผลการเปรียบเทียบของคะแนนจาก

แบบทดสอบกอนและหลังการใชแผนการจัดประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  (Pretest, Posttest)  

(ดานการฟงและการพูด)  น้ันจํานวนเด็กทั้งหมด 36 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ   60  ทุกคน  แตเม่ือ

พิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ   60 จึงถือวาเด็กมีความสามารถในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาตาม

ธรรมชาติ คะแนนเฉล่ียรอยละกอนการจัดประสบการณ (Pretest) มีคาเทากับ 80.83   สวนคะแนนเฉล่ียรอยละหลังการจัด

ประสบการณ (Posttest) มีคาเทากับ  94.02 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเทากับ 13.19    

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหลังการหลังการจัดประสบการณโดยใชนวัตกรรมการสอนภาษาตามธรรมชาติ   ทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการ

ฟงและการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 

              จากการวิจัย การพัฒนาความสามารถทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชการสอนภาษาตาม

ธรรมชาติ สรุปไดวาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยการจัดประสบการณใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงรอบตัวใหเกิดความ

ชวงคะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ 

12 - 15 80.56 ดี 

 8 - 11 19.44 พอใช 

ต่ํากวา 8 - ปรับปรุง 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1839 

สนใจในการเรียนรูภาษาที่มีความหมายในชีวิตประจําวันน้ันสามารถพัฒนาความสามารถทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษได

ดีขึ้น สามารถสรางความม่ันใจใหกับเด็กในการฟงส่ิงตางๆ รอบตัวเด็กและสรางทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนซ่ึงทักษะน้ีบง

บอกถึงความเขาใจถึงความหมายของการฟงและสามารถโยงความหมายและตีความไดอยางถูกตอง (นงลักษณ งามขํา, 2551; 

ชายุดา จันทะปดตา, 2555)  ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายดังน้ี 

 5.1 ผลสัมฤทธ์ิดานการฟงของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวากอนการจัด

ประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ถาเราสอนฟงโดยตรงก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนของเด็ก เด็กเรียนชา 

พัฒนาการทางการฟงและความสามารถทางการฟงของเด็กปฐมวัย จะเปนทักษะทางภาษาที่เด็กเรียนรูไดดีกวาดานอ่ืนๆ ครูจึง

ควรใหความสําคัญกับการสอนฟงในฐานะที่เปนทักษะที่เด็กปฐมวัยเรียนรูไดกอนการพูด และสอดคลองกับ การติดตอส่ือสาร

ใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัยทักษะการใชภาษา 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน การฟง ซ่ึงการ

ฟงหมายถึง ความสามารถในการตีความส่ิงที่ฟง พิจารณาจากตัวชี้แนะ (Clue)  การรับสารที่เปนภาษาพูด รวมถึงตีความสาร 

การตีความมีลักษณะคลายกับการที่นักถอดรหัส (Cryptographer) ทําการถอดรหัสจากขอมูลที่ไดรับทั้งๆ ที่ไมรูรหัสมากอน 

กิจกรรมที่ผูฟงตองใหความสนใจและความพยายาม เพื่อที่จะเขาใจและทราบความหมายของส่ิงที่ฟง รวมทั้งความพยายามที่

จะเขาใจความหมายตามวัตถุประสงคของผูพูด ความสามารถที่จะเขาใจวาประโยคหน่ึงประโยคใดโดยเฉพาะน้ัน สัมพันธกับ

ประโยคอ่ืนๆ ที่พูดไปแลวอยางไรและเขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาที่อยางไรในการส่ือสาร ทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญ

ที่สุด ที่จะนําไปสูทักษะขั้นตอๆ ไป คือ การพูด การอานและการเขียน การฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ การฝก

ทักษะการฟงจึงประกอบไปดวย การฟงเสียง พยางค คําศัพท ประโยค การสนทนา และฟงเรื่องราวไดเขาใจเปนขั้นสุดทาย 

(กณิการ พงศพันธุสถาพร, 2553; ชายุดา  จันทะปดตา, 2555)   

 5.2 ผลสัมฤทธ์ิดานการพูดของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวากอนการ

จัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ผลกระทบที่มีตอการสอนโดยใชสองภาษาคือภาษาแมและภาษาอังกฤษในการ

สอนระดับอนุบาล ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานแบบเลาเรื่องซํ้า ผลการวิจัยพบวา การเลาเรื่องซํ้าชวยสงเสริม

ความสามารถดานการส่ือสารมากขึ้น ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการถายทอดภาษาใหชัดเจนละเอียดลออ ครอบคลุม

ความหมายที่ตองการส่ือใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการ

แสดงประกอบการเลานิทานผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทานโดยรวมและรายดานอยูในระดับดีทั้งความสามารถทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานประกอบการวาดภาพ ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองระดับความสามารถทางดานการ

พูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบการเลานิทาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี ความสามารถ

ทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการพูดของ

เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบหุนมีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(กณิการ พงศพันธุสถาพร, 2553; จีรวรรณ นนทะชัย, 2555; ณัฐวดี  ศิลากรณ, 2556) 

 5.3 ผลสัมฤทธ์ิดานการฟงและการพูดของนักเรียนหลังไดรับการจัดประสบการณการสอนภาษาตามธรรมชาติสูงกวา

กอนการจัดประสบการณการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  การพัฒนาแนวคิดที่วาประสบการณสําหรับเด็กเกิดขึ้นไดตองใช

ความคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทดลองและคนพบดวยตนเอง ไมนิยมการสอนใหเด็กทองจําแตเชื่อในการใหอิสระ

เด็กไดสํารวจ เลนในส่ิงแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่จะนําไปสูความสนใจของเด็ก ลักษณะการเรียนรูของเด็กน้ันจะเรียนส่ิง

ที่เด็กเก่ียวของดวยหรือตอเม่ือเด็กยอมรับดวยใจของเขาเองหรือสมัครใจทําเอง การที่เด็กจะเรียนมากนอยเพียงใดก็แลวแตวา

ส่ิงน้ันจะมีความสําคัญตอเด็กเพียงใดหรือเก่ียวของมีความหมายกับส่ิงที่เด็กทราบอยูแลวการจัดประสบการณหมายถึง การ

สรางการเรียนรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กทุกบริบทที่อยูรอบตัวเด็กตางเปนประสบการณการเรียนรู ตัวอยางเชน เด็ก

อยูกับส่ิงแวดลอมที่ใชภาษหน่ึงก็จะชินกับภาษาน้ัน เชน เสียงเหนอตามภาษาถิ่นซ่ึงการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เด็ก

สามารถแกไขภาษาของตนใหถูกตองได สําหรับการจัดประสบการณใหแกเด็กน้ันตองสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดาน
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รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในรูปแบบของบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคัญ (อาภาภัทร ไชยประสิทธ์ิ, 2551; รติ

รัตน คลองแคลว, 2551; นงลักษณ งามขํา, 2551; อัจฉรา ผิวพรรณ, เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท และ ศิวภรณ สองแสน, 2560) 

 5.4 นักเรียนสวนมากมีคะแนนอยูในระดับดีจากการวัดพฤติกรรมรายบุคคลคจากแผนการจัดการประสบการณ 

จํานวน  8 แผนโดยใชการสอนภาษาตามธรรมชาต ิปรัชญาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตามแนวจิตวิทยาภาษาศาสตร

ขึ้นโดยใชคําวา Whole language เปนคําที่เพื่อนรวมงานและผูสนับสนุนกลุมแรกที่รวมงานวิจัยใช   แตในแงของการให

ความหมายแลวแตละทานยังใหคําจํากัดความที่เปนไปตามแนวคิดของตนแตคงมีสวนรวมเดียวกันกับความคิดของกูดแมน 

(Goodman, 1989) เปนหลักสําคัญของการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม คือ การนําเอาองคประกอบของภาษาทุก ๆ 

ดานมาใชในการส่ือความหมายรวมไปถึงทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน การแตงเรื่องและการมีปฏิสัมพันธใน

การเรียนรู จะเห็นวาการสอนภาษาแบบธรรมชาติทําใหเด็กเรียนทักษะทางภาษาทุกดานอยางสัมพันธตอเน่ืองมีทัศนคติที่ดีตอ

การเรียนภาษา ทําใหการเรียนภาษางายขึ้นและมีความหมายตอผูเรียน (นงลักษณ งามขํา, 2551)   ดังน้ันการสอนภาษาตาม

ธรรมชาติจึงมีความสําคัญตอการสรางความสามารถในดานการอานและความสามารถดานการเขียนเชนกัน กลาวโดยสรุปจะ

เห็นวา การสอนภาษาตามธรรมชาติทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา พรอมทั้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ภาษาไดงายขึ้น เพราะการเรียนมีความหมายตอผูเรียน เกิดความสัมพันธกับพฤติกรรมทั้งดานการฟงพูด อาน เขียน ซ่ึงจะทํา

ใหเด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางภาษาอยางเต็มศักยภาพ และทําใหเกิดทักษะทางภาษาขึ้นสอดคลองกับ พรพิมล  ริยาย  

และธนางกูร ขําศรี (2555)  ไดกลาววาทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดการฟงแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับเริ่มตนจะเนนใน

การฟงเสียงใหเด็กจําเสียงไดและสามารถออกเสียงไดถูกตองรูจักสังเกตและฟงไดวาเสียงตางๆ มีความแตกตางกันอยางไร  

ระดับที่ 2 เปนการฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ  ซ่ึงทักษะการฟงเปนทักษะแรก ที่จะนําไปสูทักษะขั้นตางๆ ตอไป

คือ การพูด การอานและการเขียน    การฝกทักษะการฟงจึงประกอบไปดวย การฟงเสียง พยางค คําศัพท ประโยค และการ

สนทนาและการฟงเรื่องราวไดเขาใจเปนขั้นสุดทาย ซ่ึงทักษะที่สําคัญที่นําไปสูทักษะการพูดเด็กในระดับปฐมวัยมีทักษะการฟง

กอนทักษะการพูด ดังน้ันครูผูสอนจึงควรใหความสําคัญดานการฟงเพราะทักษะการฟงเปนทักษะที่เด็กเรียนรูไดดีกวาทักษะอ่ืน

ในระดับปฐมวัย และสรุปไดวา การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูภาษาอยางมี

ความหมายโดยเนนใหเด็กเรียนรูทักษะทางภาษา การฟง การพูด การอานและการเขียนไปพรอมๆ กัน ไมแยกเปนทักษะยอย

ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและอาศัยประสบการณของผูเรียน การฟงมีความหมายแตกตางจากการไดยิน   การไดยินเกิดขึ้น

เน่ืองจากมีเสียงมากระทบหูเองโดยไมตั้งใจ  หลายคนจึงไดยินอยางไมไดตั้งใจ ดังน้ันการไดยิน  หมายถึงประสบการณดานการ

ไดรับความรูไดยินและเขาใจความหมาย  สวนการฟงหมายถึง การใชความตั้งใจและสมาธิในการจับประเด็นและส่ือ

ความหมายของส่ิงที่ไดยิน (Goodman, 1989; อัจฉรา ผิวพรรณ, เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท และ ศิวภรณ สองแสน, 2560)  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  คณะครู-นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทุกคน ที่ใหการสนับสนุน

และรวมมือในการอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง ในการทดลอง และเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงดวยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ ทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี ที่กรุณาใหความรวมมือสนับสนุนและเปนกําลังใจจนทําให

ปริญญานิพนธน้ีสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ คุณพอสาย คุณแมตา ประศรีหาคลัง 

ที่ใหชีวิต ใหการอบรมเล้ียงด ูและใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณอันทรงคุณคายิ่ง 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย 2) ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบ 3) ทดลองใช

รูปแบบ และ 4) ประเมินและปรุง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยการ

เลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมิน 3) แบบทดสอบ

ความรูกอนและหลังเรียน 4) แบบประเมินทักษะ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวย       

พระยาพิชัยดาบหัก คือ (1) การสรางความรูความเขาใจ (2) การสรางแรงจูงใจในการเรียน (3) การฝกทักษะ (4) การวัดและ

ประเมินผล และ (5) การเชื่อมโยงความรู โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ (E1) 85.41 และประสิทธิภาพ

ของผลผลิต ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ (E2) 88.58 และ 2) ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธของนักศึกษาหลังเรียน   

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย  มวยพระยาพิชัยดาบหัก 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to 1) study on efficiency of the canto for weapon training in 

Muaythai and 2) the result on comparison of ability on Muaythai skills integration performance (Yutthasampan 

skills) which were consisted of 4 methods; Step 1: to collect and Review Primary Information, Step 2: to 

develop the mode, Step 3: to try out Model Trial, and  Step 4: to evaluate the mode. The subjects were 

30 students of College at Muban Chombueng Rajabhat University by using purposive sampling method. 

The instruments used of this research were 1) questionnaire, 2) assessment test, 3) pre-test and post-test 

test, 4) practical assessment test. The statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, 

dependent t-test, and content analysis. The results were found as follows:  1) Model of canto for weapon 

training in Muay Prayapichai Dabhak were (1) creating cognitive (2) cognitive  motivation (3) practical (4) 

Measurement and evaluation and (5) effective connectivity knowledge process at percentage score (E1) 

85.41 and effective of output at percentage score (E2) 88.58 and 2) Students’s ability on Muaythai skills 

integration performance (Yutthasampan skills) after practicing was higher that before practicing. 
 

Keywords: a develop of model for weapon training Muaythai, Muay Prayapichai 
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บทนํา  

มวยไทยจัดเปนศิลปะที่อยูในแขนงหน่ึงของการศึกษา ในยุคเริ่มตนน้ันไมเดนชัดนักอาจเปนกระบวนลีลาที่คละเคลา

อยูกับการเคล่ือนไหวในการใชนวอาวุธตาง ๆ ตอมามีการจําแนกและประมวลการตอสูดวยมือเปลาออกเปนระบบ กระบวนทา

และลีลาทารํายังคงหลงเหลือและตกทอดมาถึงทุกวันน้ี ก็เหลือจะมีแตกระบี่กระบองเทาน้ัน ในทารายรําลวนมีกระบวนทาของ

มวยไทยผสมผสานอยูดวย มวยไทย เปนศิลปะปองกันตัวอันโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตมวยไทยไมไดตื้นเขินอยูที่ลีลา

รายรําหรือมุงใชความแข็งแรงคลองแคลวเพียงเทาน้ัน หากแตมวยไทยประกอบดวยเรื่องราวปรัชญาทางพระพุทธศาสนาใน

สายนิกายที่เรียกวา พุทธตันตระอยางวิเศษลึกซ้ึงอีกดวย มีความเปนมาที่เก่ียวของกับระบบพลังงานสรีระรางกาย พลังงาน

จากจิตใจ และพลังงานจากสติปญญาที่มีความเปน “มวย”น้ัน ยอมตองเปนทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป”แนนอนวาไมใชความ

ปาเถื่อนเหมือนที่บางคนคิด (นายขยะ 2537, หนา 9-26) 

 ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเปนกษัตริยที่สนใจมวยไทยเปนพิเศษ “ทรงมีความสามารถใน

การใชทักษะมวยไทยและกระบี่กระบองเปนอยางด”ี และในสมัยกรุงธนบุรีทหารที่มีฝมือดีในการชกมวยก็จะไดรับการแตงตั้ง

ใหเปนทนายเลือก (มงคล คําเมือง, 2532, หนา 38) การที่พระมหากษัตริย เจาเมือง หรือเจานายชั้นสูงนิยมใหมีการชกมวย

เฉลิมฉลองหนาพระที่น่ัง จึงเปนโอกาสที่นักมวยจากทองถิ่นตาง ๆ จะแสดงความสามารถในชั้นเชิงมวยไทยใหเปนที่ประจักษ

แกสายตาประชาชน และหากมีความสามารถเปนเลิศแลว ยอมเปนหนทางแหงความเจริญกาวหนาในอนาคต อยางเชน นาย

ทองดี ฟนขาว หรือพระยาพิชัยดาบหักนายทหารเอกคูบารมีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซ่ึงสนใจฝกหัดมวยไทยตั้งแต

เล็กและไดเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อไปขอเลาเรียนวิชามวยไทยกับครูมวยที่มีชื่อเสียง ไดแก ครูเที่ยง บานแกง ครูเมฆ บานทา

เสา นอกจากน้ียังสนใจการตอสูชนิดอ่ืนอีก เชน มวยจีน การฟนดาบจึงทําใหมีความรอบรูและชํานาญการตอสู เปนพิเศษ 

เพราะสามารถผสมผสานวิชาความรูแตละอยางที่เลาเรียนมาใชเปนประโยชนไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาต,ิ 2540, หนา 23) 

 เม่ือกลาวถึงพระยาพิชัยดาบหักเราก็รูดีโดยทั่วกันวา ทานเปนวีรบุรุษของไทยอีกคนหน่ึงที่ไดรับการกลาวขานเปน

อยางมากในเรื่องของความกลาหาญและความจงรักภักดี และไมวาจะเปนฝมือในดานการรบและความเชี่ยวชาญในการใชเพลง

ดาบที่ลํ้าเลิศแลว ทานพระยาพิชัยดาบหัก ยังเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและเกงกาจในดานศิลปะมวยไทยเปนอยางมากอีกดวย 

ในสมัยที่ทานยังเปนเด็กหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาเด็กชายจอย เด็กชายจอยมีความชื่นชอบในศิลปะการมวยไทยเปนอยางมาก 

ชอบแอบไปดูการแขงขันชกมวยและลักจํากลับมาฝกฝนดวยตัวเองตั้งแตอายุ 8 ขวบ จากประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ครู

อาจารยที่สอนวิชาการตอสูปองกันตัวและคาถาอาคมมีทั้งหมด 6 ทาน คือทานพระครูวัดพระธาตุเมืองพิชัย ครูเที่ยง บานแกง 

ครูมวยงิ้ว วัดทาถนน (วัดวังเตาหมอ) ครูเมฆ บานทาเสา ครูดาบเหลือ สวรรคโลก และครูมวยจีน สุโขทัยธานี (สมพร แสงชัย, 

2555, หนา 15) พระยาพิชัยดาบหักไดศึกษาศาสตรและศิลปของมวยไทยอยางจริงจัง เพราะสาเหตุที่ทานไดฝกฝนเรียนมวย 

ไทยกับครูมวยไทยและครูมวยจีน (งิ้วและการหักกระดูก) จึงไดมีการนําเอาศิลปะมวยจีนมาผสมผสานกับศิลปะมวยไทยจน

กลายมาเปนสายมวยพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยยุทธศิลปหลักของมวยสายน้ีคือ หลบหลีกแลวตอบโต 

ปดและตอบโต ปดปองและตอบโต จับหักทุมทับ และเปดแลวจูโจม รวมเปนไมมวยทั้งส้ิน 535 ไมดวยกัน จากประวัติศาสตร

ในมวยไทยสายทานพระยาพิชัยดาบหัก ถือไดวาเปนขุมทรัพยทางภูมิปญญาของวีระบุรุษไทยที่ไดประดิษฐคิดคนศาสตรและ

ศิลปของการตอสูปองกันดวยแบบไทยน้ีขึ้นมา ผนวกกับการผสมผสานกับกล่ินอายของวัฒนธรรมไทยจีน จนกลายมาเปนมวย

ไทยสายพระยาพิชัยดาบหักที่เล่ืองชื่อและสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันน้ี  

 ปจจุบันการสืบทอดสายมวยของมวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหักน้ัน มีการขยายตัวในวงแคบ อันเน่ืองมาจากความ

อันตรายของทวงทาในการใชนวอาวุธที่มีความดุดันแลว และเหตุผลบางประการที่สงผลตอการอนุรักษและเผยแพรมวยไทย

สายพระยาพิชัยดาบหัก การฝกฝนมวยไทยจําเปนตองมีการฝกหัดการใชนวอาวุธใหมีความชํานาญและคลองแคลวกอน จึงจะ

สงผลตอประสิทธิภาพในการปองกันและตอบโต ซ่ึง สมพร แสงชัย (2545, หนา 45) ไดกลาวถึงปญหาในการฝกใชทักษะนว

อาวุธไววา ผูเรียนและฝกหัดมวยพระยาพิชัยดาบหักนอกจากจะตองเรียนทายางแปดทิศและทามือส่ีทิศซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญ
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แลว ผูฝกหัดจะตองเรียนรูและฝกฝนพื้นไมใหครบถวนดวย คือ การฝกใชนวอาวุธ ไดแก ศีรษะ มือ 2 ขาง ศอก 2 ขาง เขา 2 

ขาง และ เทา 2 ขาง ปจจุบันศีรษะถูกหามใชไปแลวเพราะมีอันตรายมากเกินไป มวยไทยบางสายไมนิยมสอนใหผูฝกมวยใชนว

อาวุธทั้งหมด เชน พวกที่ถนัดมือขวาก็ใชเปนแตมือขวาและเทาขวา พวกที่ถนัดซายก็ใชเฉพาะมือซายและเทาซาย ทําใหอาวุธ

มวยไทยหายไปเกินกวาครึ่ง บางครั้งนักมวยทีถ่นัดแตอาวุธบางชนิดก็ใชเปนแตอาวุธน้ัน ๆ นักมวยเหลาน้ีจึงไมครบเครื่องและ

ทําใหมวยไทยซ่ึงเปนมรดกของชาติขาดหายไป ซ่ึง ประกาศ เพียสามารถ (2555, หนา 97) กลาววา ผูฝกมวยไทยจะตองฝกฝน

การใชนวอาวุธจนเกิดเปนสัญชาตญาณขึ้นมาเอง เม่ือฝกฝนจนครบถวนสมบูรณแลว ความเคยชินจะเปนสัญชาตญาณส่ังงาน

ใหใชอาวุธที่เหมาะสม เพราะนักมวยในปจจุบันฝกฝนกันมาอยางสุกเอาเผากินและไมถูกตอง ไมมีหลักวิชาที่ไดกล่ันกรองและ

สืบทอดกันมา นวอาวุธก็ถูกใชเพียง 2-3 อยางเทาน้ัน และอาวุธหน่ึงก็งัดออกมาใชเพียง 2-3 แนว และใชไดแบบเก ๆ กัง ๆ 

เทาน้ัน 

ดังน้ัน เพื่อพัฒนาการฝกฝนการผสมผสานทามือ 4 ทิศ ทายาง 8 ทิศและการใชนวอาวุธ 108 แนวเขาดวยกัน ผูวิจัย

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ซ่ึงผลจากการวิจัยดังกลาวจะเปน

รูปแบบพื้นฐานของการฝกใชนวอาวุธของมวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหักและมวยไทยสายอ่ืน ๆ เพื่อนําไปปรับใช พัฒนาและ

เสริมสรางรูปแบบการฝกฝนมวยสายตนเอง และยังเปนอีกชองทางเลือกหน่ึงในการดํารงรักษาไวซ่ึงคุณคาของศิลปะมวยไทย

อันเปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาที่ส่ังสมมาของบรรพบุรุษไทย รวมทั้งเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

 2. เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 

2. ความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1. รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก  

วิชิต ชี้เชิญ (2553, หนา 15) กลาวถึง รูปแบบการสอนและกิจกรรมการพัฒนากีฬามวยไทย ไว 5 ขั้นตอนคือ 1) 

สรางความเขาใจและพอใจ 2) ขั้นสรางพลังในการฝก 3) ขั้นสรางทักษะและเทคนิคมวยไทย 4) ขั้นบูรณาการทักษะ และ 5) 

ขั้นนําเสนอผลงาน 

ชาญชัย ยมดิษฐ (2548, หนา 54) กลาววา กระบวนการเรียนสอนมวยไทยประกอบดวยลักษณะการเรียนรู 4 ดาน 

คือ 1) สรางความเขาใจ  2) สรางเจตคต ิ3) ฝกทักษะ  และ 4) นําเสนอและประเมินผล 

หนวยศึกษานิเทศก (กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6, 2537, หนา 43) ไดกลาวถึง การสอนทักษะการเคล่ือนไหว 

มีลักษณะการเรียนรู 5 ดาน คือ 1) การใหหลักการและการสรางความรูความเขาใจ 2) การสาธิตทักษะยอยและทักษะรวม 3) 

การฝกปฏิบัติและการสรางแรงจูงใจในการฝกปฏิบัติทักษะ 4) การฝกทักษะรวม และ 5) การทบทวนและการเชื่อมโยงการฝก

ที่ซับซอน 

จากการศึกษาแนวคิดของรูปแบบการฝกของศิลปะการตอสูแขนงอ่ืน ๆ เชน มวยไทเกก (taiji) คาราเต (karate) 

ยูโด (judo) และเทควันโด (Taekwondo) ทําใหพอสรุปไดวา รูปแบบการฝกทักษะการตอสูในศาสตรและศิลปแหงการตอสู

ของมวยตางชาติสายอ่ืน ๆ น้ัน โดยสวนใหญจะมีรูปแบบในการฝกที่คลายคลึงกัน ซ่ึงรูปแบบที่วาน้ีก็คือการฝกในลักษณะของ 

Canto (แคนโต) คือ กระบวนการฝกทักษะการฝกนวอาวุธ โดยเปนลักษณะทารายรําแบบเชิงยุทธหรือที่เรียกวายุทธสัมพันธ 
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กลาวคือ รูปแบบการฝกทักษะนวเปนชุด ๆ หรือกระบวนทารําแบบตอเน่ืองกันโดยจะเริ่มตั้งแตทาเริ่มตนจนถึงทาส้ินสุดในการ

ฝก และในแตละระดับขั้นจะมีการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน ซ่ึงรูปแบบดังกลาวน้ีจะเปนในลักษณะของการฝกนวอาวุธ 

และการฝกทักษะแบบมโนภาพเสมือนกับการอุปมาวามีคูตอสูอยูเบื้องหนา แลวฝกทักษะการหลบหลีกและตอบโตเพื่อใหเกิด

ความคลองแคลวและเกิดความชํานาญในการฝกนวอาวุธ ซ่ึงรูปแบบดังกลาวน้ีจะอยูในรูปแบบของการฝกแบบ Canto (แคน

โต) มีลีกษณะการเรียนรู 6 ดาน คือ 1) สรางความรูความเขาใจในหลักการ 2) ฝกทักษะ 3) Canto (แคนโต)  4) ทบทวนและ

ฝกฝนสมํ่าเสมอ 5) ฝกฝนดวยตนเอง และ 6) ประยุกตใชทักษะโดยอัตโนมัติ 

จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎดีังกลาว ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบเพื่อใชในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระ

ยาพิชัยดาบหัก ซ่ึงสามารถสรุปได 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การสรางความรูความเขาใจ 2) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 3) 

การฝกทักษะ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) การเชื่อมโยงความรู 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบ มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

     1.1 ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

     1.2 ขั้นพัฒนารูปแบบ 

     1.3 ขั้นทดลองใชรูปแบบ 

     1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชยัดาบหักและแบบประเมินความเหมาะสมของโครงราง

รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .76 

 2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .91 

 2.3 แบบทดสอบความรูกอนและหลังเรียน ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .84 

 2.4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 

             3. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

 3.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเน้ือหา 

 3.2 ยกรางรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

 3.3 พัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

 3.4 นํารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักไปใช 

 3.5 การสรางแบบประเมิน 

 3.6 การนําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย 

 3.7 การตรวจสอบคุณภาพที่พัฒนาขึ้น 

             4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.1 ทําหนังสือและประสานงานถึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง เพื่อขอความรวมมือใหนักศึกษาเขารวมการเก็บขอมูลในงานวิจัย 

 4.2 อธิบายวิธีการใชรูปแบบในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก และวิธีการบันทกึผลการฝก 

 4.3 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน (Pretest)  

 4.4 คณะกรรมการจํานวน 3 ทาน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธของนักศึกษากอนการ

ใชรูปแบบในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 
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 4.5 ดําเนินการทดลองโดยใชรูปแบบในการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักกับนักศึกษา

สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 4.6 นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรูหลังเรียน (Posttest) 

 4.7 คณะกรรมการจํานวน 3 ทาน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธของผูเรียนหลังใช

รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

 4.8 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิตใินการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก  

             5. การวิเคราะหขอมูล  

 5.1 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก โดยการหาคา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ซ่ึงกําหนดตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80  

 

ผลการวิจัย  

 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก  

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

คนที ่
คะแนนทดสอบทายหนวยการเรียนรูที่ 

คะแนนรวมระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 
1 2 3 4 

1 8 9 9 9 35 37 

2 10 9 8 9 36 38 

3 10 9 9 8 36 34 

4 9 9 10 9 37 39 

5 8 9 8 9 34 36 

6 9 9 8 8 34 35 

7 9 8 9 9 35 38 

8 7 9 7 8 31 30 

9 9 8 9 9 35 33 

10 8 8 9 8 33 35 

11 10 9 9 9 37 36 

12 9 8 9 8 34 39 

13 8 9 9 9 35 36 

14 9 8 8 8 33 37 

15 9 8 9 8 34 38 

16 8 8 8 7 31 39 

17 10 8 10 9 37 40 

18 9 8 8 8 33 34 

19 9 8 9 9 35 36 

20 7 9 8 8 32 35 

21 8 8 8 9 33 33 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก พบวา 

ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวางเรียนไดถูกตอง เฉล่ีย 85.41 และผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได

ถูกตอง เฉล่ียรอยละ 88.58 แสดงวารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80 

 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ  

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธกอนและหลังการใชรูปแบบการฝกใช 

              นวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก  

 

การทดสอบ (N) (  )  S.D. df t P 

กอนใชรูปแบบ 30 46.43 6.76 
29 23.245 .00** 

หลังใชรูปแบบ 30 80.13 2.66 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธ กอนและหลังการใช

รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวา คะแนนเฉล่ีย

ของผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติยุทธสัมพันธกอนและหลังใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยา

พิชัยดาบหัก ของนักศึกษากลุมตัวอยางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คนที ่
คะแนนทดสอบทายหนวยการเรียนรูที ่

คะแนนรวมระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 
1 2 3 4 

22 9 9 10 9 37 37 

23 8 7 8 9 32 32 

24 8 8 8 7 31 31 

25 7 8 9 9 33 33 

26 10 9 10 8 37 37 

27 9 8 9 8 34 34 

28 9 9 8 8 34 34 

29 9 10 9 8 36 36 

30 7 8 9 7 31 31 

รวม 259 254 261 251 1025 1063 

เฉล่ีย 8.63 8.46 8.70 8.36 34.16 35.43 

S.D. 0.92 0.62 0.74 0.66 1.94 2.60 

รอยละ 86.33 84.67 87.00 83.67 85.41 88.58 

รวม  E1 / E2  = 85.41/88.58 X =1025 F  = 1063 

E1 = 85.41 E2 = 88.58 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ไดคาประสิทธิภาพ 85.41/88.58 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธการใชนวอาวุธกอนและหลังการใช

รูปแบบฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังเรียน

ดวยรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.58 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา รูปแบบการฝกใชนว

อาวุธมวยไทยที่พัฒนาขึ้น มีรูปแบบการเรียนรูที่เปนระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีแผนจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและมีเน้ือหา

ในการเรียนรูที่เรียงจากงายไปสูยาก ผูเรียนสามารถทําความเขาใจและจดจําเน้ือหาสาระการเรียนไดงายและเร็วขึ้น ลักษณะ

การสอนที่เนนการเชื่อมโยงประสบการณและความสัมพันธระหวางความรูเดิมและความรูใหมของผูเรียน อีกทั้งการเรียนการ

สอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและฝกหัดทักษะการใชนวอาวุธมวยไทย ผูสอนมีวิธีการจูงใจและคอยกระตุนการ

เรียนรูของผูเรียน โดยกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลและชมเชยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติและเรียนรูไดถูกตองตาม

ขั้นตอนที่ผูสอนกําหนด รวมทั้งผูสอนคอยใหคําแนะนําและสอนเทคนิควิธีการที่จะทําใหผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติและเรียนรู

จดจําเน้ือหาไดดีขึ้น และยังมีการเนนกระบวนการทําแบบฝกหัดและการฝกทักษะซํ้า ๆ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและความรู

ความเขาใจ สามารถแกไขปญหาในการเรียนรูจากประสบการณของตัวเองได รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยมีกระบวนการ

เรียนการสอนที่เนนการใชส่ือการสอน รูปภาพ วีดีโอและอุปกรณตาง ๆ ที่กระตุนความสนใจของผูเรียนและชวยสรางระบบ

การจดจําความรูของผูเรียนไดเปนอยางด ี ดังน้ันจะเห็นไดวา เม่ือผูสอนมีการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนที่ชัดเจน มีเน้ือหา

การสอนที่สอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการสรางแรงจูงใจในการเรียน มีแผนการจัดการ

เรียนรูที่เตรียมไวอยางเหมาะสม มีการประเมินผลที่สามารถวัดความรูความเขาใจไดดีแลวน้ัน จะทําใหผูเรียนมีความความรู

ความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนไดเปนอยางดี  

จะเห็นไดวา แรงเสริมและส่ิงเราเปนสวนสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ ความ

พรอม ความสนใจ แรงจูงใจ สติปญญา การฝก การทําซํ้า สุขภาพจิต หรือส่ิงแวดลอมก็เปนอีกองคประกอบหน่ึงที่สงผลใหการ

เรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ออสบอรนและวิททรอค (Osborne and Wittrock, 1983, 

489-508) ที่ไดอธิบายถึงอิทธิพลของความรูเดิมที่มีตอการเรียนรูไววา การเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม

และสภาพแวดลอมทางกายภาพเทาน้ัน แตการเรียนรูยังเกิดอยูกับความรูเดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณของผูเรียนอีก

ดวย เพราะส่ิงเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกรับรู ส่ิงเรา และวิธีการที่ผูเรียนปฏิสัมพันธกับส่ิงเราน้ัน นอกจากน้ี คารรอล 

(Carroll,1968, 723-733) ยังไดเสนอรูปแบบการเรียนรูไววา การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ ครูผูสอนจะตอง

คํานึงถึงความถนัดทางการเรียนของผูเรียน ความสามารถของผูเรียนในการทําความเขาใจและพยายามในการเรียน เวลาที่ใช

ในการเรียนและคุณภาพในการสอนของครูผูสอนองคประกอบทั้ง 5 น้ีเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและมี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักที่พัฒนาขึ้น เนนรูปแบบการสอนที่ฝกใหผูเรียนมี

ความสามารถในการจดจําส่ิงที่เรียนไดนาน และสามารถตอบสนองตอการเรียนรูไดดี ผานกระบวนการกระตุนและเสริมแรง

ใหกับผูเรียนอยูตลอด การใหผูเรียนมีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน สงผลใหนักศึกษาที่เรียนผานรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหักมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่อยูระดับสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 88.58 สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสารศิษฐ ศรีศักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ที่ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูศิลปะมวยไทย ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการสอน

เพื่อการเรียนรูศิลปะมวย ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรียนรูส่ือมัลติมีเดียและคูมือการใช มีประสิทธิภาพเทากับ 
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87.77/88.88 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชัย ยมดิษฐและคณะ (2553 : บทคัดยอ) ที่ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงผลการหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนผานเว็บวิทยาลัยมวยไทยทุกรายวิชา ได

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักศึกษาไดประสิทธิภาพ

ของเว็บตามรายวิชา ไดแก วิชาภูมิปญญาการตอสูปองกันตัวของไทย คิดเปนรอยละ 89.17/85.21 วิชาศาสตรและศิลปแหง

การตอสูปองกันตัวของไทย คิดเปนรอยละ 88.95/87.78 วิชาวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับมวยไทยคิดเปนรอยละ 

85.33/80.67 และวิชาคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิต คิดเปนรอยละ 83.14/85.71 

2. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธการใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก 

พบวา คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติทักษะยุทธสัมพันธหลังใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทย

ในมวยพระยาพิชัยดาบหักของนักศึกษา สูงกวากอนใชรูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยพระยาพิชัยดาบหัก ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะวา รูปแบบการฝกทักษะการใชนวอาวุธมวยไทย มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีฝกที่ชัดเจน 

พรอมกับใหผูเรียนไดเตรียมพรอมสภาพรางกายและจิตใจ สรางและเราอารมณใหผูเรียนเกิดแรงกระตุนและมีความสนใจที่จะ

ฝกฝน จากน้ันใหผูเรียนไดฝกฝนจากขั้นตอนงายไปหายาก ผานรูปแบบการฝกทักษะยอย ทักษะรวมและฝกยุทธสัมพันธ โดย

เนนการฝกบอย ๆ ฝกซํ้า ๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญและความคลองแคลว แลวเชื่อมโยงทักษะสูการปฏิบัติทักษะอัตโนมัติ

ภายในสัญชาตญาณแหงการตอสูดวยความเชื่อม่ันของตนเอง และสามารถประยุกตใชทักษะนวอาวุธในการปองกันและตอบโต

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักศึกษามีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทักษะที่สูงขึ้น ซ่ึงกระบวนการเรียนรูและวิธีการ

ฝกทักษะดังกลาว มีความสอดคลองกับแนวคิดของ ซิมพซัน (Simpson, 1972) ที่ไดกลาววา ทักษะปฏิบัติน้ีสามารถพัฒนาได

ดวยการฝกฝน ซ่ึงหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และ

ความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา ความแรงหรือความราบรื่นใน

การจัดการ  สอดคลองกับ ชาญชัย ยมดิษฐและคณะ (2549 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางและพัฒนาส่ือตนแบบ

แมไมมวยไทยเพื่อใชสรางทุนทางวัฒนธรรม และผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังการใชส่ือกอนเรียนภาคปฏิบัติทักษะ มีคะแนน

สูงกวากอนใชส่ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สําราญ สุขแสวง (2560 : บทคัดยอ ) 

ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางโปรแกรมการฝกซอมมวยไทยสําหรับนักมวยไทยอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ผลการ

เปรียบเทียบทักษะมวยไทยสําหรับนักมวยไทยอาชีพ กอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 2 และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ทั้ง 9 

รายการไดแก 1) ทักษะการใชหมัดระดับบน 2) ทักษะการใชหมัดระดับกลาง 3) ทักษะการใชเตะระดับบน 4) ทักษะการใช

เตะระดับกลาง 5) ทักษะการใชเตะระดับลาง 6) ทักษะการใชเขา 7) ทักษะการใชถีบระดับกลาง 8) ทักษะการใชถีบระดับบน 

และ 9) ทักษะการใชศอกระดับบน ทั้ง 9 รายการ พบวา มีคาเฉล่ียความสามารถที่แตกตางกัน โดยหลังการฝกสัปดาหที่ 4 มี

คาเฉล่ียความสามารถที่ดีกวาหลังการฝกสัปดาหที่ 2 และกอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาและวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝกใชนวอาวุธมวยไทยในมวยไทยสายอ่ืน ๆ   

 2. ควรศึกษาและการพัฒนารูปแบบการฝกมวยไทยแบบบูรณาการกับศิลปะการตอสูแขนงอ่ืน ๆ ของตางประเทศ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4       

ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค

(ปานอุทิศ) สังกัดเทศบาลตําบลบางนมโค กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํานวน 20 คน ไดจากการสุม

แบบกลุมหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องแสงและการมองเห็น 

จํานวน 10 แผน ใชเวลา 20 ชั่วโมง 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบกลุมเดียว และการทดสอบคาเอฟ 

โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบวัดซํ้า ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสอนแบบโครงงาน 
 

Abstract 
 

This research aims to study the science process skills of grade 4 students taught by the project 

approach. The samples used in this research were 20 grade 4 students in Watbangnomko Municipal School 

under Bangnomko Metropolitan Municipality, Department of Local Administration, Ministry of the lnterior 

by multi-stage random sampling. The research instruments were 1)10 lesson plans about light and visibility 

using the project approach lasted for 20 hours. 2) measurement test of science process skill with the 

reliability of 0.87. The data analysis statistics used in data analysis were percentage, average, standard 

deviation. t-test and f - test by repeated measure of variance. The research found that. Students taught 

by the project approach, have higher scientific process skills with a statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords: science process skills, project approach 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1852 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

1. บทนํา  

 ในการพัฒนาประเทศ ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญ เม่ือไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและเหมาะสม จะมีความรู

ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและนําความรูไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมตอไป วิทยาศาสตรถือวามีบทบาทสําคัญใน

สังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพตาง ๆ ลวนเปน

ผลงานของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีอยางมาก เพื่อกาวใหทันตอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในโลกที่มีกระแสการเปล่ียนแปลงน้ี ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีก็เปนสวนหน่ึงที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีการดํารงชีวิตตองเปล่ียนไปเชนกัน  

 การเรียนวิชาวิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธี การคิดที่เปนเหตุผล คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ  มีทักษะ

ในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย     

และสามารถตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ที่เรียกวาสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge – based 

society) ทุกคนจึงตองไดรับการพัฒนาใหรูเรื่องของวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพื่อนําความรูไปใชอยางมี

เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ความรูในทางวิทยาศาสตรนอกจากพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นแลว ยังชวยใหคนมีความรูที่

ถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแล การพัฒนาส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ที่สําคัญอยาง

ยิ่งอีกประการก็คือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศและ

สามารถดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544) ดวย

ความสําคัญของวิทยาศาสตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

มุงหวังใหผูเรียนนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ

การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 10) 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา    

แหงชาติ (สทศ.) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 พบวาคะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศรอยละ 42.13 ระดับจังหวัดรอยละ 41.51 ระดับสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย               

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอยละ 41.39 และโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) ซ่ึงเปนโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน เฉล่ียรอยละ 35.50 

ซ่ึงผลการทดสอบพบวาคะแนนของนักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร อยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือ       

รอยละ 50 จากการวิเคราะหสภาพปญหาในการสอนวิชาวิทยาศาสตร พบวาสาเหตุมาจากนักเรียนมีพื้นฐานความรูที่แตกตาง

กันทําใหความสนใจ และความสามารถในการรับรูแตกตางกันดวย ซ่ึงนักเรียนคิดวาวิชาวิทยาศาสตรเปนเรื่องยากทําใหไม

อยากเรียน อีกประการหน่ึงอยูที่ตัวครูผูสอน ที่ตองสอนหลายวิชา มีภาระงานมาก จึงไมมีเวลาเตรียมการสอน การสอนเน้ือหา

เนนความรูความจํามากกวากระบวนการปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนขาดการฝกทักษะการปฏิบัติ และทักษะกระบวนการ        

ทางวิทยาศาสตร ครูไมไดใหความสนใจพื้นฐานความรูเดิมและความตองการของผูเรียน ผูเรียนทุกคนไดรับการปฏิบัติ

เชนเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  (รุง แกวแดง . 2543 : 37-39) ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ปญหาดังกลาวครูตองปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะกระบวนการคิด และการใชรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาก

ขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 41) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองใหผูเรียนมีสวนสรางความรู ปรับปรุงความรู ตลอดจน

แกไขเปล่ียนแปลงความรูที่มีอยูแลว พรอมกับใหนักเรียนไดใชความคิดปรับเปล่ียนความคิดตลอดจนสรางแนวความคิดใหม

เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย สุขศรีงาม. 2545 : 5) ดังน้ัน การที่นักเรียนจะสรางองคความรูไดตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน และกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 219)  
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 ถวัลย มาศจรัสและมณี เรืองขํา (2549 : 18) กลาววา การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานเปน การเรียนรูที่ผูเรียน

ไดฝกทักษะรอบดาน ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ อีกทั้งยังปลูกฝงความเปนนักคิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังเปนการเรียนรูที่ใหอิสระแกผูเรียน สงเสริมในดานของความคิดในหลากหลายมิติ เปนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนอยางแทจริง และสงเสรมิใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เปนไปในทางที่ดีและเพิ่มขึ้นจากเดิม  

 จากการตรวจสอบเอกสารพบวาการสอนแบบโครงงาน สามารถทําใหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนที่สังกัดกรมสงเสริม       

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ เรียนในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2558             

จํานวน 25 โรงเรียน 36 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 624 คน 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค

(ปานอุทิศ) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน 20 คน 

โดยไดมาจากการสุมหลายขั้นตอนมีการดําเนินการสุมดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 สุมจากโรงเรียนที่สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวน 1 โรงเรียน 

 ขั้นที่ 2 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่ไดจากขั้นที่ 1 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวน             

1 หองเรียน 

       เน้ือหา 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองเปนเน้ือหาสาระที่อยูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่องแสงและ

การมองเห็น สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสาร

ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  สาระที่  8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มาตรฐาน ว 8.1                  

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติ   

ที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ ที่แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลาน้ัน ๆ 

เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

 ระยะเวลา 

 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ผูดําเนินการทดลองดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนเวลา         

5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรตน    ไดแก  การสอนแบบโครงงาน  

 ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ซ่ึงแผนการจัดการ

เรียนรูที่เรียนโดยการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ที่ไดรับการตรวจสอบปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ      

ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และความเหมาะสมของคําถาม โดยแตละแผนมีคา IOC จากผูเชี่ยวชาญตั้งแต       

0.6 - 1.00 และใชระยะเวลาการสอน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 

5.2 วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ตามเกณฑการใหคะแนนตามที่

กําหนดไว เสนอใหผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน แลวนํามาปรับปรุง จากน้ันไปนําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไป

ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 
 5.3 นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 แลวนําขอมูลที่ไดจาก

การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง ไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผลการวัดทักษะวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคการวิจัยหรือไม 

 5.4 วิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบคะแนนการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง           

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way Repeated measure ANOVA) 

 

6. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคะแนนจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน ระหวางเรียน 3 ครั้ง 
 

 

คะแนนที่ไดจากการวัดทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

คาเฉล่ีย ( x ) 6.95 8.20 9.25 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.94 0.70 0.64 
   

 จากตารางคะแนนที่ไดจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 6.95 คะแนน ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 8.2 คะแนน ครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉล่ีย 9.25 

คะแนน จากคะแนนเฉล่ียการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน    

มีคะแนนเฉล่ียจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาแตกตางกัน และเพื่อทดสอบวาการสอนแบบโครงงานนั้น   

มีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือไม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนดังตารางตอไปน้ี 
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 ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Testsb) 
 
 

Effect Value F 

Hypothesis 

df Error df Sig. 

Partial Eta 

Squared 

measure Pillai's Trace .928 1.161E2a 2.000 18.000 .000 .928 

Wilks' Lambda .072 1.161E2a 2.000 18.000 .000 .928 

Hotelling's Trace 12.905 1.161E2a 2.000 18.000 .000 .928 

Roy's Largest Root 12.905 1.161E2a 2.000 18.000 .000 .928 

a. Exact statistic 

b. Design: Intercept  

Within Subjects Design: measure 

      

  

 จากผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนหลายตัวในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรครั้งน้ีใช  คาสถิติ F 

(Wilks' Lambda) = 1.161E2a และมีคา Sig. = .000 ซ่ึงนอยกวา  = .05 สรุปไดวา ผลการวัดทักษะกระบวนการ         

ทางวิทยาศาสตร ทั้ง 3 ครั้ง แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางขางตนน้ี สามารถตรวจสอบคา Compound Symmetry วาคาความแปรปรวน เปน Compound 

Symmetry หรือไม โดยเลือกอานดวยวิธี Greenhouse-Geisser ดังตารางถัดไป 
 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1      

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

measure Sphericity Assumed 53.033 2 26.517 202.879 .000 

Greenhouse-Geisser 53.033 1.396 37.984 202.879 .000 

Huynh-Feldt 53.033 1.473 36.012 202.879 .000 

Lower-bound 53.033 1.000 53.033 202.879 .000 

Error(measure) Sphericity Assumed 4.967 38 .131   

Greenhouse-Geisser 4.967 26.528 .187   

Huynh-Feldt 4.967 27.980 .178   

Lower-bound 4.967 19.000 .261   

 จากตาราง พบวาผลการวิเคราะห Tests of Within-Subjects Effects น้ัน แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการประเมินทักษะแตละครั้งเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากคา 

Greenhouse-Geisser คา F = 202.879 และคา Sig. = .000   

 จากน้ันนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู Pairwise Comparisons 
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Measure:MEASURE_1     

(I) measure (J) measure 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower 

Bound Upper Bound 

1 2 -1.250* .099 .000 -1.458 -1.042 

3 -2.300* .147 .000 -2.607 -1.993 

2 1 1.250* .099 .000 1.042 1.458 

3 -1.050* .088 .000 -1.234 -.866 

3 1 2.300* .147 .000 1.993 2.607 

2 1.050* .088 .000 .866 1.234 

Based on estimated marginal means    

*. The mean difference is significant at the .05 level.   

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

adjustments). 
 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู ของการวัดซํ้าของทุกคูแตกตางกัน สรุปไดวาการวัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินน้ัน นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นทุกคร ั้ง      

โดยผลการเปรียบเทียบรายคูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน

แบบโครงงาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร           

จากการวัดระหวางเรียน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.95 คะแนน ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.20 คะแนน 

ครั้งที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.25 คะแนน โดยสรุปจากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3 ครั้ง นักเรียน          

มีคะแนนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8. อภิปรายผล 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เรื่องแสงและการมองเห็น มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงขึ้น จากการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางเรียน 3 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ที่มีสวนสําคัญในการกระตุนทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐาน        

ทั้ง 8 ทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร พรมศรี (2551). ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนที่ผานกระบวนการเรียนรูโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิตสําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

โดยใชการสอนแบบโครงงาน มีทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน มีทักษะการทําโครงงานเม่ือเทียบกับเกณฑอยูใน

ระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สายพิน กองกระโทก (2552). ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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เรื่องแมเหล็กและแรงไฟฟา ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการสอนแบบโครงงาน  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 

9. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะทั่วไป  

  1. ครูผูสอนควรนําการสอนแบบโครงงานไปใชในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะ    

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  2. ครูผูสอนตองเปนผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู คอยสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห ระบุส่ิงที่รู   

ส่ิงที่ตองรู วิธีการใชขอมูล และแหลงเรียนรู นอกจากน้ันแลวตองมีการยืดหยุนเวลาใหกับผูเรียนในกรณีทําไมทันในหองเรียน 

สามารถเรียนรูนอกเวลาเรียนได 

 ขอเสนอสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรนํารูปแบบวิจัยในครั้งน้ีไปวิจัยกับกลุมนักเรียนในระดับชั้นที่นักเรียน มีปญหาดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรต่ํา  

 2. การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบโครงงาน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และสงเสริมให

ผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูดวยตนเอง คิดเปนทําเปน แกไขปญหาเปน นําการคิดวิเคราะหมา

ตัดสินใจ มีทักษะในการทําโครงงาน การทํางานเปนกลุม ปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถนําความรูที่ ไดมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการ

ทํางานเปนทีม และ 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของของรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวเพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม

และและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชในการจัดการเรียน

การสอนในหองเรียน กับกลุมตัวอยางลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร

คลองสิบสาม ปทุมธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบประเมินทักษะการทํางานเปนทีม แบบประเมินผลงาน และแบบบันทึก

การเรียนรูของนักเรียน ขอคนพบในการศึกษาครั้งน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การเตรียมการของครู โดยเตรียมเน้ือหา ทักษะ

กระบวนการ และการจัดทีมนักเรียน 2) การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรู        

2) ขั้นการดําเนินการเรียนรู การแลกเปล่ียนเรียนรู และสรุปบทเรียน และ 3) การประเมินผลการเรียนรู ทั้งน้ีครูมีบทบาทเปน

ผูอํานวยความสะดวกและฝกทักษะการทํางานเปนทีมใหแกผูเรียน 

2. จากการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดังกลาวดวยการนําไปทดลองใชในหองเรียน ปรากฏ

วานักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมสูงขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ การเรียนรูเชิงประสบการณ  การทํางานเปนทีม  ทักษะการทํางานเปนทีม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

The purpose of this research were 1) to develop the instructional model based on experiential 

learning principles and team working and 2) to verify its effectiveness to enhance team-working skills and 

learning achievement of Mathayomsuksa two students by implementing the instructional model into the 
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classroom. The samples were purposively selected from Mathayomsuksa two students of Debsirinklongsibsam 

Pathumthani School with 30 students. The research instruments were team- working skills assessment 

form, job evaluation form and students’ learning logs.  

The findings were as the followings 

1. The instruction model comprises 2 main parts; 1) the teacher’s preparation part, including 

contents, process skills and team setting; 2) the instructional activities part, consisting of 3 main stages. 

They are: 1) determining learning guideline; 2) action learning, sharing and learning, and summarizing and 

3) learning evaluation. Teachers play significant role of facilitating and training team-working skills. 

2. The effectiveness of this instruction model was verified by implementation into the classroom 

and was found that students who learned with this instruction model increase team-working skills. Their 

learning achievement was higher than the standard score at 0.05 level of significance.  

 

Keywords: experiential learning, team working, team-working skills, learning achievement  

 

1. บทนํา  
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา  ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   และมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  ตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนร ูจาก

ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ดังกลาวน้ีสอดคลองกับหลักการของ จอหน ดิวอ้ี  (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545 : 4) ที่วา “โรงเรียนมีหนาที่ในการเตรียม

เด็กใหสามารถเผชิญชีวิตในสังคมได ไมใชมีหนาที่แตเพียงการถายทอดความรูเทาน้ัน” และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมคือ “การ

เรียนรูจากการกระทํา” เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง จึงเปนหลักการที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนการรวมกลุม

เพื่อการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อการทํางาน ดังน้ันครูจึงจําเปนตองสงเสริมและฝกทักษะการทํางานรวมกันใหแกนักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจะเนนใหนักเรียนทํางานเดี่ยวมากกวางานกลุมและถึงแมจะใหนักเรียนทํางาน

กลุมก็มักเปนลักษณะของตางคนตางทํา โดยนักเรียนมุงที่จะทํางานของตนเองใหสําเร็จ เม่ือทํางานเสร็จแลวก็ใชการแลก 

เปล่ียนคําตอบหรือขอมูลกันมากกวาจะรวมกันคิดและรวมกันทํางาน (Langer et. al, 2002) ซ่ึงสอดคลองกับ อารีรักษ  มีแจง 

(2547) พบวานักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคิดเห็นวาการทํางานเปนกลุมเปนส่ิงที่ไมนาสนใจเพราะมีการเก่ียงงานกัน เชน 

ใหคนเกงทําคนเดียวเพราะไมไวใจคนอ่ืน หรือกลัวไดคะแนนนอย จึงทําใหการทํางานกลุมไมมีประสิทธิภาพ และแมการจัด

สภาพการจัดการเรียนการสอนไดเปล่ียนเปนใหผู เรียนทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น แตการจัดกิจกรรมกลุมเหลานั้นไมมี

กระบวนการทํางานกลุมที่ดี ถึงแมจะมีการแบงกลุมทํางานและผูเรียนน่ังเรียนเปนกลุม แตการทํางานยังมีลักษณะตางคนตาง

ทํา ยังไมมีการคิดรวมกัน ซ่ึงขอสรุปน้ีสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่พบวา ผูเรียน

ยังไมไดมาตรฐานในเรื่องความรักในการทํางานและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

ดวยเหตุดังกลาวทําใหเห็นสภาพของปญหาเรื่องนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ

ขาดทักษะกระบวนการทํางานที่ดี ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนส่ิงสําคัญในการใชชีวิตในอนาคตของนักเรียน และพบวามีผูที่ใชการ
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เรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ตามแนวคิด

ของโคลบ (Kolb, 1984) และสอดคลองกับ ชัยพร วิชชาวุธ (2556: 1) ที่นําไปใชพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม 

พบวาสามารถชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

หลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และผูวิจัยมุงหวังใหการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประโยชนตอผูที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมในรายวิชาตางๆ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสราง

ทักษะการทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปน

ทีม สามารถพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนได 

2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปน

ทีม สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาชางไมได 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

   4.1.1 หลักการเรียนรูเชิงประสบการณ โคลบ(Kolb, 1984) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 

มีลําดับขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ประสบการณเปนรูปธรรม 2) การสังเกตและการคิดสะทอนกลับในประสบการณบนพื้นฐานของ

แตละคน 3) เกิดเปนความคิดรวบยอด 4) สรางแนวทางในการนําไปปรับใชในโอกาสตอไป นําไปสูประสบการณที่เปนรูปธรรม

อันใหม และ ชัยพร วิชชาวุธ (2548) ไดพัฒนาหลักสูตรโดยใชหลักการเรียนรูเชิงประสบการณ เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา

สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตในการทํางานในสถานการณจริง โดยวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณมี 4 ขั้นตอนคือ 1) 

การใหลงมือทํากิจกรรม 2) ทบทวนการทํากิจกรรมวาใครทําส่ิงใด 3) วิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม และ 

4) สรุปผลการเรียนรูที่ได  

   จากการศึกษาหลักการเรียนรูเชิงประสบการณจากเอกสารตางๆ ที่ผูวิจัยสรุปหลักการเรียนรูเชิงประสบการณดังน้ี 

1) การเรียนรูอยางเปนระบบเริ่มจากผูเรียนไดเรียนรูจากการไดลงมือทํากิจกรรม ทบทวนการทํากิจกรรม วิเคราะหผลของการ

ทํากิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู โดยที่ผูเรียนตองเปนผูจัดกระทําตอขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในส่ิงที่ได

เรียนรูดวยตนเอง สงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และการอภิปรายระหวางกัน สามารถกระตุนใหผูเรียนสรางและขยาย

ขอบเขตขององคความรู 3) การนําประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ ไปใชในสถานการณจริง ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง

ยิ่งขึ้น สงเสริมตอความสําเร็จในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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   4.1.2 หลักการทํางานเปนทีม ชิฟเวอส (Chivers, 1995: 28-29) สรุปการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตองมี

องคประกอบดังน้ี 1) ความชัดเจนในผลที่ตองการหรือเปาหมายของทีม 2) การส่ือสารกันอยางจริงจัง ดวยความจริงใจและเปด

กวาง  3) การวิเคราะหความแตกตางของแตละบุคคลในทีม และใหความใสใจกับมุมมองที่แตกตางของบุคคล 4) ระบบการ

กํากับติดตามการทํางานสมาชิกทีมและแกปญหาการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของทีม 5) การกําหนดระบบและการปฏิบัติ

ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน 6) การใหเหตุผลหรือบอกเหตุจูงใจใหสมาชิกทุกคนทราบ เชน 

เหตุผลในการสรางความชัดเจนในเปาหมายของทีม และ 7) การเปดโอกาสหรือสงเสริมใหสมาชิกกลาแสดงความคิดสรางสรรค 

ในทีม  และ ทิศนา แขมมณี (2545: 10-11) ไดสรุปลักษณะของการทํางานเปนทีมตองประกอบดวย 1) การมีเปาหมาย

รวมกันของสมาชิกในทีม 2) การมีสวนรวมในการดําเนินการของสมาชิกในทีม 3) การติดตอส่ือสารกันภายในทีม  4) การ

ประสานงานกันในทีม 5) การตัดสินใจรวมกัน สมาชิกตองมีโอกาสในการตัดสินใจรวมกัน และ 6) การมีผลประโยชนรวมกัน 

สมาชิกตองไดรับการจัดสรรผลตอบแทนที่จะไดรับจากการทํางานรวมกัน 

  จากการศึกษาหลักการทํางานเปนทีมจากเอกสารตางๆ ที่ผูวิจัยสรุปหลักการทํางานเปนทีมดังน้ี 1) การทํางาน

รวมกันอยางเปนระบบ โดยสมาชิกของทีมมีเปาหมายรวมกัน ไดรับประโยชนรวมกัน เกิดความเหนียวแนน และรับผิดชอบ

ทํางานรวมกันอยางเต็มความสามารถ ทําใหเกิดการเสริมแรงกันทางความคิดและความสามารถของทีม ซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญของการบรรลุเปาหมายของทีม 3) การส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและมีสวนรวมในการตัดสินใจของ

สมาชิกทีมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 4) ทักษะกระบวนการกลุมหรือกระบวนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบของ

สมาชิกทีมสงผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชบา พันธุศักดิ์ (2550) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการและการเรียนรูแบบรวมมือ โดยการ

รวมงานอยางรวมความรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาหลังการทดลอง

นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนอยางปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วัชรีย รวมคิด (2551) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบยอนกลับและการเรียนรูแบบเนน

ประสบการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวากลุม

ตัวอยางมีความสามารถในการออกแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

5.วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

5.1 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี   

ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  และผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ

ดังน้ี 1) เลือกรายวิชาเพิ่มเติ่มในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 2) เลือก

รายวิชาชางไม ซ่ึงเปนวิชาเลือกที่นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีจํานวน 30 คน  

 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจํานวน 3 ฉบับ 

     5.2.1 แบบประเมินทกัษะการทํางานเปนทีม  

     เปนแบบประเมินของ ศ. ดร.ชัยพร วิชชาวุธ  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงแบบประเมินน้ีไดผาน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1863 

การทดสอบเครื่องมือ จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานและผูบริหารของหนวยงานตางๆ จํานวนมาก จึง

ยอมรับไดวาเปนแบบประเมินที่นาเชื่อถือ และไดขออนุญาตใชแบบประเมินน้ีเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งน้ีเรียบรอย

แลว โดยเครื่องมือมีลักษณะที่ครอบคลุมพฤติกรรมการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ  

    นําแบบประเมินน้ีไปใหนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ทดลองทํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจวานักเรียนเขาใจ

ความหมายแตละขออยางไร ปรากฏวานักเรียนมีความเขาใจในเน้ือที่ตองการส่ือความหมายไปในทางเดียวกันกับแบบประเมิน  

และนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของพฤติกรรมการทํางานเปนทีม พบคาดัชนีความ

สอดคลองมีคาอยูระหวาง 0.7 -1.0 โดยแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของตนเอง คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียมีคา

เทากับ 0.95  และแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของสมาชิกทีม คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียมีคาเทากับ 0.95   

     นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ที่ทําโครงงานอาชีพรวมกันเปนกลุม จึงใหนักเรียนกลุม

น้ีประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของตนเอง และของสมาชิกในกลุม เพื่อวิเคราะหหาความเที่ยงโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) 

      ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของตนเอง พบวาคาความเที่ยงทั้งฉบับมีคา

เทากับ 0.92  และแยกในแตทักษะไดคาดังน้ี 1) ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรูมีคาเทากับ 0.88       

2) ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทมีคาเทากับ 0.61 3) ทักษะการส่ือสารและการทํางานรวมกับทีมมีคาเทากับ 0.62 และ 

4) ทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางานมีคาเทากับ 0.63 

      ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของสมาชิกในทีม ประเมินโดยนักเรียน พบวา

คาความเที่ยง ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.94  และแยกในแตทักษะไดคาดังน้ี 1) ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ

เรียนรูมีคาเทากับ 0.91  2) ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทมีคาเทากับ 0.74 3) ทักษะการส่ือสารและการทํางานรวมกับ

ทีมมีคาเทากับ 0.64 และ 4) ทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางงานมีคาเทากับ 0.85 
 

   5.2.2 แบบประเมินผลงานโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  

   ผูวิจัยศึกษาแบบประเมินผลงานโดยตองอิงคุณลักษณะที่วัด ซ่ึงยึดเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน (สุวิมล 

วองวาณิช, 2547: 5-6) 1) ผูวิจัยสรางแบบประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑประเมินผลงานถาดไมไผและเกาอ้ีไมไผ แบงการ

ประเมินเปน 2 ดาน 1) มาตรฐานผลงาน คือการขึ้นโครงสรางงาน และความปรานีตสวยงาม 2) มาตรฐานการทํางาน คืองาน

เสร็จภายในเวลาที่กําหนด การบริหารและการจัดการวัสดุในการทํางาน และการใชและการเก็บเครื่องมือ รวมรายการประเมิน 

5 รายการ แตละรายการมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน รวม 20 คะแนน งานที่ไดมาตรฐานตองไดคะแนนแตละรายการไมต่ํากวา 3 

คะแนน และคะแนนรวมของผลงานไมต่ํากวารอยละ 80 คือ 16 คะแนน ถาไดคะแนนเทากับหรือมากกวา 16 คะแนน ถือวา

ผลงานไดมาตรฐาน 

    นําแบบประเมินใหผูเชียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาสอดคลองตามจุดประสงค และผูเชียวชาญ

ประเมินความสอดคลอง พบดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.7-1.0 โดยแบบประเมินถาดไมไผ คาดัชนีความสอดคลอง

เฉล่ียมีคาเทากับ 0.93  และแบบประเมินเกาอ้ีไมไผ คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียมีคาเทากับ 0.93   

 

   5.2.3 แบบบนัทึกการเรียนรู 

ผูวิจัยกําหนดกรอบของประเด็นการเรียนรูที่จะใหนักเรียนบันทึก และสรางแบบบันทึกการเรียนรู และใหผูเชี่ยวชาญ 

3 ทาน ประเมินความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมในแตละเน้ือหาสาระ มีคาเฉล่ีย 4.3 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.58  แสดงวาแบบบันทึกการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับดี 
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5.3 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี  

    5.3.1.การดําเนินการกอนการทดลอง ผูวิจัยประเมินทักษะกระบวนการทํางานเปนทีมกอนที่นักเรียนจะมีความรู

เรื่องการทํางานเปนทีม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรมลูกโปง จัดนักเรียนเขากลุมโดยวิธีการสุม 

กลุมละ 6 คน ใหนักเรียนทํากิจกรรมลูกโปง เม่ือเสร็จกิจกรรมใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม 

    5.3.2 การดําเนินการขณะทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม

หลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละตามความสามารถทักษะทางชาง สูง ปาน

กลาง และต่ํา โดยพิจารณาจากแบบบันทึกขอมูลสวนตัว แลวจึงสุมนับเขากลุม  ในการจัดการเรียนรูถามีการเปล่ียนกิจกรรม 

นักเรียนยังคงเปนกลุมเดิม เพื่อใหนักเรียนรูจักกันมากขึ้นและมีความเปนทีมยิ่งขึ้น โดยมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา ชาง

ไม จํานวน 13  สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  

    5.3.3 การดําเนินการหลังการทดลอง หลังการทดลองแตละครั้ง นักเรียนจะไดทําแบบประเมินทักษะการทํางาน

เปนทีมหลังจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน

เปนทีมเสร็จแตละกิจกรรม และประเมินผลงานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อศึกษาพัฒนาการในการเกิดทักษะ

กระบวนการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดขึ้น 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช และวิเคราะหขอมูล 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทักษะการทํางานเปน

ทีมในระยะที่ 1 กับระยะที่ 4 ของการทดลอง และใชการทดสอบคาที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดานคุณภาพผลงานกับเกณฑมาตรฐาน  

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมที่พัฒนาข้ึน  

ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหขอมูลจาก ขอมูลพื้นฐานดานสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน หลักการเรียนรูเชิง

ประสบการณ และ หลักการทํางานเปนทีม จึงไดหลักการสําคัญ 3 ประการคือ 1) การเรียนรูโดยผูเรียนไดเรียนรูจากการทํา

กิจกรรม ทบทวนการทํากิจกรรม วิเคราะหผลของการทํากิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจในส่ิงที่ได

เรียนรูดวยตนเอง สงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) การทํางานรวมกันของสมาชิกทีม โดยที่

สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การวางแผน การมีบทบาทหนาที่ชัดเจนในการชวยทีมเรียนรู จะชวยให

สมาชิกทีมรวมกันรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 3) กระบวนการทํางาน

ที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยการส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก โดยมีทักษะที่จําเปนคือ การแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนเรียนรูอยางอิสระและเสมอภาคกัน ทักษะกระบวนการกลุม และทักษะการใหขอมูลยอนกลับ 

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ประกอบดวยการดําเนินการ 2 

สวน คือ สวนที่ 1 เปนการเตรียมการของครู โดยเตรียมเน้ือหา ทักษะกระบวนการ และการจัดทีมนักเรียน สวนที่ 2 การ

จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นหลัก คือ 1) ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรู 2)ขั้นดําเนินการเรียนรู แลกเปล่ียนเรียนรู 

และสรุปบทเรียน และ 3)การประเมินผลการเรียนรู ทั้งน้ีครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและฝกทักษะการ

ทํางานเปนทีมใหแกผูเรียน 
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 6.2 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน

เปนทีม  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียทักษะการทํางานเปนทีม ทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการ

ทํางาน  ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ทักษะการส่ือสารและการทํางานรวมกับทีม ทักษะในการประเมินผลการ

เรียนรูและการทํางาน พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมทั้ง 4 ทักษะ ในระยะที่ 4 ระยะที่ 3 และระยะที่ 2 สูงกวา

ระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาทั้ง 4 ทักษะ ในระยะที่ 4และระยะที่ 3 สูงกวาระยะที่ 2  สวนผล

การประเมินในระยะที่ 4 และระยะที่ 3 ไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการประเมินมีความสอดคลองกันทั้งนักเรียนประเมินตนเอง 

นักเรียนประเมินสมาชิกทีม และครูเปนผูประเมิน 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของคาเฉล่ียทักษะการทํางานเปนทีม พบวาในภาพรวมของทักษะการ

ทํางานเปนทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีทักษะการทํางานเปนทีม ทั้ง 4 ดาน คือ 

ทักษะในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน  ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ทักษะการส่ือสารและการ

ทํางานรวมกับทีม ทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวมีความสอดคลองกันทั้งนักเรียนประเมินตนเอง นักเรียนประเมินสมาชิกทีม 

และครูเปนผูประเมิน 

 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องคุณภาพผลงานทั้งงานทําถาดไมไผ และเกาอ้ีไมไผ มี

คะแนนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่อง

คุณภาพผลงานของงานเกาอ้ีไมไผ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวางานทําถาดไมไผ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการเรียนรู นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมในดานตางๆสูงขึ้น 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตัวอยางคําพูดของนักเรียน “เม่ือกอนเวลาเรียน จะทําตามที่ครูบอก ไมตองคิดอะไร

มาก แตตอนน้ีไดชวยกันวางแผนการเรียน แบงงานกันทํา และยังไดทบทวนวาใครเปนอยางไรในการทํางานรวมกัน และเพื่อน

บอกวาส่ิงที่เราทําดีแลวคืออะไร และควรปรับตัวเองอยางไรบาง ทําใหรูจักตัวเองมากขึ้น”  

 

7. สรุปผลและอภิปรายผล 
 

7.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม 

ในขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ผูวิจัย

สังเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดของ การเรียนรูเชิงประสบการณ และการทํางานเปนทีม โดยเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธ

ของสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาวเพื่อนํามาสูหลักการของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม และสังเคราะห

สูองคประกอบหลักอีก 3 องคประกอบ คือ วัตถุประสงคของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอน และแนวทางการวัดและประเมินผลของการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม  

ในขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม มีการ

เชื่อมโยงและแสดงใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบตางๆ และแสดงรายละเอียดของขั้นตอนอยางตอเน่ืองและชัดเจน 

โดยในการระบุขั้นตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน แสดงใหเห็นเหตุผลวาการดําเนินการในแตละขั้นน้ันเพื่ออะไร เชน ใน

ขั้นการกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน  นักเรียนรวมกําหนดเปาหมายการเรียนรู เพื่อฝกทักษะในการวางแผนการเรียนรู  

โดยผูวิจัยตองคํานึงถึงความตอเน่ืองของขั้นตอนตางๆ วาขั้นตอนใดจะตองดําเนินกอนหลังตามลําดับ  

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม เปนขั้นตอน

ที่ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ ซ่ึงแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันอยางชัดเจนและตอเน่ือง และใชหลักการเรียนรูเชิง

ประสบการณและการทํางานเปนทีมเปนกรอบในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ มี
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กระบวนการปรับปรุงแกไข ทั้งการปรับเปล่ียนขั้นตอนตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิง

ประสบการณและการทํางานเปนทีม ซ่ึงมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีมและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Michaelsen, 1994: 19-20; วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2545: 5-6) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ได 

 

7.2 ผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน ในดานทกัษะการทํางานเปนทีม  

นักเรียนมีทักษะทํางานเปนทีม ในระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัย

ขางตนสรุปวาหลังการทดลองในระยะที่ 4 นักเรียนมีคาเฉล่ียทักษะการเรียนรูเปนทีมสูงกวาระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม มีผลตอการพัฒนาทักษะ

การทํางานเปนทีม ที่พัฒนาขึ้นมีหลักการในการพัฒนาอยางเปนระบบ และขั้นตอนการเรียนการสอนไดรับการจัดลําดับอยาง

เหมาะสมโดยเริ่มจาก  การเตรียมการและการวางแผนการสอนของครู ทั้งดานเน้ือหา ทักษะกระบวนการ การจัดกลุมผูเรียน 

และการปฐมนิเทศผูเรียน เก่ียวกับแนวทางในเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น หลักการส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู 

การอภิปราย และกระบวนการกลุม เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ ของการทํางานเปนทีม ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการจัดการ

เรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554) ซ่ึงพบวาการกํากับอารมณทางบวกหรือความคิดทางบวกมีผลตอทักษะ

การทํางานรวมกันเปนทีมสูงขึ้น และการจัดทีมของผูเรียนเพื่อการเรียนรูรวมกัน โดยครูจัดทีมนักเรียนที่มีความสามารถ

แตกตางกันเพื่อชวยกันเรียนรูและนักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณและความสามารถของสมาชิกในทีมที่มีความแตกตาง

กัน โดยใหนักเรียนอยูทีมเดียวกันตลอดทั้งภาคเรียน  

 การดําเนินการเรียนการสอนในแตละขั้นผูวิจัยไดสังเกตบรรยากาศในการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู และความรู

ความเขาใจการทํางานเปนทีมดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดแนวทางการเรียนรูเพื่อวางแผนการเรียนรูรวมกันและฝกทักษะในการวางแผนงานและจัดการ 

เรียนรู นักเรียนกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและแบงหนาที่ความรับผิดชอบในทีม เพื่อ

เรียนรูในเน้ือหาสาระ โดยครูชวยฝกทักษะในการวางแผนงานและจัดการเรียนรู ซ่ึงในขั้นน้ีจะสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในการ

เรียนรูใหบรรลุเปาหมายการเรียนที่กําหนด และรูแนวทางในการปฏิบัติหรือการเรียนรูวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุ

เปาหมาย ประกอบกับการที่สมาชิกทีมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการเรียนรู ทําใหสมาชิกทีมมีความรูสึก

เปนเจาของการเรียนรูหรือรูสึกถึงคุณคาของการเรียนรูน้ันวาตนเองและทีมจะไดผลประโยชนอยางไร ซ่ึงสงผลตอความทุมเท

ตอหนาที่ที่ไดรับผิดชอบในการเรียนรูน้ันๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยพร วิชชาวุธ ( 2556: 6-8)และวิจารณ พานิช (2545: 19) ที่ให

แนวคิดวา การเรียนรูหรือการทํางานรวมกันของทีมหรือของหนวยงาน จะประสบความสําเร็จได สมาชิกในทีมตองมีสวนรวม

ในการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูหรือการทํางานน้ันๆ หรือสมาชิกตองมีความเขาใจตรงกันในเปาหมายและ

แผนงานที่กําหนด 

ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการเรียนรู  แลกเปล่ียนเรียนรู และสรุปบทเรียน เพื่อขยาย/ปรับความรูดวยการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

และสรางความรูดวยตนเอง และฝกทักษะการปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน โดยครูฝกทักษะการส่ือสาร และการทํางาน

รวมกับทีมซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญในการเรียนรูเชิงประสบการณ เพราะนักเรียนจะไดทํากิจกรรม ทบทวนการทํากิจกรรม 

วิเคราะหผลการทํากิจกรรม วาเพราะเหตุใดจึงไดผลเชนน้ัน และควรทําอยางไรจึงจะไดผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยให

นักเรียนอภิปราย ตั้งคําถาม แลกเปล่ียนเรียนรู และสรุปบทเรียนที่ไดจากการทํากิจกรรม ในขั้นน้ีนักเรียนจะเกิดความสนุกกับ

การเรียนรู ไดเห็นมุมมองของสมาชิกคนอ่ืนที่แตกตางจากของตนเอง และเปนขั้นที่ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

ทักษะทางสังคม และอีกหลายๆ ทักษะที่เกิดจากการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยหลายทาน  (บุญสง 

หาญพานิช,2546; Mu และ Gnyawali, 2003) ที่พบวาการแลกเปล่ียนเรียนรูจะชวยในการปรับและขยายความคิดของผูเรียน

ในเรื่องที่กําลังศึกษา ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงประสบการณไปสูการทํางานในชีวิตจริง     

ขั้นที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู  เพื่อประเมินทักษะการทํางานเปนทีมของตนเองและสมาชิกทีม และโดยครูชวย 
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ฝกทักษะในการใหขอมูลยอนกลับ และการตั้งเกณฑประเมินผลงาน ซ่ึงในขั้นน้ีจะชวยใหผูเรียนไดรูจุดเดนและจุดดอยของ

ตนเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทําใหผูเรียนรูจุดบกพรองและสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และใน

แตละขั้นผูสอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ แนะนํา ใหขอมูลยอนกลับ และฝกทักษะการเรียนรูและ

กระบวนการทํางานรวมกันใหแกผูเรียน ตามความตองการของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ  Michaelsen (1994: 2,9-21) ที่ระบุ

วาในจัดการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเปนทีม สามารถทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูเปนทีมสูงขึ้นโดยผูสอนตองวาง

แผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดีและทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน และชวยเหลือตามความเหมาะสม  

 จากการประเมินทักษะการทํางานเปนทีม ในกิจกรรมการเรียนรูระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนา

ทักษะการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางานในระดับมาก โดยผูสอนใชวิธีการเสริมทักษะในการวางแผนการเรียนรูโดย

การเขาไปซักถาม หรือใหนักเรียนแตละทีมเขียนเปาหมายการเรียนรูและแผนการที่วางไวใหครูชวยทบทวนความเหมาะสมของ

เปาหมายและแผนการทํางานของทีม และกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการ

เรียนรูและการวางแผนการทํางาน ในทุกครั้งที่นักเรียนแตละทีมทํางานรวมกัน 

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่ เม่ือนักเรียนมีการวางแผนการทํางานและกําหนด

หนาที่ชัดเจนวาใครทําอะไร อยางไร ทําใหนักเรียนแสดงความรับผิดชอบ กระตือรือรนตอการทํางาน เปนการพัฒนาตนเอง 

และยังชวยกระตุนเตือนการทํางานของสมาชิกในกลุมไดอยางเหมาะสม   

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการส่ือและการทํางานรวมกับทีมไดในระดับมาก ทั้งจากนักเรียนประเมินตนเอง 

ประเมินสมาชิกทีมและครูประเมิน เน่ืองจากการออกแบบการเรียนรูที่ตองใหนักเรียนรวมกันทํางาน รวมกันแสดงความคิดเห็น

เปนระยะๆ แมในระยะแรกนักเรียนจะไมแสดงความคิดเห็นแตครูชวยกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

ใหเวลานักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูมากขึ้น ไมรวบรัดในการหาขอสรุป  

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการประเมินผลการเรียนรูและการทํางาน  สมาชิกทีมมีการแสดงพฤติกรรมการ

เรียนรูเปนทีมมากขึ้นในระยะที่ 4 โดยครูชวยสงเสริมทักษะในการประเมินผลการเรียนรู  โดยใชวิธีการใหนักเรียนทบทวน

พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันและผลการทํางานทุกครั้งที่มีโอกาส จะชวยใหนักเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหมี

ทักษะการทํางานเปนทีมสูงขึ้น 

สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนที่ไดเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและ

การทํางานเปนทีม เกิดทักษะการทํางานเปนทมี เน่ืองจากผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ และนักเรียนไดเรียนรูจากการได

ปฏิบัติจริงจากการทํางานรวมกันอยางตอเน่ืองจนชํานาญในระยะเวลาที่นานสมควร ประกอบกับในขั้นการจัดการเรียนการ

สอน มีขั้นการประเมินกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญที่นักเรียนไดรูจุดเดนและจุดดอยของตนเองจากการให

และการรับขอมูลยอนกลับซ่ึงเปนการประเมินพฤติกรรมของตนเองตลอดเวลา ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเน่ือง และ ผูวิจัยไดสังเกตการเรียนรูของแตละกลุมอยางใกลชิด เพื่อใหคําแนะนํา และกระตุนใหทีมไดเกิดการเรียนรู

รวมกัน ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละทีม เชน การใชคําถามใหสมาชิกทีมไดแสดงความคิดเห็น การแนะนํา

หัวหนากลุมใหแสดงบทบาทหนาที่ การเขาไปรับฟงนักเรียนที่กําลังเสนอความคิดเห็น การชี้ใหเห็นประเด็นจากขอมูลที่ปรากฏ 

และแสดงความชื่นชม ใหกําลังใจกับทีม ชวยใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ และชวยเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในดานตางๆ 

ใหกับนักเรียน 
 

 7.3 ผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพผลงานเกาอ้ีไมไผในระยะที่ 4 มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาผลงานถาดไมไผในระยะที่ 3 และทั้ง

สองผลงานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑมาตรฐาน เน่ืองจากการทํางานแตละครั้งจะมีการกําหนดมาตรฐานของงานอยาง

ละเอียด และจะประเมินงานตามมาตรฐานที่กําหนด และนักเรียนแตละกลุมจะถูกประเมินผลงานโดยกลุมอ่ืนๆ ครู และกลุม
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ของนักเรียนเอง และไดรับขอเสนอแนะตางๆ ทําใหนักเรียนรูจุดบกพรองตางๆ และสามารถพัฒนางานในชิ้นตอไปสูงกวา

มาตรฐานที่กําหนด 

ผลการอภิปรายขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางาน

เปนทีม ชวยพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูสอน 

    8.1.2 ในครั้งแรกผูสอนอาจรูสึกวาสอนเน้ือหาไมทัน นักเรียนไมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปนเรื่องปกติเพราะ

นักเรียนไมคุนเคยทําใหกระบวนการเรียนการสอนไมเปนไปตามกําหนด แตผูสอนตองอดทนรอใหนักเรียนไดสรุปขอความรู

ดวยตนเอง นักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรู และผูสอนเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไมครบ  

    8.1.2 ผูสอนตองเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในระหวางการจัดการเรียนการสอน หม่ันสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรูรวมกันของนักเรียน และชวยแนะนําหรือใหขอมูลยอนกลับทั้งที่เปนรายบุคคลและในภาพรวมของหองเรียน 

    8.1.3 ผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมการทํางานหรือการเรียนรูรวมกัน ถาทีมใดแสดงความคิดเห็นนอย ผูสอนควรใช

คําถามกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ผูสอนอาจเขาไปรวมแลกเปล่ียนเรียนรู และกระตุนใหนักเรียนที่ไมแสดงความ

คิดเห็นไดพูด และชวยเสริมความคิดของผูเรียนที่ไมกลาแสดงออกเพื่อใหเกิดความรูสึกวาความคิดของตนเองไดรับการยอมรับ  
 

8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

    8.2.1 หลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีม ไปแลว 1 

ภาคเรียนแลว ควรติดตามผลการพัฒนาเปนระยะวานักเรียนไดนําทักษะการทํางานเปนทีม ไปใชในการเรียนหรือการทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ มากนอยเพียงใด  

     8.2.2 ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน

ตามหลักการเรียนรูเชิงประสบการณและการทํางานเปนทีมในกลุมสาระอ่ืนๆ เพื่อยืนยันวาสามารถนําไปใชกับกลุมสาระอ่ืนได

เพียงใด 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและ

ทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาการมีสวนรวมตลอดจนศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการรวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยศึกษาบทบาทการพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน            

ผลจากการศึกษาพบวามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ตอบทบาทการพัฒนาที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการของการ

ปรับเปล่ียนบทบาทภายใตจุดยืนความเปนนักพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาที่มีการเปล่ียนแปลงไป โดยที่มูลนิธิ

พัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชนตามทีไ่ดรับรูจากการอยูรวมกับชุมชนที่เกิดขึ้น

เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหาในการพัฒนาทองถิ่น การเขา

ไปเปนผูประสาน ผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ตลอดจนปรับเปล่ียน

บทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอ่ืนในชุมชนมากขึ้น ไดแก ปญหาดานส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม ปญหาหนี้สิน ปญหา

ดานสิทธิชุมชนเก่ียวกับที่ดินทํากิน ปญหาดานสิทธิสถานะบุคคล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติ

ประกอบกับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ควร และปญหาคามนุษย

เปนตน ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพายพอและเครือขายทางสังคมไดอยางประสานสอดคลอง

และเปนองครวมซ่ึงชวยใหชาวบาน เกิดการรวมกลุมของชาวบานในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

อยางยั่งยืน 

 

คําสําคัญ: องคกรพัฒนาเอกชน  ชุมชนทองถิ่น  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

                                                        
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาต ิกรณีศึกษาองคกร “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” และชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก  อําเภอแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่ผูเขียนเปนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
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Abstract 

  

The objective of this study are: to study the roles of non-government organization in enhancement 

of community and local potentiality for natural resource conservation, to study the roles of the foundation 

for development of community and hill areas since B.E. 2528 until the present.  

The study finds: the Foundation for development of community and hill areas has the previous 

roles for developing that shows how to change the development roles based upon development workers 

of this foundation. In particular, the Foundation for developing of community and hill areas proceeding, 

started from people need problems that gain from community cooperation living in order to serve to 

community need. The Foundation is one of developmental mechanism and pushing for solving of community 

development and acting as cooperative worker, community leader, the administrative committee, or the 

member of local public administration or the member of provincial senator. Moreover, the Foundation 

change its roles by more concerning the other problems in the community such as the environment pollution 

problems, people debts, land rights of the community, the problem of personal rights and status, problem 

of less cultural children and human trafficking problem. The Foundation can be assisted the people and 

solved other problems of the community of which leads to development and gain social network in order 

to help community for cooperation and participation on community problem solving by people for 

sustainable community. 

 

Keywords: non-government organization, local community, natural resource conservation 

 

บทนํา 

ในการดําเนินงานของ“มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ไดมุงเนนการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในหลายวิธีการเชน การใชประโยชนจากปา การอนุรักษปาตนนํ้า สงเสริม "มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา”ถือเปน

องคกรพัฒนาเอกชนในรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ลักษณะการดําเนินงานเปนรูปแบบมูลนิธิ ที่มีบทบาทในการบุกเบิกงาน

พัฒนาในพื้นที่ตนนํ้าแมจัน แมสลอง ดวยการสรางการมีสวนรวมอยางแข็งขันของชุมชนทองถิ่นตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2528 เม่ือ

หมูบานชาวเขารอบ ๆ ดอยแมสลอง ซ่ึงยังไมมีทางรถยนต มีแตทางเทาเดินเขาตามหมูบานตาง ๆ โดยในเบื้องตนในอดีตศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงรายไดสนับสนุน

งานของ"มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา” (พชภ.) รวมกับชุมชนชาวอาขา ลาหู(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) เยา และจีนยูนนาน ในดาน

การศึกษา การอนุรักษดินนํ้าปา การสงเสริมภูมิปญญาวัฒนธรรม การเกษตรยั่งยืน สุขภาพอนามัย และงานดานสิทธิมุษยชน 

จนกระทั่งปจจุบันขยายพื้นที่ทํางานสูชุมชนในวงกวาง จึงไดเปล่ียนชื่อองคกรเปน “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ในป 

พ.ศ. 2544 และดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน ใหชาวบานรูจักการจัดการปาใหเปนปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนา

ศักยภาพองคกรชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน

และนํ้าตามแนวพระราชดําริของพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสงเสริมการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กฎหมายสัญชาติ ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนในการพิสูจนสถานะบุคคลเปาหมายหลักของการ

ดําเนินงาน คือ “การเปนคนไทยที่สมบูรณ” ของชนชาติพันธุตาง ๆ ที่อยูในประเทศไทยมานานแลว รวมทั้งการสรางแกนนํา

เยาวชนในชุมชนใหอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและทรัพยกรทางธรรมชาติของชุมชนตามอัตลักษณของชาติพันธุ โดยเฉพาะ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1873 

ชุมชนทองถิ่นบานปาคาสุขใจซ่ึงเปนชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขามาอยาง

ตอเน่ืองดังกลาว  

ผลจากการดําเนินงานโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น โดยการสงเสริมศักยภาพของชุมชนใหสามารถ

ชวยเหลือตัวเองและรวมมือกันดําเนินงาน โดยไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยราชการหรือองคกรอาสาสมัคร

หรือมูลนิธิ ฯ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ที่ประสบกับปญหา

ในเรื่องความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนทองถิ่น …จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะถอด

บทเรียนเก่ียวกับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและทองถิ่นในอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน วามีกระบวนการอยางไร มีรูปแบบการจัดการอยางไร ที่ทําใหเกิดความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ เพื่อการ

พัฒนาสังคมและชุมชนใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน ทั้งน้ีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชน ฯ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมตลอดจนศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

 

วิธีการศึกษา 

1. แนวทางการศึกษาการศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแสวงหาความรูโดยการพิจารณา

ปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมและขอมูลดานความรูสึกนึกคิดความหมาย คานิยมหรืออุดมการณของบุคคลใน

การศึกษาติดตามระยะยาว ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการเปนวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และเนนการวิเคราะหขอมูล 

2. สถานที่ดําเนินการวิจัย บานปาคาสุขใจ หมูที่ 5 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

3. ประชากรคือประชาชนในหมูบานปาคาสุขใจมีจํานวนทั้งหมด 123 ครอบครัว โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก 

จํานวน 30 ครอบครัวจากผูที่ทําหนาที่หัวหนาครอบครัว เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนลงพื้นที่ไปสํารวจพื้นที่

เปาหมายเพื่อหาขอมูลตาง ๆ โดยใชวิธีการสัมภาษณผูที่เก่ียวของรายบุคคล เพื่อเก็บขอมูลที่เก่ียวของในประเด็นการวิจัย 

5. วิธีการรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของกับ บทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตอการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ และใชการถอดบทเรียนจากการดําเนินงานตามบทบาทของมูลนิธิ ฯ โดย การ

สัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และการเขารวมกิจกรรมและและบันทึก

ปรากฏการณตาง ๆ การสัมภาษณ (Interview) โดยสัมภาษณเจาะลึก โดยการสุมตัวอยางประชากรในชุมชน ครัวเรือนจํานวน 

30 ครัวเรือน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) ในขณะที่ไดดําเนินกิจกรรมการวิจัยทั้งการ

สัมภาษณ และไดมีการบันทึกกระบวนการไปพรอมๆกัน การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participatory 

Observation) แลวจัดทําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่เก่ียวของมารวบรวมจัดระบบขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และนํามา

วิเคราะหขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล อยู

ตลอดเวลา ซ่ึงมีการตรวจสอบขอมูลที่สมบูรณและวิเคราะหโดยแยกแยะขอมูลออกเปนหมวดหมู แบบสัมภาษณ การสังเกต 

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแบบอุปนัย ( Analytic induction) ถึงบทบาทของ “ มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา”กับ

กลุมประชากรในชุมชนทองถิ่น “บานปาคาสุขใจ” ตําบลแมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย 
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7. ขอบเขตการวิจัย ไดมีการกําหนดไว 4 ดานคือ 1 ขอบเขตดานพื้นที่ เปนการศึกษาในพื้นที่ขอบเขตในพื้นที่ บาน

ปาคาสุขใจ หมูที่ 5 ตําบล แมสลองนอก อําเภอ แมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย 2. ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานเน้ือหาจะ

ทําการศึกษา 2 ประเด็น ไดแก การถอดบทเรียนโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บานปาคาสุขใจฯ ตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน และการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบานปาคาสุขใจ ฯ เพื่อ

หารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน 3. ขอบเขตดานประชากร โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยการสัมภาษณสํารวจ

ขอมูลจากชาวบาน หมูบานปาคาสุขใจ ฯ จํานวน 30 ครัวเรือน ถึงบทบาทของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ตอการ

เสริมสรางศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวมและเสริมสราง

ศักยภาพของชุมชนบานปาคาสุขใจ ฯ ในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ4. ขอบเขตดานระยะเวลา การ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลาทําการศึกษาประมาณ 6 เดือน  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

บทบาทการพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน การเกิดขึ้นของมูลนิธิพัฒนา

ชุมชนและเขตภูเขาและบทบาทการพัฒนาที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการของการปรับเปล่ียนบทบาทภายใตจุดยืนความ

เปนนักพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงขอจํากัดของบทบาทการพัฒนา ใน 2 

ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 บทบาทการพัฒนาการศึกษา และประเด็นที่ 2 บทบาทการพัฒนาชนบาทในกระแสโลกาภิวัฒน ดังน้ี 

1. บทบาทการพัฒนาการศึกษา ชวงทศวรรษที่ผานมา แมภาครัฐจะมีนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต หรือการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นเขามาในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น และ

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยางตอเน่ือง แตดวยเหตุที่กระแสหลักของการศึกษายังอยูภายใตวาทกรรมการพัฒนา

สมัยใหมที่มุงใหการศึกษารองรับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจโดยการสรางและกาพัฒนาเยาวชนเพื่อปอนใหกับภาคธุรกิจเอกชนในอัน

ที่จะเสริมสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน หรือเพื่อทํางานในภาครัฐ หนวยงาน องคกรตางๆ ทีเปนการ

เก้ือหนุน อํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจเอกชน ทําใหเด็กไดเรียนรูในหลักสูตรเหมือนกันทั้งประเทศ และเนนทักษะวิชาการ

เปนหลัก ในขณะเดียวกัน วาทกรรมกระแสหลักขางตนไดเบียดขับลดทอนคุณคาของความรู ความเชื่อ ภูมิปญญา วัฒนธรรม 

และระบบการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นซ่ึงใชในการทํามาหากินและดํารงชีวิตใหอยูในสถานะที่ดอยกวา บริบทที่ภาครัฐยังเปนผู

ครองอํานาจนําในการสรางและผลิตซํ้าวาทกรรมการพัฒนาน้ี สงผลใหชุมชนทองถิ่นไมอาจเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ใหมีความยืดหยุน หลากหลายสอดคลองกับปญหา ความตองการ ศักยภาพและบริบทที่แตกต างในแตละพื้นที่ในลักษณะ

เชื่อมโยงคูขนานไปกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาภาคบังคับ แมจะมีความพยายามของกลุมการศึกษาทางเลือกที่นําเสนอ

การศึกษาทางเลือกขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูในการดํารงชีวิต แตก็ยังไมสามารถชวงชิงพื้นที่ในการนิยามความหมาย หรือ

สรางวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาใหมขึ้นมาตอบโตวาทกรรมหลักได ทามกลางขอจํากัดของระบบศึกษาขางตนไดมีกลุมองคกร

พัฒนาเอกชนที่เขามาเติมเต็มในรูปของทํางานสนับสนุนการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ดังกรณีของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขต

ภูเขา ซ่ึงเขาไปจัดการศึกษาในการใหความรูดานภาษาไทยใหกับกลุมชาติพันธุในพื้นที่ชายแดนหางไกลที่ภาครัฐยังไมสามารถ

เขาถึงในชวงป พ.ศ. 2529-2534 ภายใตการสนับสนุนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย โดยมูลนิธิฯ ไดใช

หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชยีงรายเปนหลัก รวมกับออกแบบจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิตของชุมชน เชน การจัดการเรียนการสอนภาคกลางวันแกเด็กและเยาวชน สวนภาคกลางคืน ซ่ึงเปนชวงวางเวนจาการ

ทํางาน ทางมูลนิธิฯ ไดจัดการศึกษาใหแกผูใหญ โดยใชส่ือและวิธีการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน 

รวมไปถึงการสอดแทรกการเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนใหแกเด็กและเยาวชนควบคูไปดวย 

จุดเดนของการดําเนินการ เปนการที่โรงเรียนและมูลนิธิฯไดเปดพื้นที่ใหผูปกครองปราชญชาวบาน ผูนําศาสนาและผูนํา

ชนเผาไดมีโอกาสเขามาทํากิจกรรมรวมกับเด็ก ถายทอดเรื่องราว วิถีวัฒนธรรม อันเปนการเสริมความเขมแข็งใหกับกระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคมของชุมชนชาติพันธุที่เริ่มออนลาจากการปะทะประสานจากวัฒนธรรมตางชาติผานส่ือโลกาภิวัตนรวมทั้งการ
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ออกแบบโปรแกรมคายการเรียนรูทักษะชีวิตที่เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการ

ดํารงชีวิตในสังคมตอไป ไดแก การเรียนรูทักษะการกลาแสดงออก การสรางปฎิสัมพันธเพื่ออยูรวมกับผูอ่ืน การเปนผูนํา รูจักคิด 

วิเคราะห หาเหตุผลและจัดการปญหา การนําคุณธรรม จริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน การรูเทาทันและการปกปองตนเองจาก

การถูกลวงละเมิด เชน การลวงละเมิดทางรางกายละเมิดสิทธิในดานตางๆ รวมถึงการเรียนรูปญหาในชุมชนที่เชื่อมโยงกับวิถีการ

ดํารงชีวิต ดังเชนการนําเด็กเรียนรูในสถานที่จริงในหมูบานเพื่อรับรูปญหาการขาดแคลนนํ้าจากการตัดไมในปาชุมชน 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขายังไดเชื่อมโยงกับการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด

กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพครูเก่ียวกับทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กชาติพันธุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นชวยใหเด็ก

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาไทยดีขึ้นจนผานเกณฑมาตรฐานระดับประเทศ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET)) มีความเปนผูนํา กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค รูจักแกปญหาดวยตนเอง ชวยเหลือ

ตนเองไดดีขึ้น มีปฎิสัมพันธกับคนรอบขางดีขึ้นโดยเฉพาะความรูสึกผูกพันกับครอบครัวและคนในชุมชน รูจักการวางตัวได

เหมาะสมกับกาลเทศะ เคารพผูใหญ รวมทั้งมีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมความเปนชาติพันธุตองการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี

งามของตนไว เด็กนักเรียนบางคนเม่ือจบจากโรงเรียนไดประกอบอาชีพ ตามที่ไดเรียนรูจากโรงเรียนดวย เชน ประกอบอาชีพ

รับจางในรานทําอิฐบลอค ชวยงานทางบานทําการเกษตร เปนตน การออกแบบการเรียนรูรวมกันของทุกภาคสวนขางตน เปน

การเตรียมความพรอมเด็กใหกับครอบครัว ชุมชนในลักษณะของการตอยอดความรูจากฐานรากขององคความรูและวัฒนธรรม

ของตนโดยการใชประโยชนจากวัฒนธรรมชาติพันธุซ่ึงเปนวัฒนธรรมทองถิ่นเสริมวัฒนธรรมความเปนไทยที่เปนวัฒนธรรมกลางที่

เปนทางการ ชวยใหความรูทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบความรูในทองถิ่น และระบบความรูในโรงเรียนโดยเฉพาะความที่เก่ียวของกับ

วัฒนธรรมไทยที่เปนวัฒนธรรมแกนกลางของประเทศสามารถสอดประสานบูรณาการกันอยางลงตัว ประการสําคัญเปนการเปด

พื้นที่ใหความรูในมิติทองถิ่นไดรับการยอมรับอยางเสมอภาคเทาเทียมกับความรูในมิติวิทยาศาสตรดวย และยังเปนการตอบโจทย

ดานความม่ันคงของชาติไดอีกดวยจากการที่เด็กซ่ึงผานกระบวนการเรียนรูเกิดจิตสํานึกที่หลอมรวมความเปนชาติพันธุและความ

เปนคนไทยเกิดความผูกพันรูจักบุญคุณของทองถิ่นบานเกิด รวมไปถึงการมีปฎิสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางเด็กนักเรียนตางชนเผา ตาง

วัฒนธรรมในโรงเรียน จึงเปนความม่ังคงในรูปแบบใหมบนพื้นฐานของความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน 

ความรู 2 ระบบขางตน หากไดรับการสนับสนุนใหมีควบคูกันไปอยางตอเน่ือง จะชวยเปนการปองกันเบื้องตนตอ

อิทธิพลขงวัฒนธรรมตางชาติที่หล่ังไหลเขามาไดอักทางและเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที่จะตามมาในอนาคตอันใกลดังกรณีของการเปดประชาคมอาเซียน ดังเชน การนํากระบวนการเรียนรูขางตนไป

ประยุกตใชกับการจัดการการศึกษาสําหรับเยาวชนและแรงงานตางชาติ เปนตน นอกจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาแลว 

ยังมีโครงการที่ดําเนินงานในลักษณะคลายคลึงกันคือ โครงการพัฒนาเยาวชนตนแบบเติมความหวังสูสังคม (Harapan 

Kampong) ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันเอเชีย2 แมมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จะเริ่มสรางวาทกรรมการเรียนรู

บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อฟนคืนความรูทองถิ่น ซ่ึงเปนความรูในวิถีการดํารงชีวิตที่ถูกเก็บกด ปดก้ันไว โดยนํามา

บูรณาการกับความรูสมัยใหมเพื่อใหเยาวชนรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคปจจุบัน แตดวยขอจํากัดที่ไมอาจขยายภาค

ปฎิบัติการของวาทกรรมผานสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐในเชิงนโยบาย เชนการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีของการ

จัดการความรูระหวางหนวยงาน องคกรประชาสังคม และสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อใหเห็นรูปธรรมจากพื้นที่ปฎิบัติจริง ซ่ึง

ขอจํากัดของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาน้ี สวนหน่ึงเกิดจากสาเหตุดานแหลงทุนตางประเทศที่ยุติการสนับสนุนทุน หรือลด

                                                        
2 .เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรของประเทศไทย โดยรวมดําเนินงานกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชน และคนในชุมชน ไดมีชองทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีการทํากิจกรรมที่ 

สถาบันคีนันแหงเอเชีย เปนองคกรอิสระที่จดทะเบียนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2539 และดําเนินภารกิจตอเนื่องจากโครงการรวมมือดานการ

พัฒนาสหรัฐอเมริกา-ไทย โดยใหองคกรความรูและสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุงเนนในดานผลลัพธในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เชื่อมโยงครู นักเรียน และผูนําชุมชน 
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การใหทุน ทําใหตองขวนขวายแสวงหาทุนเพื่อดําเนินโครงการอ่ืนตอไปเพื่อความม่ันคงขององคกร สงผลใหการทดลองปฎิบัติการ

ครั้งน้ีไมสามารถยกระดับจนเกิดการตกผลึกความรูกลายเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอการปฎิรูปการศึกษา ในภาพรวมเพื่อผลักดัน

ใหเปนจริงในทางปฎิบัติตอไป 

2. บทบาทการพัฒนาชนบท มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาซ่ึงผูกอตั้ง คือ นางเตือนใจ ดีเทศน ไดเคยเขารวม

โครงการบัณฑิตอาสาสมัครของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ ผูกอตั้ง

มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ซ่ึงถือเปนองคกรพัฒนาเอกชนระดับชาติที่ทํางานเชิงพัฒนาแหงแรกใน

ประเทศไทย ทําใหนางเตือนใจ ดีเทศน ไดซึมซับแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมที่ยึดหลักการทํางานรวมกับประชาชน (work 

with) ในรูปของการ “ไปสู อยูดวย ชวยคิด จิตประสาน” โดยการเขาหาชาวบานในชนบท อยูอาศัยคลุกคลีกับชาวบาน รวมคิด

และประสาน ใหเกิดโครงการพัฒนาในหมูบาน และนํามาเปนแนวทางในการทํางานพัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ดวยเหตุน้ี โครงการพัฒนาที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการจึงเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชน

ตามที่ไดรับรูจากการอยูรวมกับชุมชน ดังโครงการการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการรู

ภาษาไทยของกลุมชาติพันธุตามนโยบายความม่ันคงของรัฐในพื้นที่ที่ภาครัฐไมสามารถเขาถึง ผลจากการจัดการศึกษา ชวยใหเกิด

หนอออนของการพัฒนาปอนสูการเมือง การปกครองทองถิ่นโดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนา

ทองถิ่น ไดแก การเขาไปเปนผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ภายหลังที่

มูลนิธิฯไดปรับเปล่ียนบทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอ่ืนในชุมชนมากขึ้น ไดแก ปญหาดานส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

ปญหาหน้ีสินปญหาดานสิทธิชุมชนเก่ียวกับที่ดินทํากิน ปญหาดานสิทธิสถานะบุคคล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิพล

วัฒนธรรมตางชาติประกอบกับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ควร และ

ปญหาคามนุษยเปนตน ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพยพอยางประสานสอดคลองและเปนองครวม

ซ่ึงชวยใหชาวบานรูจักทําการเกษตรอยางยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เกิดการรวมกลุมของชาวบานจัดตั้งสหกรณออม

ทรัพยเพื่อแกปญหาหน้ีสิน ชาวบานไรรัฐไรสัญชาติไดรับสถานะบุคคลและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการฟนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ 

บทบาทการพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชนในฐานะ “นักพัฒนา” ที่ทํางานรวมกับชาวบานน้ี จากการถอดบทเรียนการ

พัฒนาเอกชนดวยกันเอง พบวาบางครั้งไดกาวลํ้าไปในลักษณะของการทํางานเพื่อชาวบาน (work for) ในรูปของการสงเคราะห

หรือกระทําใหโดยไมไดเกิดจากความตองการของชาวบานก็มี ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น ดังกรณีการสนับสนุน

การจัดการที่ดิน อยางยั่งยืนของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาโดยหวังที่จะบรรเทาปญหาความเดือดรอนของชาวบานจาก

ความกลัวถูกจับกุมโดยเจาหนาที่รัฐจากนโยบายกําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และเขตอนุรักษพันธุสัตวปาในกรณีที่ยังคงอาศัยหรือ

ทํามาหากินในที่ดินทํากินดั้งเดิม ทําใหมูลนิธิฯจําเปนไดสนับสนุนใหชาวบานรูจักจัดการใชประโยชนจากที่ดินอยางเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และดูแลอนุรักษปาใหสามารถอยูรวมกับปาได เพื่อเปนที่ยอมรับไววางใจของภาครัฐและเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

กัน ผลพวงของการชวยเหลือสงเคราะหไดสงผลใหชาวบานเกิดความรูสึกพึ่งพา รอคอยความชวยเหลือจากภายนอกตามมาดวย

เชนกัน บทเรียนดังกลาว นํามาซ่ึงการปรับตัว ปรับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกรซ่ึงรวมถึงมูลนิธิพัฒนาชุมชน

และเขตภูเขาดวย โดยไดปรับเปล่ียนบทบาทจาการเปน “นักพัฒนา” ที่ทํางานคลุกคลีลงลึกในกิจกรรมการพัฒนาควบคูไปกับ

ชุมชน มาเปนการสรางการเรียนรูโดยใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และใชยุทธศาสตร

เครือขายในการสนับสนุนการสรางเครือขายขามชุมชน การคนหาและพัฒนาแกนนําการเปล่ียนแปลงการเรียนรูผานกระบวนการ

ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการพัฒนาและการจัดการปญหาของแตละพื้นที่ ซ่ึงชวยใหชุมชนสามารถ

แสวงหาวิธีการจัดการปญหา พัฒนาชุมชนดวยตงเองอยางสอดคลองกับบริบทดวยทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่มีในทองถิ่น  

3. บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในมิติการจัดการตนเอง ภายใตสถานการณปญหาในปจจุบันและในอนาคตซ่ึงมี

ความซับซอนมากขึ้น และเก่ียวของกับปจจัย เงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังเชน ปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมอัน

เปนผลจากเกษตรเคมีซ่ึงเชื่อมโยงกับเกษตรพันธะสัญญา หรือจากผลกระทบจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ บทบาท

การพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชน นอกจากมีแนวโนมของทิศทางการพัฒนาเปนไปในลักษณะที่เขาไปทํางานอยางมีสวนรวมกับ
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ภาครัฐทั้งภายในและตางประเทศที่เก่ียวของซ่ึงอยูในมิติภายนอกชุมชนมากขึ้นแลวการเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุนการ

พัฒนาเพื่อใหชุมชนจัดการตนเอง อันเปนการพึ่งตนเองในการแกไขปญหาจากมิติภายในชุมชน จึงเปนอีกแนวทางในการ

ปรับเปล่ียนบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในอนาคตเพื่อสนับสนุนการแกปญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซ่ึงในที่น้ีผูวิจัยถอด

บทเรียนจากรูปธรรมการศึกษาบทบาทการพัฒนาในประเด็นส่ิงแวดลอมของเครือขายอนุรักษฯที่สนับสนุนใหชุมชนบานมวงชุม 

ตําบลครึ่ง จังหวัดเชียงรายสามารถจัดการตนเองในดานทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

4.บทบาทพัฒนาในมิติของการพัฒนาอยางย่ังยืน ที่สะทอนผลพวงของการสนับสนุนการพัฒนาขององคกรพัฒนา

เอกชนทั้งสามองคกรในแงของการเหน่ียวนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใหผูมีสวนไดสวนเสียและส่ิงแวดลอมทั้งในดานการเพิ่ม

ศักยภาพในการจัดการตนเองเพื่อแกไขปญหาในชุมชนทั้งปญหาการศึกษาส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ดานปฏิสัมพันธระหวางกันโดย

เขาหา ดูแล เอ้ืออาทร ชวยเหลือเก้ือกูลกันมากขึ้น ดานความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาและการดูแล

สุขภาพที่มีคุณภาพ ดานความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางการศึกษาและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ

ดานความยั่งยืนของระบบนิเวศส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลสุขภาพโดยชุมชนน้ี 

สอดคลองกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาต ิที่เสนอวา แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนมุงใหเกิดการพัฒนามนุษย 

 

บทสรุป  

จากผลการวิจัยพบวาบทบาทการพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน การ

เกิดขึ้นของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาและบทบาทการพัฒนาที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการของการปรับเปล่ียน

บทบาทภายใตจุดยืนความเปนนักพัฒนาของมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงขอจํากัดของ

บทบาทการพัฒนาในบทบาทการพัฒนาการศึกษา และในบทบาทการพัฒนาชนบาทในกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปล่ียนแปลงไป 

โดยที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาดําเนินการเริ่มจากปญหาความตองการของประชาชนตามที่ไดรับรูจากการอยูรวมกับชุมชน 

ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยเขาไปเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนาทองถิ่น การเขา

ไปเปนผูประสาน ผูนําชุมชน ผูบริหารหรือสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิกสภาจังหวัด ตลอดจนปรับเปล่ียน

บทบาทโดยทํางานเชื่อมโยงกับปญหาดานอ่ืนในชุมชนมากขึ้น ไดแก ปญหาดานส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม ปญหาหน้ีสินปญหาดาน

สิทธิชุมชนเก่ียวกับที่ดินทํากิน ปญหาดานสิทธิสถานะบุคคล ปญหาเด็กไรรากวัฒนธรรมจากอิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติประกอบ

กับการที่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทไดมากเทาที่ควร และปญหาคามนุษยเปนตน ทั้งน้ี

เพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา เกิดการพัฒนาทั้งองคาพยพอยางประสานสอดคลองและเปนองครวมซ่ึงชวยใหชาวบาน เกิดการ

รวมกลุมของชาวบานในการแกไขปญหาตางๆ อาทิ การจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อแกปญหาหน้ีสิน ชาวบานไรรัฐไรสัญชาติ

ไดรับสถานะบุคคลและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการฟนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ 

 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาบทบาทการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนในตางประเทศเพื่อศึกษาการดําเนินงานในการหา

ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในการเปนกลไกการพัฒนาและผลักดันการแกปญหา พัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 

กิติกรรมประกาศ 
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ในการคนควา ขอมูล ตลอดจนความรูในดานตาง ๆ ดวยปรัชญาที่มุงม่ันเพื่อสรางความสัมพันธที่เก้ือกูลระหวางมนุษย กับ

ธรรมชาติ ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน อยูพอดี กินพอดีบนพื้นที่สูง 
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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมชาติพันธุ

ลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

องคความรูและสภาพปจจุบันของรปูแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2) พัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ 3) การจัดทํา

ฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือน กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ที่มีความสนใจและผูที่จัดทําบัญชีครัวเรือนอยูเดิม คือ ผูนําชุมชน 

ชาวบาน คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ครู นักเรียน รวมจํานวน 54 คน เครื่องมือ

ที่ใช ไดแก เอกสารประกอบการอบรม สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย เอกสารรวบรวมขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนประจําเดือน

และประจําป แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถามความคิดเห็น  

 ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน ในภาพรวมทั่วไป มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามความสมัครใจ 

มีแกนนํา คือ อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล ปจจุบันมีผูจัดทําอยางตอเน่ืองจํานวน 54 ราย รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ประกอบดวย 1) ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน 2) สมุดบัญชีรับ-จายรายวัน 3) ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจําเดือน 

4) ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของสมาชิก 5) ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู ตําบล 

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีการพัฒนาขึ้น พบวามีทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมเปนไปในทางที่ดี และพบวาระดับความคิดเห็น

ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก รูปแบบในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากนอย ซ่ึงถือวาดี 

มีความรูความเขาใจในรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผลการจัดทําฐานขอมูล พบวาไดวิธีการ

ดําเนินงานในการจัดเก็บฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอรมีความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและเกิดความรวดเร็วในการคํานวณ

รายรับ-รายจายของคนในชุมชนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 

คําสําคัญ:  รูปแบบ  การทําบัญชีครัวเรือน  เศรษฐกิจพอเพียง   

 

Abstract 

 

 This research has the object to develop a model for household accounts following the self-

sufficient economy of Lao Krang ethnics, Huai Duan District, amphoe Dontoom, Nakhon Pathom Province. 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1880 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

This practical collaborating research has purpose to study the knowledge and currently of the form of 

household accounts, to develop a model of household accounts and to create the database of household 

accounts. The sample-specific (Purposive Sampling) is who are interested and who are prepared household 

accounts recently is a community leader, villager, village committee, Sub-district administration organization, 

developer, philosopher, teacher, student, total 54 people. The tools used in this research are: documents 

for seminar document, income-expenses book. Moreover, documents which gather information for the 

preparation of monthly and annual household account. In depth interview, the interview form and 

questionnaire. 

 The results showed that. 1. The overall current state of the household accounts processing model 

is based on a voluntary basis, with the leader, teacher Boonjuang Pakankul. Now, 54 peoples are doing. 

The format of the accounting model consists of 1) household account register. 2) Note of monthly income 

and outcome of household family. 3) a summary of income and outcome monthly 4) monthly summary 

of the household account. 5) monthly household account report of Huai Duan District, Nakhon Pathom 

Province. 2. The effective of the developed household following the self-sufficient economy test which is 

increasing found that, the overall attitude about household accounting is in a good way. and is found 

that the reviews for the preparation of household accounts at a good level. Moreover, The household 

accounting model is simply to understand. 3. The result of the database of household accounts found 

that using the database on a computer is convenient to storage and quick to calculation of income - 

expenses of the community to be used in the preparation of accounting management. 

 

Keywords: model, the household accounts, sufficient economy 

 

1. บทนํา 

 

 สืบเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ใหศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของตําบลตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม เปนเวลา 3 ป ปละ 20 ตําบล ภายใต

โครงการนครปฐม : นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือประเมินชุมชนชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน 

(RECAP) วัตถุประสงคโดยรวม คือ การใชศักยภาพและทุนทางสังคมมาพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู และเปาหมาย

ปลายทาง คือ การเปนตําบลสุขภาวะที่ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ในการน้ี ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

เปนตําบลหน่ึงในโครงการดังกลาว มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากร

เกือบทั้งหมดเปนเชื้อสายลาวครั่ง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต.หวยดวน, 2555-2556) นายบุญเรือง ปาแสนกุล อดีต

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาดซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญในการพลิกฟนความเปนลาวครั่งของชุมชนแหงน้ี 

ไดเลาวา “…ยังคงมีวัฒนธรรม เปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อตาง ๆ ที่ถือ

ปฏิบัติสืบตอกันมา...” 

 อยางไรก็ตามแมจะเปนชาติพันธุ เดียวกันเกือบทั้งตําบล แตเม่ือวิถีโลกเปล่ียนแปลงไปทําใหเกิดปญหาที่สําคัญ 

2 ประการ ไดแก 1) เกิดการแตกแยกกันจากการปกครองสวนทองถิ่น และ 2) วัฒนธรรมกําลังถูกลืมเลือนไป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 

เปนตนมา ชาวชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงรวมแรงรวมใจกันโดยมีแกนนําชุมชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 

และชาวชุมชนชวยกันวิเคราะหปญหาหาทางแกปญหาดวยวิธีที่เปนกัลยาณมิตร และในที่สุดจึงไดหลักการที่ชาญฉลาดในการ
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แกปญหาทั้ง 2 ขอ ไดแก “ลดความแตกแยกดวยวัฒนธรรม” นายเสถียร พุมพยอม อดีตวิศวกรระดับ 10 การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย ไดกลับคืนสูถิ่นกําเนิดและเปนแกนนําคนสําคัญอีกทานหน่ึงเลาวา “…คนเราเม่ือมารวมพิธีตาง ๆ ที่เปนประเพณี

ของพวกเราเอง ชวยกันทําผืนธง คันธง แลวก็ไปแหธงดวยกัน 3 วัน 3 คืน ทําแกงผําใบยานาง อาหารพื้นบานของพวกเรา กินขาว

ดวยกัน มีความเปนพี่ ปา นา อา ตอกัน แลวจะทะเลาะเบาะแวง ฆาฟนกันไดลงคอเชียวหรือ ในเม่ือเราก็เปนชาวลาวครั่งดวยกัน

...” ในป  พ.ศ. 2553 จึงไดรวมกันจัดตั้ งกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ ง มี นายบุญเรือง 

ปาแสนกุล เปนประธานกลุมโรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงเรียนรู คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) รวมกันจัดทําทําเนียบ

ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ  

 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนํามาใชเปนกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยซ่ึงอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมี

ภูมิคุมกันเพื่อความเปนอยูทีดีมีสุข เปนปรัชญาชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก โดยเนนย้ําแนวทาง การแกไขการดําเนินชีวิต 

เพื่อตองการใหประชาชนพึ่งตนเองชวยตัวเองใหมากที่สุด พยายามกอหน้ีใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย 

พอใจในส่ิงที่มีไมฟุมเฟอย ควรมีรายจายไมเกินรายรับที่ไดมา เพื่อใหรอดพนจากความยากจนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

ม่ันคงและยั่งยืน นางละมัย ทํามาออง กรรมการกองทุนสวัสดิการวันละบาทและแกนนําคนสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน

ของคนในชุมชนแหงน้ี ไดเลาวา “…เริ่มทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตป พ.ศ. 2538 หลังจากแตงงานกับสามีและสามีเปนผูหน่ึงที่

จัดทําบัญชีครัวเรือนเปนประจําและสอนใหตนจัดทํา เพื่อใหรูถึงรายรับรายจายภายในครอบครัวไมใหใชจายในส่ิงที่ฟุมเฟอย

และไมจําเปนมาจนถึงปจจุบัน คนในชุมชนก็มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนประจําประมาณ 50 กวาครัวเรือน ในสมุดบัญชี 

รับ-จาย รายวัน ที่อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล เปนผูจัดทําใหเปนผูรวบรวมสรุปยอดรับ-จายของคนในชุมชนในแตละเดือนซ่ึง

ปจจุบันเหลือผูจัดทํานอยลง เพราะไมรูวาจัดทําไปทําไม ไมคอยมีเวลา และยุงยาก...” การที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปทําประโยชนใหเกิดขึ้นสูชุมชน ควรเริ่มจากการสรางความตระหนักและความเขาใจใหแกชุมชนกอน แลวจึงนําไปสู

การปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากการทําบัญชีครัวเรือน นําขอมูลจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนไป

กําหนดกิจกรรมลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางตอเน่ืองและจริงจัง บันทึกจนเปนนิสัยซ่ึงจะนําไปสูการบูรณาการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงได (เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช ชัยปนชนะ, 2554, หนา 21.) การทําบัญชีรับจายเปนประจําทุกเดือนจะ

ทําใหรูสถานะการเงินของตนเองและครอบครัวชวยลดการใชจายที่เกินตัว คนทั่วไปควรทําบัญชีครัวเรือนเพื่อสรางภูมิคุมกัน

ดานการเงินของครอบครัว รวมทั้งควรปลูกฝงใหลูกหลานเปนคนรูจักพอประมาณ มีเหตุมีผลในการใชเงินและกลาววาการทํา

บัญชีรายรับ – รายจายของตนเองหรือของครอบครัว (สุรภี เหมวนิช, 2555, หนา 19) ไดเสนอแนะและแนวทางการ

เสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีสูการบริหารจัดการที่ดีตองมีหนวยงานที่ เ ก่ียวของเชน  องคการบริหารสวนตําบล

สถาบันการศึกษาควรเขาไปจัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหคําแนะนําติดตามและคอยดูแลควบคุม

และการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการปลอยสินเชื่อหรือการพิจารณาอนุมัติใหสินเชื่อควรมีมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมใหประชาชนทําบัญชี

ครัวเรือนอาจมีการพิจารณาใหสินเชื่อโดยแตละครอบครัวจะตองมีผลจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเน่ือง เปนลาย

ลักษณ อักษรมาแสดงกอนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ (สุภัทรษร ทวีจันทร ,  2554, หนา 7) การวางแผน 

เพื่อพัฒนามี 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ มีกิจกรรมเพิ่มรายไดลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายในครัวเรือนผานรานคา

ชุมชน ดานสังคม มีกิจกรรมสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครอบครัว และดานส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมกระตุนใหทํา 

ความสะอาดบริเวณบานและชุมชนทุกวันพระ สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดตนทุน (พัชฎาภรณ แสงทามาตย, 2556, 

หนา 80-98)  

 จากผลงานวิจัยที่ผานมาดังกลาว ผูวิจัยขอนํามาเปนกรอบแนวทางในการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม ซ่ึงในปจจุบันที่ทําอยู พบปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือนนอยลง เพราะ 
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ไมมีเวลาและยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดทํารวมทั้งยังไมเขาใจการนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางไร ผูวิจัย

จึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่มีอยูเดิม โดยนําอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเขาไป

มีสวนรวมในการจัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหคําแนะนํา ติดตาม ดูแล ควบคุมและการสงเสริม 

ใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนของการจัดทําบัญชคีรัวเรือนซ่ึงเปนวิธีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และสรางฐานขอมูล การจัดทําบัญชีครัวเรือนของคนชุมชน ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และนํา

ผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน โดยรวมมือกับชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปขยายผล

ตอในตําบลอ่ืน ๆ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 2.1 ศึกษาองคความรูและสภาพปจจุบันของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 2.2 พัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบล

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 2.3 จัดทําฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง 

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 

3. กรอบแนวคิด

 

 
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
          4.1 ทราบองคความรูและสภาพปจจุบันของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 4.2 ไดรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบล 

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 

 

รูปแบบการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือการดําเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม 

 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ความพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล 

- การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 

- ใชความรู ความรอบคอบ และ

คุณธรรม ประกอบการวางแผน 

การตัดสินใจและการกระทํา 

      สภาพปจจุบันรูปแบบการจัดทําบัญชี

ครัว เ รือนเ พ่ือการดํ า เนินชี วิ ตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุมชาติพันธุ      ลาว

คร่ัง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม 

ปจจัยดานบุคคล 

- เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/จํานวน

สมาชิกในครัวเรือน/รายไดเฉลี่ยตอเดือน/

ความรูความเขาใจการทําบัญชีครัวเรือน/

ปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

- ภาระหนี้สิน/ภาวการณออม/การดําเนิน

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

  - บันทึกรายรับ (Revenue) 

  - บันทึกรายจาย (Expenditure) 

  - การคํานวณตนทุน (Cost) 

  - หลกัการออม (Saving) 
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 4.3 ฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบล 

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

 4.4 นําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน โดยรวมมือกับชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการ

นําไปขยายผลตอในตําบลอ่ืน ๆ ตอไป 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม 

ชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ดําเนินงานโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมยอย

และเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู ลงมือปฏิบัติตามหลักวงจร P-D-C-A คือ การวางแผน

การทดลองปฏิบัติ วิเคราะห ประเมินผล และการปรับปรุงแกไข 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

          กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยทั้งส้ินจํานวน 7 หมู 889 ครัวเรือน 3,625 คนตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต.หวยดวน, 2555-2556) โดยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ที่มีความสนใจและผูที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาอยางตอเน่ืองอยูเดิม ประกอบดวยผูนําชุมชน ชาวบาน

คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ครู นักเรียน จํานวน 54 คน  

 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

          เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เอกสารที่ใชประกอบการอบรม  สมุดบัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน เอกสาร

ในการรวบรวมขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนประจําเดือนและประจําป แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็น 

ที่สรางขึ้นจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยเครื่องมือดังกลาวไดรับการพิจารณาตรวจแกไขและผานการ

วิจารณจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน ทั้งน้ีแบบสอบถามไดมีการวิเคราะหความเชื่อถือ (Reliability) ไดคาประสิทธ์ิอัลฟา 

(Coefficient Alpha) = 0.923 ซ่ึงเปนคาที่สูงพอจึงสามารถนํามาใชในการศึกษาได 

 5.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

         ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีเพื่อทําความเขาใจในเรื่องการวิจัย : ผูวิจัยประสานงานและชี้แจงวัตถุประสงคเพื่อขอความรวมมือ

กับผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ชาวบาน ครู นักเรียน ผูสนใจ และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 

  ขั้นตอนที่ 2 พบผูนําชุมชน ตัวแทนชุนชน ปราชญชาวบาน : ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผูนําชุมชน ตัวแทนชุนชน ปราชญ

ชาวบานเรื่องวิธีการการจัดทําบัญชีครัวเรือน รูปแบบที่ใชในการจัดทํา รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

การนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาองคความรูและสภาพปจจุบันของรูปแบบ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน ของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 

และการสนทนากลุมยอย  

 ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนวารสารและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ : ทบทวนจากวารสารและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

รวบรวมจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาสรางเครื่องมือที่ใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือน รูปแบบ และเครื่องมือแบบสอบถามหรือ 

แบบสัมภาษณในการวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ปญหาและอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยจัดเวทีประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูนําชุมชน 

ตัวแทนชุมชน ปราชญชาวบาน หนวยงานที่เก่ียวของ และทีมผูวิจัย เพื่อวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค พรอมกับระดมความคิดในการหาแนวทางการสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน หาโอกาส หลีกเล่ียงอุปสรรค และ
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วิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จของการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อเปนขอมูลในการสราง

เครื่องมือ และพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม ที่เหมาะสมและใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  

 ขั้นตอนที่ 5 สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชน : เพื่อสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนทีมผูวิจัยได

ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหคนในชุมชนนํารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ไดจากขั้นตอนที่ 4 ไปใช 

ใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

  ระยะที่ 1 นําอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเขาไปมีสวนรวมในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู 

วิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบที่ไดพัฒนาตามขั้นตอนดังกลาวขางตน พรอมแนะนําการนําไปใชประโยชนจาก 

การจัดทําบัญชีครัวเรือนแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร ปราชญชาวบาน ชาวบาน 

ครู นักเรียนที่มีความสนใจ และผูที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาอยางตอเน่ืองอยูเดิม โดนยึดหลักแนวคิดแนวคิดการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับ บันทึกรายจาย การคํานวณตนทุน หลักการออม เกิดการลดรายจาย เพิ่มรายได วิเคราะหปญหา

และอุปสรรคในระหวางการดําเนินชีวิตที่แทจริง และแนะแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระยะที่ 2 ออกติดตาม และประเมินผลการบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบจากระยะที่ 1 รวมทั้งสังเกตวิธี 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน แลวทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงประมาณเพื่อทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติ 

Pair Sample t- test ในประเด็นตัวชี้วัดตามแนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือน และแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุป

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใชเปนขอมูลเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ระยะที่ 3 คัดเลือกครัวเรือนตนแบบจากกลุมเปาหมายที่ใชคูมือ และที่มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบจาก

ระยะที่ 1 เปนประจําและนําแนวคิดการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต

จริง พรอมมอบของที่ระลึกเพื่อเปนแรงจูงใจและนําเสนอรูปแบบตอผูนําชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขยายผลตอไป 

 ขั้นตอนที่ 6 จัดเวทีคืนความรูสูชุมชน : เพื่อใหคนในชุมชนตรวจสอบขอมูล รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

(แบบใหม) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พรอมจะนําไปใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิต 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอไป และจัดทําฐานขอมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

 5.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากเอกสารที่ใชประกอบการอบรม  สมุดบัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน เอกสารในการรวบรวมขอมูล

การจัดทําบัญชีครัวเรือนประจําเดือนและประจําป แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา ขอมูล

ทั่วไปที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

6. ผลการวิจัย 

  

 ผลการวิจัย สภาพปจจุบันรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งส้ิน 7 หมูมี 2 หมูไมมีผูจัดทําบัญชี

ครัวเรือน คือหมู 3 และ 5 สวนอีก 5 หมู มีผูจัดทําบัญชีครัวเรือนจํานวน 54 คน หมู.1 บานทุงผักกูด จํานวน 5 คน หมู.2 

บานทุงผักกูด จํานวน 6 คน หมู.4 บานหวยดวน จํานวน 9 คน หมู.6 บานกงลาด จํานวน 27 คน และหมู.7 บานหวยดวน 

จํานวน 7 คน หมูที่เขมแข็งและจัดทําอยางตอเน่ืองคือหมู 6 ซ่ึงมีนายบุญเรือง ปาแสนกุลเปนแกนนํา และเปนผูเก็บรวบรวม

การจัดทําบัญชีครัวเรือนของแตละครัวเรือนหรือแตละคนเพื่อนํามาคํานวณรายรับรายจายทั้งตําบล หาคาเฉล่ียในแตละเดือน 

แตละปวามีการบริการการเงินกันเปนอยางไร รูปแบบที่ใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ไดแก 1. ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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2. สมุดบัญชีรับ-จายรายวัน 3. ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจําเดือน 4. ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือน 

ของสมาชิก 5. ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู 

 ผลการวิจัย จากการจัดเวทีประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของคนในชุมชน  
 จุดแข็ง : กลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเปนชุมชนเขมแข็งในเรื่องการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนมายาวนานกวา 10 ปโดยมี นางละมัย ทํามาออง กรรมการกองทุนสวัสดิการวันละบาทและแกนนําคนสําคัญ 

ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชนแหงน้ีโดยเริ่มทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตป พ.ศ. 2538 มาจนถึงปจจุบัน และอาจารย

บุญเรือง ปาแสนกุล เปนผูจัดทําสมุดบัญชีครัวเรือนใหสมาชิกมีความตั้งใจในการพัฒนาการทําบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชน

อยางแทจริง 

  จุดออน : การบริหารจัดการทั่วไปของรูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนในปจจุบันอยูในสภาพที่ขาดคนจัดทําฐานขอมูล

และการแนะนําแนวทางที่ถูกตองในการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องการนําขอมูลที่ไดจัดทําไวกลับมาใชประโยชน 

เพื่อเปนแนวทางในการบริหารการเงินที่ถูกตองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 โอกาส : สมาชิกผูจัดทําบัญชีครัวเรือนหากมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ถูกตองและสามารถนํา

ขอมูลจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนไปกําหนดกิจกรรมลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางตอเน่ืองและจริงจัง บันทึกจนเปนนิสัย 

ทั้งหากไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเขามามีบทบาท พลักดัน และสนับสนุน ก็จะนําไปสู      

การบูรณาการตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 

 อุปสรรค : จํานวนสมาชิกนอยลง เพราะไมทราบวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดทําไปทําไมเพื่ออะไรไมคอยมีเวลา 

และยุงยาก  

          ผลการวิจัย จากการพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 1. ทะเบียนสมาชิกบัญชีครัวเรือน 2. สมุดรับ-จายบัญชี

รายวัน 3. ใบแสดงรายรับ-รายจาย ประจําเดือน 4. ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู 5. ใบรายงาน

บัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของกลุมสมาชิก แบบเดิมจัดทําดวยมือ รูปแบบใหมจัดพิมพดวยคอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บเปน

ฐานขอมูลและเพิ่มชองคงเหลือ เพิ่มสรุปรายรับ-รายจายครัวเรือนประจําป เพิ่มแบบแสดงการนําไปใชประโยชนในการบริหาร

จัดการการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มสรุปรายรับ-รายจายบัญชีครัวเรือนประจําเดือน ประจําป เพิ่มรายงานบัญชีครัวเรือน

ประจําเดือน ประจําป 

 ผลการวิจัย จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสรางอาสาสมัคร ใหคําแนะนําติดตาม ดูแล ควบคุมและสงเสริมใหสมาชิก เห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน 

โดยมีการพิจารณาใหรางวัลสมาชิกที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเดน ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 52 คน  

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84.62 อายุ 50 ปขึ้นไปรอยละ 55.77 มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 38.46 มีอาชีพตัวแทนกลุมอาชีพ จํานวน 32 คน คิดรอยละ 61.54 มีสถานภาพ

เปนหัวหนาครอบครัว จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 50 มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 55.77 

มีรายไดตอเดือนของครอบครัวรายได ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.77 มีรายจายตอเดือนของ

ครอบครัว ต่ํากวา 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 25 เปนหน้ีกับสถาบันการเงิน หน้ี ธ.ก.ส. จํานวน 21 

คน คิดเปนรอยละ 40.38  แหลงขาวสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการทําบัญชีครัวเรือน จากโทรทัศน จํานวน 31 คน คิดเปน

รอยละ 59.62  

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ตอรูปแบบบัญชีครัวเรือนระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก 15 ขอ

พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดี อยูในระดับมาก 11 ขอ สําหรับขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ชุมชนไดมี

การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ( = 4.05, S.D.= 0.82) สําหรับขอที่มีคาเฉล่ียนอยสุดคือ รูปแบบในการ
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จัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากมากนอยเพียงใด ( = 1.90, S.D. = 1.44) ซ่ึงถือวาดีมีความยุงยากนอย 

ซ่ึงถือวาด ี 

 ระดับคาเฉล่ียที่คํานวณสามารถกําหนดการแปลความหมายได ดังน้ี 

   คะแนน    ระดับความพึงพอใจ 

                  5   หมายถึง   มากที่สุด 

                  4   หมายถึง   มาก 

      3  หมายถึง   ปานกลาง 

      2    หมายถึง   นอย 

      1   หมายถึง   นอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 สาเหตุปจจุบันครอบครัวจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อตองการทราบรายรับ-รายจายของครอบครัว จํานวน 43 

คน คิดเปนรอยละ 24.86 และสมาชิกที่จัดทําบัญชีครัวเรือนมีความตองการและสนใจในการจัดโครงการเก่ียวกับการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนและจะเขารวมกิจกรรม จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100        
 

7. การอภิปรายผลการวิจัย  

 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ ดังน้ี 

 7.1 การจัดทําบัญชีครัวเรือน ในภาพรวมทั่วไปคือ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามความสมัครใจโดยมีแกนนํา ไดแก 

อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล ปจจุบันมีผูจัดทําอยางตอเน่ืองจํานวน 54 ราย รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน ประกอบดวย 1) 

ทะ เบียนสมาชิกบัญชีครัว เ รือน  2) สมุดบัญชีรั บ -จายราย วัน 3) ใบแสดงรายรับ -ร ายจ าย ประ จําเดื อน 

4) ใบสรุปผลการทําบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของสมาชิก 5) ใบรายงานบัญชีครัวเรือน ประจําเดือนของแตละหมู ตําบลหวย

ดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 7.2 การนํารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพัฒนามาใช พบวา หลังจากที่ครัวเรือน

กลุมตัวอยางไดจัดทําบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบใหมระยะเวลา 6 เดือนจากครัวเรือนที่เคยจัดทําบัญชีครัวเรือนมากอนมี

ทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวม เปนไปในทางที่ดีและพบวา ระดับความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยู

ในระดับมาก รูปแบบในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใชอยูในปจจุบันมีความยุงยากนอย ซ่ึงถือวาดีและมีความรูความเขาใจใน

รูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากการอบรม 

 7.3 การดําเนินงานในการจัดเก็บฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอร ที่จัดทําขึ้นมีความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและเกิด

ความรวดเร็วในการคํานวณรายรับ-รายจายของคนในชุมชนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 
8. ขอเสนอแนะ 
               
  8.1 ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนกับกลุมเปาหมายอยางตอเน่ืองเพื่อขยายผล และสามารถ

บันทึกบัญชีไดถูกตอง สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการใชเงินได 

8.2 หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนในแตละ

ชุมชน โดยจัดทําสมุดบันทึกบัญชีรับ-จายประจําวันแจกใหกับผูสนใจ และพัฒนารูปแบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหเหมาะสม

กับบริบทของแตละชุมชน เพราะรูปแบบของบัญชีครัวเรือนมีสวนในการกระตุนใหเกิดการบันทึกบัญชี เพราะถารูปแบบยุงยาก

ก็จะทําใหไมอยากทํา 

 8.3 ควรสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนไปสูชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความสนใจตอไป 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1887 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และความแตกตางของคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา คุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานสุขภาพ มีอันดับสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 รองลงมาคือ 

ดานจิตใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และดานความสัมพันธภาพทางสังคมของผูสูงอายุ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวนใหญ

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพิจารณารายดานจะพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีคุณภาพชีวิต

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนดาน

ความสัมพันธภาพทางสังคมที่ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต  ผูสูงอายุ   
 

Abstract 
 

This research aims to quality of life for the elderly and the difference in quality of life of the elderly 

in Klong Ya District Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province, by personal factors, The quality of life in 

the elderly is moderate. The average was 3.38 and the standard deviation was 0.71. The median was 3.41 

and the standard deviation was 0.97, followed by the mental level of 3.39 and the standard deviation 

of 0.68, and the social relationship of the elderly. The average was 3.34 and the standard deviation was 

0.48, respectively. 

The Comparison of personal factors showed that the overall quality of life of the elderly was not 

statistically significant at .05 level. Elderly people with different sex. The overall quality of life was not 

different. There was no statistically significant difference in the quality of life among the elderly with 

different occupational qualities at the .05 level, and the elderly at different ages had overall and individual 

quality of life at statistically significant level .05 except for the difference in social relations. 
 

Keywords: quality of Life, the elderly 
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1. บทนํา  

 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสูงอายุรวดเร็ว เน่ืองจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น และอายุขั ย

เฉล่ียของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ีเปนผลจากอัตราการตายลดลง จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย และ

สาธารณสุข โดยพบวาแนวโนมของดัชนีผูสูงอายุ หรืออัตราสวนผูสูงอายุตอเด็ก 100 คน “ดัชนีผูสูงอายุ” ตั้งแตป พ.ศ. 2548 

มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความจริงแนวโนมเชนน้ีไมใชเพิ่งเกิดเร็ว ๆ น้ี หากแตเกิดมานานแลว เชน ในป พ.ศ. 2503 และ 

2513 มีผูสูงอายุเพียง 11 คนตอเด็ก 100 คน เม่ือถึงป พ.ศ. 2548 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 45 อีก 5 ป

ถัดไป ผูสูงอายุมีจํานวนเกินกวาครึ่งของจํานวนเด็กแลว ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมากในชวงป พ.ศ. 2548 – 2553 

และ 2553 – 2558 น้ัน คือประมาณเกือบรอยละ 6 ตอป แตในชวง พ.ศ. 2558 – 2563 ดัชนีผูสูงอายุยิ่งเพิ่มเร็วมาก คือสูงถึง

รอยละ 7 ตอป หลังจากชวงน้ีไปแลว อัตราเพิ่มของดัชนีผูสูงอายุลดลงมาอยูที่ประมาณรอยละ 4 – 5 ตอป และในระหวางป 

พ.ศ. 2563 – 2564 เปนชวงเวลาที่ดัชนีผูสูงอายุเทากับ 100 หมายความวาชวงเวลาน้ีประเทศไทยมีประชากรวัยเด็กเทา ๆ 

กับผูสูงอายุ หลังจากป พ.ศ. 2564 ไปแลวประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากกวาเด็กตอไปเรื่อย ๆ ปรากฏการณที่มีผูสูงอายุ

มากกวาเด็กเชนน้ีจะไมสามารถยอนกลับไดอีกเลย ดังเชนเหตุการณที่ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายประสบมากอนหนาประเทศ

ไทย สถานการณน้ีทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549)  

การมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศเปล่ียนแปลงไป คือ

อัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจสวนรวมตอการออมและการลงทุนทําใหผูสูงอายุตองเส่ียงตอการถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมากขึ้น เพราะ

ประชากรวัยแรงงานสวนหน่ึงตองยายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหบุตรหลานมีเวลาเอาใจใส

ผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุจึงตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ   

วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม การเปล่ียนแปลงดานรางกายอันเปนผลมา

จากความเส่ือมและความสามารถในการทําหนาที่ลดลง กอใหเกิดปญหาดานตาง ๆ ตามมา เชนการเปล่ียนแปลงของระบบ

กลามเน้ือ และโครงกระดูกพบวากลามเน้ือเหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเน่ืองจากการสูญเสียเน้ือกระดูก ทําใหกระดูก

เปราะและหักงายตอติดชาบางคนอาจมีหลังโกงทําใหการเคล่ือนไหวเชื่องชา ไมกระฉับกระเฉง และการทรงตัวไมดี อาจทําให

เกิดอุบัติเหตุไดงาย  การเปล่ียนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบวา ความสามารถในการมองเห็น การไดยินลดลงทําใหมี

ความบกพรองในการติดตอส่ือสาร การรับรูกล่ินและรสลดลง เม่ือรวมกับการเปล่ียนแปลงของระบบทางเดินอาหาร  ที่มีการ

ยอยและการดูดซึมไมดีเกิดอาการทองอืด แนนทองและอาจจะรูสึกเบื่ออาหาร  ทําใหแบบแผนการรับประทานอาหารเสียไป 

เกิดการบริโภคที่ไมถูกสัดสวน เกิดภาวะบริโภคเกินหรือขาดสารอาหารได  การเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจสวนหน่ึงอาจเปนผล

จากการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายประกอบกับวัยสูงอายุตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงหนาที่การงาน สงผลทําใหรายได

และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงดวย และเม่ือมีการสูญเสียคูสมรสหรือเพื่อนฝูงที่ใกลชิด จะทําใหรูสึกทอแท หมดหวัง 

บุคลิกภาพเปล่ียนไปจะรูสึกนอยใจ ออนไหวงาย  วิตกกังวล รูสึกไมม่ันคงปลอดภัย และตองการการพึ่งพามากขึ้น รูสึกขาด

ความอบอุนกอใหเกิดความเครียด  สงผลใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงได เชนซึมเศรา แยกตัวจากสังคม  การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมในผูสูงอายุ เปนการเปล่ียนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคม การเปล่ียนแปลงในครอบครัวน้ันจะพบวาผูสูงอายุจะลด

บทบาทลง เชนจากการเปนหัวหนาครอบครัวกลับเปนผูที่ตองไดรับการเล้ียงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให

อยูตามลําพัง และจากการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมทําใหผูสูงอายุบางคนตองเปล่ียนแปลงการ

ประกอบอาชีพ  อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะสงผลใหผูสูงอายุมีบทบาทและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมลดนอยลง เกิด

การพึ่งพิงทั้งดานกิจวัตรประจําวันตลอดจนกิจกรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต สงผลกระทบดานจิตใจของผูสูงอายุได ผลจาก

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคมจะสงผลกระทบถึงกันและกันเปนวงจรไมรูจบ มีผลให

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ดังน้ันแนวทางในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
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และพึงพอใจสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืนและดํารงไว

ซ่ึงการมีคุณคาในตนเองซ่ึงหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีน่ันเอง 

จากที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา ผูศึกษาคาดวาการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอบุคลากรที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยนํา

ผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตในสังคมได

อยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแกผูอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุตอไป  

 

2. วัตถุประสงค  

 

1 เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีประชากรทั้งหมดจํานวน 87 คน 

2.   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ศึกษาคนควาและ รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ 

ทั้งที่เปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือส่ังการ ทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับตําบลคลองหลา อําเภอ

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลผูสูงอายุใน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 87 

ชุด 

2. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ  

1. ขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลแบบวัดคุณภาพชีวิต โดยใชความถี่และคารอยละ และการทดสอบความแตกตางโดยใช t-test 

 

4. ผลการวิจัย  

 

 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการสํารวจขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม เปนเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเปน 44.8 % และเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปน 55.2% และมีชวงอายุ 60-

70 ป จํานวน 57 คน คิดเปน 65% รองลงมาชวง อายุ 71-80 ป จํานวน 20 คน คิดเปน 23% และชวงอายุ 80 ปขึ้นไป 

จํานวน 10 คน คิดเปน 11.5% กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน จํานวน 46 คน คิดเปน 52.9% รองลงมาอาชีพ 
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รับจาง จํานวน 24 คน คิดเปน 24 % อาชีพแมบาน/พอบาน จํานวน 13 คน คิดเปน 14.9% และ อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 4 คน 

คิดเปน 4.6%  

 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลาโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71   

   การพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

พิจารณาเปนรายดาน คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพ แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสุขภาพ เปนรายขอ

คําถามพบวา ความเห็นดานไดรับการบริโภค อาหารครบ 5 หมู อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเห็นดานไดรับการ

ตรวจสุขภาพ และความเห็นดานไดออกกําลังกาย และขอที่มีความเห็นนอยที่สุด คือ ความเห็นดานไดรับการตรวจสุขภาพ 

   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจ แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68  และ เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจเปนรายขอพบวา

ความเห็นดานทานมีสมาธิในการทํางาน ตางๆ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ขอความเห็นดานความรูสึกวาชีวิตทานมี

ความหมาย และขอที่มีความเห็นนอยที่สุด คือ ความเห็นดานความคิดวาทานเปนภาระกับลูกหลาน  

   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคม แบงตามเพศ พบวาโดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพ

ทางสังคมของผูสูงอายุ เปนรายขอพบวาขอที่ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืนอยางที่ผานมาอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ขอที่ทานไดทํากิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร และขอที่มีความเห็นนอยที่สุด คือ ขอที่ทานพอใจกับส่ิงที่ไดรับจากสวน

ราชการ  

   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสุขภาพ เปนรายขอพบวา ทานไดรับการบริโภค อาหารครบ 5 หมู หรือไมอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ทานไดรับการตรวจสุขภาพบอย และขอทานไดออกกําลังกาย และขอที่นอยที่สุด คือ ทานพอใจกับสุขภาพของ

ทานในตอนน้ี  

   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ เม่ือพิจารณา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานจิตใจเปนรายขอพบวาขอทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ อยูในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ 

ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย และขอทีน่อยที่สุดคือ ทานคิดวาทานเปนภาระกับลูกหลาน  

   คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคมแบงตามอายุ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสัมพันธภาพทางสังคมเปนรายขอ พบวาขอที่ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขา

กับคนอ่ืนอยางที่ผานมาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ขอที่ทานไดทํากิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร และขอที่นอยสุด คือ 

ทานพอใจกับส่ิงที่ไดรับจากสวนราชการ 

 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะประชากร พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวนใหญ

แตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานจะพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิต

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนดาน

สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมแตกตางกัน 
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

1. ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ผลจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใน เขตตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  จะเห็นไดวา อาจจะมาจากองคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหผูสูงอายุเข ารวม

กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธทางสังคมแตก็ยังไมสามารถพัฒนาดานจิตใจ และสุขภาพไดอยางทั่วถึง หรือ

องคการ บริหารสวนตําบลอาจจะยังไมมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ สงผลทําใหผูสูงอายุมีความคิดเห็นตอ

คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ เสมอ จัดพล (2556) ที่ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ มณัฐกร คงทอง  (2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไฟภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากเทศบาลมีการใหการดูแลคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพรางกายและดานจิตใจอยูในระดับปาน

กลาง สวนดาน สัมพันธภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอม อยูในระดับต่ํา จึงสงผลทําใหความคิดตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยรวม

อยูระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานสัมพันธภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอมของผูสูงอายุในเขตชุมชนริมทาง

รถไฟ เขตเทศบาลนครหาดใหญ มีความแตกตางกันกับงานวิจัยชิ้นน้ี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตดาน

สัมพันธภาพทางสังคมของผูสูงอายุมีความเห็นที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานจิตใจและคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุต่ํา

ที่สุด ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวา วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นชัดเจน ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ สภาพ

รางกายจะเห็นไดชัดเจนวาเส่ือมลงตามอายุ สภาพจิตใจมีการเปล่ียนแปลงงาย ขี้หงุดหงิด มีความกังวล เน่ืองจากการเจ็บปวย

หรือจากการเส่ือมของระบบตางๆ ในรางกาย เพราะสาเหตุมาจากผูสูงอายุมีความตองการปริมาณอาหารลดลงจากวัยหนุมสาว 

แตจําเปนตองไดรับสารอาหารอยางเพียงพอ เพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอ และสรางความตานทานโรค อาหารมีความสําคัญตอ

การดําเนินชีวิตของแตละคน ผูมีภาวะทางโภชนาการดีมีสุขภาพแข็งแรง มีการดําเนินชีวิตที่ดี ไมเครียดจนเกินไป การ

เปล่ียนแปลงตางๆ ภายในรางกายจะเปนไปอยางชาๆ ทําใหไมคอยแก ในทางตรงกันขามผูที่มีภาวะโภชนาการไมดี เจ็บปวย 

ดื่มสุรา มีนํ้าหนักมากหรือนอยเกินไปรางกายจะเส่ือมโทรมเร็วทําใหแกเร็ว 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะประชากร พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมและรายดานสวน

ใหญมีความแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานจะพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศและ

อาชีพตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกลับพบวา ผูสูงอายุที่

มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนดานสัมพันธภาพทาง

สังคมที่ไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาอายุคือตัวแปรที่บอกถึงความแตกตางกันของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากปญหาดานรางกายและสภาพจิตใจน้ันเปนปญหาที่รักษาคอนขางยาก ผูสูงอายุจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด 

สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานของสุทธิชัย จิตะพันธุ และคณะ (2543) พบวา ปญหาในดานรางกายของผูสูงอายุ

ที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายน้ันสืบเน่ืองจากเม่ือมีอายุมากขึ้นและขาดความรูในการดูแลสุขภาพจนกลายเปนปญหาที่

กอใหเกิดโรคเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเก่ียวกับกระดูกและขอนอกจากน้ีโรคเรื้อรังตางๆ คือโรคเบาหวาน โรค

สมองเส่ือมเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุไทย โดยพบวาเปนปญหาในเขตเมืองมากกวาเขตชนบทโดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร ปญหาการกล้ันปสสวะไมได การหกลม และโรคซึมเศราเปนปญหาที่พบบอยและมีความสําคัญเชนเดียวกัน

ทั้งตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตผูสูงอายุ มีโรคหรือปญหาสุขภาพมากกวา 2 ชนิดขึ้นไป มีโรคที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจที่

เคยและควรจะทําได (ทุพพลภาพระยะยาว) และตองพึ่งพาผูอ่ืนในการดูแลกิจสวนตน เชน การอาบนํ้า การสวมเส้ือผา หรือ

การรับประทานอาหาร ซ่ึงนับไดวาเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุไทยและยังสอดคลองกับงานของนภาพร  ชโยวรรณ

และคณะ (2539) พบวา ปญหาหลักของผูสูงอายุคือ ปญหาสุขภาพ ทั้งที่สุขภาพไมสมบูรณ ไมแข็งแรงเชนแตกอน และปญหา
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การเจ็บไขไดปวยดวยโรคตางๆ ซ่ึงโรคที่มักพบในผูสูงอายุทั่วไปไดแก ปวดหลัง ปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค

กระเพาะ โรคหัวใจ ตอกระจกตา ตอเน้ือตา โรคเก่ียวกับหู อัมพาต อัมพฤกต  เปนตน นอกจากน้ี ยังพบวาดานจิตใจของ

ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันก็เชนเดียวกันที่มีผลแตกตางกัน เน่ืองจากยิ่งมีอายมุาก ยิ่งกังวล สอดคลองกับสอดคลองกับงานของพัช

รี เขียวสะอาด (2549) และวิลาวัลย ตอปญญา (2550) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมักกังวลใจ มีอารมณกังวลงายและกลัวในส่ิงที่

ไมเคยกลัวมากอน มีอาการหลงลืมรวมถึงกลัวถูกทอดทิ้งและกลัวความตาย นอกจากน้ียังรูสึกหงอยเหงาเปนนิจ ใจนอยและ

สะเทือนใจงาย บางคนกลายเปนคนหงุดหงิดโมโหราย ชอบแยกตัว บางคนก็มีอารมณเศรา ตองการตายเร็วหรืออยากฆาตัว

ตาย เปนตน 
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การตดิตามการคัดกรองพฒันาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัยและ

เดก็กลุมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559 

Monitoring the quality of developmental screening in children for 4 groups 

with Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)  

in health promotion Region 5, 2016 
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บทคัดยอ  

 

การติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเส่ียง (DSPM) 

เขตสุขภาพที่ 5 ป 2559เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อติดตามคุณภาพการคัดกรองและสงเสริมบุคลากรในการตรวจพัฒนาการเด็ก 

อยางถูกตอง เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางอยางงายกลุมตัวอยางประกอบดวยผูรับการประเมิน 31 คนและเด็ก 65 คน 

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี ่คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของโรงพยาบาลไดรับการอบรมการใชคูมือฯรอยละ 38.7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ไดรับการอบรมรอยละ 22.6 ผูรับการอบรมเปน พยาบาลวิชาชีพรอยละ 51.6 พบวา ผลการตรวจพัฒนาการสมวัยรอยละ 65.8 

สงสัยลาชา รอยละ 34.2 ดานที่สมวัยนอยสุดคือการใชภาษารอยละ 56.9 พบวาเจาหนาที่สามารถคัดกรองพัฒนาการพบลาชา

มากขึ้นกวาป 2558 แตพบวา ความสามารถในการคัดกรองพัฒนาการภาพรวมการประเมินมีความถูกตองลดลงตามอายุ คือที่อาย ุ

9, 18, 30 และ 42 เดือน มีความถูกตองรอยละ 85.0, 81.3, 63.8 และ 64.8  ตามลําดับ ขั้นตอนกอนการประเมินพัฒนาการ

ของรพท./รพช./ถูกตองมากกวา รพสต.รอยละ 76.2 และ รอยละ 50.4 พบวาป 2558 มีขั้นตอนการประเมินพัฒนาการถูกตอง

มากกวาป 2559  รอยละ 96.8 และ 86.8 และมีความถูกตองมากกวาในทุกชวงอาย ุ

จากการวิจัยควรมีการจัดอบรมการใชคูมือ DSPM การส่ือสาร และการใหคําแนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งใน

เด็กปกติและสงสัยลาชาใหแกบุคลากรทุกกลุม ใหไดมาตรฐานเดียวกันเพื่อเพิ่มคุณภาพการคัดกรองและประโยชนสุดตอการ

พัฒนาเด็กไทย 

 

คําสําคัญ: การคัดกรอง คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กกลุมเส่ียง เขตสุขภาพที่ 5 

 

Abstract 

 

Monitoring the quality of developmental screening in children for 4 groups with Developmental 

Surveillance and Promotion Manual (DSPM) in Region 5, 2016. This aimed to increase the quality of 
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screening.  Using simple random sampling. The samples were 31 screeners and 65 children .Data analysis 

involved descriptive statistics such as frequency, percentage, standard deviation. 

 The survey research found that DSPM manual has been trained for hospital personnel are  

38.7%, Health Promoting Hospital District  22.6 %.Professional  nurse had been trained  51.6 % .Found 

that the child - age properly development about 65.8 % , suspects child - age late  development 34.2 %, 

the least  properly development was language 56.9 % .Found that officials can screen  the child - age late  

development  more than the last year in 2558, but the ability to screening development overall assessment 

was accurate decline with age, in the age of 9, 18, 30 and 42 months with an decline accuracy of 85.0%, 

81.3%,. 63.8% and 64.8%, respectively, preparation procedure to evaluated the development of the tertiary 

care and secondary care were more accuracy than primary care estimate 76.2 % and 50.4 %. In 2558 

the procedure to evaluated development was more accurate assessment than year 2559, estimate 96.8 % 

and 86.8% and more accurate in all ages. 

According to research, it should  be start for  training the manual DSPM, Communications and to 

guide the development of normal children and children with suspected delays, both in  old and new 

screeners every year to increase the quality, efficiency and benefits of screening in the future for  Thais 

children development. 

 

Keywords: developmental screening, DSPM, Health promotion region 5 

 

1. บทนํา  
 

ตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 ประเทศไทยไดมีการประยุกตใชอนามัย 55 (นัยพินิจ คชภักดี, 2559) เปนเครื่องมือสําหรับ

เฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประยุกต/ ดัดแปลงจากเครื่องมือ Denver II แตที่สําคัญ การแปลผลการเฝาระวังพัฒนาการ

ดวยอนามัย 55 สํานักสงเสริมสุขภาพ (2556: 28) รายงานวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมากกวารอยละ95 ในขณะที่การสํารวจ

พัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือมาตรฐาน Denver II ทุก 3 ป โดยในป 2557 ยังคงรายงานพัฒนาการสมวัยรอยละ 72.8 ซ่ึงผล

การรายงานมีความแตกตางกันมาก จึงเปนการจุดประกายใหนักวิชาการหลายทาน หันกลับมามองวาเกิดอะไรขึ้นกับพัฒนาการ

เด็กไทย และอนาคตเด็กไทยจะเปนอยางไร ดังน้ันในป พ.ศ. 2557 นิตยา คชภักดี และอรพินท เลิศอวัสดาตระกูล (2551) 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดคดิเครื่องมือตามบริบทของคนไทยชื่อ คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 

Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ซ่ึงคัดจาก TDSI, Denver II แบบประเมินสถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี          

(Bright future) สมรรถนะเด็กและ อนามัย 55 โดยมีการประเมิน 5 ดานเชนเดียวกับอนามัย 55 แตแยกดานภาษา เปนการใช

และความเขาใจภาษา คูมือสงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จึงเปนเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง

และการคัดกรอง และที่สําคัญมีวิธีการสงเสริมในแตละขออยางละเอียดซ่ึงผูปกครองไมจําเปนตองเรียนสูงก็สามารถเขาใจและ

ปฏิบัติไดงาย  

ศูนยอนามัยที่ 5 ซ่ึงมีภารกิจในการติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนปที่ 2 จึงไดมีการนําผลการตรวจเยี่ยมมาเปรียบเทียบเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและ

คืนขอมูลใหกับพื้นที่ที่รวมดําเนินงาน ถือวาเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และชวยใหเด็กสามารถเติบโตเปน 

คนไทยที่มีคุณภาพเปนรากฐานที่ม่ันคงใหกับสังคม และประเทศชาติตอไป 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1898 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

2. วัตถุประสงค 
  

เพื่อติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ชวงวัย คือ 9,18,30 และ 42 เดือนดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย( DSPM)  

 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดีในศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 5 ใน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ และกาญจนบุร ี

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปน 

1. การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมอยางงายได 4 จังหวัดๆ ละ 2 อําเภอ  

2. พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด ที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดี จํานวน 

31 คน  

3. เด็กชวงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่มารับบริการ รวม 65 คน(เน่ืองจากเด็กทั้งส่ีกลุมเปนตัวแทนที่ดีที่สุดใน

แตละกลุม) 

 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  

1. แบบประเมินทักษะการใชคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

2. แบบสอบถามกลไกการดําเนินงานการตรวจประเมินตามคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

3. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 พัฒนาการเด็ก หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆ ใหมีความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพใหสูงขึ้น ทํา

ส่ิงที่ยากและซับซอนไดมากขึ้น ซ่ึงเปนไปอยางมีทิศทาง ตามวัน เวลา ตามชวงวัยที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น การทดสอบพัฒนาเพื่อ

คัดกรองอยางเปนระบบ (Developmental screening) จะตองใชเครื่องมือทดสอบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐาน ผูทดสอบ

จะตองไดรับการอบรมและผานการรับรองวาเขาใจเน้ือหาสาระพัฒนาการเด็ก สามารถทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

และแปลผลอยางถูกตองตามคูมือการทดสอบที่เปนมาตรฐาน โดยตั้งแตป พ.ศ.2555 – ปจจุบัน ประเทศไทยมีแบบประเมิน

พัฒนาการที่ใชในเด็กปกติ 3 ชนิดคือ 

1. แบบคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55) 

2. แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II 

3. แบบคัดกรองและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM/DAIM 

ตั้งแต พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขไดระดมผูทรงคุณวุฒิมาชวยกันดูแลปญหาสําคัญน้ีและในพ.ศ. 2558 จะได

เริ่มดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ ภายใตโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเนนความสําคัญของพอ

แม ผูปกครอง ในการเฝาระวังและสงเสริมใหลูกมีพัฒนาการสมวัย หากมีความผิดปกติก็สามารถคนพบและแกไขไดทันทวงที 

สวนเจาหนาที่สาธารณสุขจะใหคําแนะนําและชวยคัดกรองวาเด็กมีพัฒนาการสมวัยหรือไม เม่ือเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 

เดือนตามลําดับ คูมือเลมขาว DSPMไดทดสอบและปรับปรุง อยูหลายครั้ง จนม่ันใจวามีความเหมาะสมกับการสงเสริมพัฒนาการ
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เด็กไทย ดวยความมุงม่ันของกระทรวงสาธารณสุขภายใตพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเปนเด็ก

ที่สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ฉลาดทั้งปญญา (IQ) และสติ (EQ) ซ่ือสัตยและเห็นแกประโยชนสวนรวมชวยกันทําใหประเทศไทย

เปนสังคมที่นาอยูและนาภูมิใจตลอดไป (นพ.วัลลภ ไทยเหนือที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ) 

 

6. วิธีดําเนินการ 
 

 การวิจัยเชิงสํารวจ ติดตามผลการดําเนินงานตามแบบประเมินที่สรางขึ้นโดยทีมประเมินของศูนยเขตสุขภาพที่ 5 

 

7. ผลการวิจัย 
 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรูและคืนขอมูลใหกับพื้นที่ที่รวมดําเนินงาน โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนปที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 พื้นที่ดําเนินการเขตสุขภาพที่ 5 ใน 4 จังหวัดจากจังหวัดที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดไดแก ราชบุรี เพชรบุรี 

สุพรรณบุร ีนครปฐม เปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 4 โรงพยาบาลชุมชน 2 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

8 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 2 แหง 

1.2 ขอมูลผูรับการประเมิน      

1.2.1 จํานวนผูรับการประเมิน 31 คน ผานการอบรม DSPM/DAIM รอยละ 61.3 ไมผานการอบรม รอยละ 

38.6  

1.2.2 ตําแหนงผูรับการประเมิน พบวามีการอบรม รอยละ 61.3 ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพเปนผูประเมินสวนใหญมีผู

เขารับอบรมครึ่งหน่ึงคือ รอยละ 51.6 และไมไดอบรมรอยละ 32.2 ขณะที่มีวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ตรวจพัฒนาการเชนกัน โดยมีทั้ง

อบรมและไมอบรม  
 

2. ขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ชวงอายุ 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเด็กปฐมวัย 4 ชวงอายุ จําแนกตามรายพัฒนาการ 5 ดาน 

พัฒนาการรายดาน 
พัฒนาการสมวัย พัฒนาการลาชา 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ดานการเคล่ือนไหว (GM) 51 78.5 14 21.5 

 ดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา (FM) 38 58.5 27 41.5 

 ดานความเขาใจภาษา (RL) 40 61.5 25 38.5 

 ดานการใชภาษา (EL) 37 56.9 28 43.0 

 ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม (PS) 48 73.5 17 26.2 

 ภาพรวม 

 

65.8 

 

34.2 
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 จากตารางที ่1 พบวาเด็กปฐมวัย 4 ชวงอายุมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 65.8 พัฒนาการลาชารอยละ 34.2 เม่ือพิจารณา

รายดานพบวาพัฒนาการดานการใชภาษา ลาชามากที่สุดรอยละ 43.0 รองลงมาคือการใชกลามเน้ือเล็กและสติปญญารอยละ

41.5   
 

3. การคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย DSPM ของเจาหนาที่  
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 กลุมวัย 

พัฒนาการรายดาน 
อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 30 เดือน อายุ 42 เดือน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานการเคล่ือนไหว (GM) 16 100 15 93.8 14 87.5 13 76.5 

ดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา  

(FM) 6 37.5 14 87.5 6 37.5 14 82.4 

ดานความเขาใจภาษา (RL) 16 100 6 37.5 8 50 7 41.2 

ดานการใชภาษา (EL) 15 93.8 15 93.8 14 87.5 14 82.4 

ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม (PS) 15 93.8 15 93.8 9 56.3 7 41.2 

ภาพรวม 

 

85.0 

 

81.3 

 

63.8 

 

64.8 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินความถูกตองของเจาหนาที่ในการคัดกรองเด็ก พบวา มีการประเมินพัฒนาการ 

ดานกลามเน้ือเล็กและสติปญญาในเด็กอายุ 9 เดือนไดถูกตองนอยที่สุด รอยละ 37.5  มีการคัดกรองดานความเขาใจภาษาใน

เด็กอายุ 18 เดือนไดถูกตองนอยที่สุดรอยละ 37.5 มีการประเมินดานกลามเน้ือเล็กและสติปญญาในเด็กอายุ 30 เดือนไดถูกตอง

นอยที่สุดรอยละ 37.5 และการประเมินดานความเขาใจภาษาและการชวยเหลือตนเองในเด็กอายุ 42 เดือน ไดถูกตองนอยที่สุด 

รอยละ 41.2 และผลการประเมินความถูกตองลดลงเรื่อยๆตามอายุเด็กที่เพิ่มขึ้น  
 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 กลุมวัย 

สถานบริการ คํานวณถูกตอง เลือกขอทักษะ การจัดเตรียมอุปกรณ คาเฉล่ีย 

รพท/.รพช/.ศสม (14คน) 11 11 10  

          78.6% 78.6% 71.4% 76.2% 

รพ.สต. (17คน) 9 9 8  

 52.9% 52.9% 47.1% 50.4% 

รวม (31คน) 20 20 18  

 64.5% 64.5% 58.1% 63.3% 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลเปรียบเทียบขั้นตอนความถูกตองกอนการประเมินพัฒนาการ พบวาการเตรียมตัวกอนประเมิน

คือเริ่มคํานวณอายุ การเลือกหัวขอเพื่อประเมินและการจัดเตรียมอุปกรณในการประเมิน รพท./รพช./ศสม. สามารถเตรียมได

ถูกตองมากกวา โดยมีคะแนนเฉล่ียความถูกตองรอยละ 76.2   
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจําแนกตาม 4 ชวงวัยใน ป 2558 และ ป 2559 

พัฒนาการรายดาน 

ป 2558 ป2559 

พัฒนาการสมวัย พัฒนาการลาชา พัฒนาการสมวัย พัฒนาการลาชา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

9 เดือน  17 51.5 16 48.7 8 50.00 8 50.00 

18 เดือน  16 53.3 14 46.7 7 43.8 9 56.2 

30 เดือน  14 41.2 20 58.8 2 12.5 14 85.5 

42 เดือน  16 45.7 19 54.3 2 11.8 15 88.2 

ภาพรวม   47.93   52.13 19 29.5 46 69.9 
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย พบวา ในป 2559 สามารถคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการ

ลาชาไดเพิ่มขึ้นทุกชวงวัย โดยทีอ่ายุ 9 เดือนสามารถคัดกรองไดใกลเคียงกันรอยละ 51.5 และ50.0 และในชวง 18 เดือน 30 

และ 42 เดือนในป 2558 และ 2559 พบเด็กมีพัฒนาการลาชาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.7, 58.8 และ 54.3 เปน 56.2, 85.5 และ 

รอยละ 88.2 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขั้นตอนการตรวจพัฒนาการที่ถูกตองของเจาหนาที่ใน ป 2558 และ ป 2559 

ข้ันตอนการคัดกรอง 
อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 30 เดือน อายุ 42 เดือน ผลรวมรายขอ 

ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 

 - การคํานวณอายุ 34 13 33 15 35 13 33 13   

  (100) (81.3%) (100) (93.8%) (100) (81.3%) (94.3) (76.5%) (98.6) (79.5) 

 - การเลือกขอทักษะ 33 13 31 15 34 13 34 13   

  (97.1) (81.3%) (93.9) (93.8%) (97.1) (81.3%) (97.1) (76.5%) (96.3) (90.5) 

 - การเลือกอุปกรณ 34 13 31 13 32 13 34 13   

  (100) (81.3%) (93.9) (81.3%) (91.4) (81.3%) (97.1) (76.5%) (95.6) (90.5) 

ความถูกตองเฉล่ีย 99.03 81.3% 95.93 89.6% 96.17 81.3% 96.17 76.5% (96.8) (86.8) 
 

จากตารางที ่5 พบวาการคํานวณอาย ุป 2559 มีการคํานวณอายุถูกตองนอยกวาป 2558 คาเฉล่ียความถูกตองรอยละ 

79.5 และ 98.6 ทั้งน้ีคํานวณถูกตองนอยที่สุดในชวงอายุ 42 เดือนในป 2559 รอยละ 76.5 เรื่องขั้นตอนการเลือกขอทักษะ

สําหรับประเมินพัฒนาการพบวาป 2559 มีความถูกตองนอยกวาป 2558 รอยละ 90.5 และ 96.3 โดยอายุที่เลือกขอทักษะ          

ในการประเมินไดถูกตองนอยที่สุดคืออายุ 42 เดือนรอยละ 76.5 เชนเดียวกับการเลือกอุปกรณในการประเมิน พบวาป 2559 

มีความถูกตองนอยกวาในป 2558 รอยละ 90.5 และ 95.6 โดยอายุที่เลือกอุปกรณในการประเมินไดถูกตองนอยที่สุดคือคือ

อายุ 42 เดือนรอยละ 76.5  
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จากตารางที่ 6 พบวา ผลการเปรียบเทียบการประเมินคัดกรองพัฒนาการรายดานของเด็กของเจาหนาที่พบวา เจาหนาที่

สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กไดถูกตองลดลงตามชวงอายุ คือ ยิ่งเด็กมีอายุมากขึ้นจะมีการคัดกรองที่ไมถูกตองเพิ่มขึ้นทั้งใน

ป 2558 และ 2559 คืออายุ 9 เดือนสามารถประเมินไดถูกตองมากที่สุดและไมถูกตองเพิ่มในอายุที่เพิ่มขึ้น พบวา ผลการตรวจ

ประเมินในป 2559 ลดลงทุกดานโดยดาน PS ตรวจถูกตองลดลงรอยละ33 และรองลงมาคือดาน RL ตรวจถูกตองลดลงรอยละ 

20  
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการสรุปผลการตรวจพัฒนาการที่ถูกตองป 2558 และป 2559 

ข้ันตอนการสรุป 
อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 30 เดือน อายุ 42 เดือน 

ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 ป 58 ป 59 

1. สรุปผลการประเมิน 33 16 33 15 34 15 34 16 

  (97.1%) (100%) (100%) (93.8%) (97.1%) (93.8%) (97.1%) (94.1%) 

2. การส่ือสารใหขอมูล 33 145 33 13 34 15 34 15 

  (97.1%) (93.8%) (100%) (81.3%) (97.1%) (93.8%) (97.1%) (88.2%) 

3.การใหคําแนะนํากรณี 31 14 29 13 31 15 33 15 

พัฒนาการสงสัยลาชา (91.2%) (87.5%) (87.9%) (81.3%) (88.6%) (93.8%) (94.3%) (88.2%) 

รวมการสรุปผล 95.13% 93.77% 95.97% 85.47% 94.27% 93.8% 96.17% 90.17% 
 

จากตารางที่ 7 พบวา การสรุปการแปลผลการตรวจพัฒนาการในป 2559 มีการสรุปผลการประเมินผิดพลาดมากกวา 

ในป 2558 ทุกชวงวัย ยกเวนอายุ 9 เดือนที่สามารถสรุปผลการประเมินไดถูกตองทุกคน และมีการส่ือสารนอยลงในป 2559            

ซ่ึงเม่ือพบกรณีสงสัยลาชามีการใหคําแนะนํานอยกวาป 2558 เชนกัน ในภาพรวมการสรุปผลการตรวจพัฒนาการในป 2559   

มีกระบวนการที่ถูกตองนอยกวาป 2558 ทุกกระบวนการ ทั้งน้ีขั้นตอนเรื่องการส่ือสารใหขอมูลและการใหคําแนะนํากรณีพัฒนาการ

สงสัยลาชามีคาลดลงมากที่สุด  

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ ความถูกตองในการประเมินของเจาหนาที่ในเด็ก 4 ชวงวัย ป 2558 และป 2559 

พัฒนาการ รายดาน 
อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 30 เดือน อายุ 42 เดือน 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

ดานการเคล่ือนไหว (GM) 29.00 16 31 15 32 14 27 13 

(85.30%) (100%) (93.9%) (93.8%) (91.40%) (87.5%) (77.1%) (76.5%) 

ดานการใชกลามเน้ือมัด

เล็กและสติปญญา (FM) 

28.00 6 31 14 27 6 27 14 

(82.40%) (37.5%) (93.9%) (87.5%) (77.1%) (37.5%) (77.1%) (82.4%) 

ดานความเขาใจภาษา (RL) 29.00 16 23 6 23 8 21 7 

(85.3%0) (100%) (69.7%) (37.5%) (65.7%) (50%) (61.8%) (41.2%) 

ดานการใชภาษา (EL) 31.00 15 29 15 28 14 32 14 

(91.20%) (93.8%) (87.9%) (93.8%) (80%) (87.5%) (91.4%) (82.4%) 

ดานการชวยเหลือตนเอง

และสังคม (PS) 

34.00 15 30 15 29 9 26 7 

(100.%) (93.8%) (90.9%) (93.8%) (82.90%) (56.3%) (74.3%) (41.2%) 

ภาพรวม 88.84% 85.0% 87.26% 81.3% 79.42% 63.8% 76.34% 64.8% 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1903 

8. สรุปและอภิปรายผล 
 

ผลการตรวจติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบุคลากรสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 

ราชบุรี เพื่อสํารวจติดตามคุณภาพการคัดกรอง ฯ ผลการวิจัยพบวา 

1. การเขาอบรม พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลไดรับการอบรมรอยละ 38.7 ในขณะที่ บุคลากรของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลไดรบัการอบรมเพียงรอยละ 22.6 โดยพยาบาลวิชาชีพ ไดรับการอบรมรอยละ 51.6 และไมไดรับการอบรม

รอยละ 32.2 ในการประเมินพัฒนาการพบวายังมีวิชาชีพอ่ืนที่ชวยประเมิน คือ นักกิจกรรมบําบัด ซ่ึงไมไดอบรมการประเมิน

พัฒนาการเด็ก ขณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขและแพทยแผนไทยซ่ึงเปนผูประเมินไดรับการอบรม ซ่ึงผลของการเขาและไมได

เขารับการอบรมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในการตรวจประเมินพัฒนาการทั้งดานการแปลผลการตรวจ ดานความถูกตอง

ในกระบวนการตรวจประเมินของบุคลากรเอง การที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เขาอบรมนอยหรืออบรมได

เพียง รอยละ 32.2 อาจเน่ืองจากไมมีอัตรากําลังเพียงพอในการทํางานทําใหไมสามารถสงคนเขาอบรมได บางแหงผูที่อบรม

ยายหนวยงาน จึงใชวิธีการสอนตอ และอานจากหนังสือ โดยไมทราบวาที่ตนปฏิบัติอยูถูกตองหรือไม บางรพ.สต.ขอตรวจ

พัฒนาการทุกคนโดยพยาบาล 1 คนตรวจเด็ก 1 คน เพื่อใหไดรับการประเมินผลวาถูกตองหรือไม และตองแกไขอยางไร 

2. ผลการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ชวงอายุ 

2.1 ป 2559 ในเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน พบวา ยิ่งเด็กมีอายุมากขึ้นพัฒนาการสมวัยจะลดลงเรื่อยๆ 

ตามอายุ คือรอยละ 88.8, 73.8, 51.2 และ 50.6 ซ่ึงเปนไปไดที่เด็กเหลาน้ีอาจขาดโอกาส ขาดการสงเสริมพัฒนาการโดย        

ผูเล้ียงดูที่ถูกตอง ผูเล้ียงดูไมเห็นความสําคัญ หรือไมตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการ ซ่ึงตองมีการสงเสริม

อยางตอเน่ืองตั้งแตวัยทารก เชนเดียวกับการศึกษาของ กชกร วัชรสุนทรกิจ และคณะที่วาผูเล้ียง ดูเด็กยังไมมีความรูความ

เขาใจเรื่องพัฒนาการของเด็ก อาจสงผล ใหเด็กไทยมีแนวโนมพัฒนาการลาชามากขึ้น ทั้งน้ีพัฒนาการของเด็กจะดําเนินไปได

อยางสมวัยเพียงใดน้ัน บุคคลที่ใกลชิดและเล้ียง ดูเด็กจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจในการเล้ียงดูเด็กที่ถูกตองให

ความสําคัญกับการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก เม่ือจําแนกพัฒนาการราย ดาน 5 ดานพบกลามเน้ือใหญมีพัฒนาการสมวัย

มากที่สุดรอยละ 78.5 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเองรอยละ 73.5 ความเขาใจภาษารอยละ 61.5 กลามเน้ือเล็กและ

สติปญญารอยละ 58.5 และดานที่สมวัยนอยที่สุดคือการใชภาษารอยละ 56.9 ซ่ึงผูปกครองสวนใหญมักสนใจและใหความสําคัญ

พัฒนาการดานการเคล่ือนไหว เชนการเดินมากกวาดานอ่ืนๆ เน่ืองจากพัฒนาการดานน้ีเปนดานที่มองเห็นไดงายและชัดเจน 

และการสงเสริมใหชวยเหลือตนเอง เชน การถือชอนกินขาว ทําใหพัฒนาการ 2 ดานน้ีสมวัยมากที่สุด แตในดานภาษากลับไม

คอยสนใจ มักคิดวาเดี๋ยวเด็กก็พูดเองได หรือพอแมเด็กเองก็เคยพูดชาจึงยังไมคอยสงเสริมใหมีการพูดคุยกับเด็ก สวนใหญเห็น

ความสําคัญก็เม่ือเด็กอายุ เกิน 2 ป แลวพูดไมไดจึงเห็นความแตกตางกับเด็กอ่ืนที่สามารถพูดได ดานกลามเน้ือเล็กและสติปญญา 

มีความสําคัญตอเด็กอยางมาก เน่ืองจากเด็กมักขาดโอกาสในการทํากิจกรรม เชนขาดโอกาสในการถือดินสอขีดเขียน เน่ืองจาก

ผูปกครองมองวาเด็กยังเล็กเกินไปที่จะขีดเขียน และกลัวอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเน่ืองจากเด็กยังเล็กไมรูวิธีการใชอยางปลอดภัย 

และที่สําคัญคือผูปกครองไมมีเวลาสําหรับเด็กที่จะใชเวลารวมกันในครอบครัว นอกจากน้ี พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 

65.8 สงสัยลาชา รอยละ 34.2 ซ่ึงเจาหนาที่สามารถคัดกรองพัฒนาการพบลาชามากขึ้นกวาป 2558 และในป 2559 ซ่ึงเปนไป

ไดที่เจาหนาที่ มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นเก่ียวกับพัฒนาการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการมากขึ้น การที่สามารถคัดกรอง

พัฒนาการพบลาชามากขึ้น ถือเปนการสรางโอกาสใหเปนเด็กปกติ และมีโอกาส พัฒนาการสมวัยได ในทางตรงขามหากเครื่องมือ

ในการคัดกรองไมไวพอ เด็กเหลาน้ีจะไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการเม่ือโตขึ้นก็จะกลายเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชาจริง และ

ตองสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณจํานวนมากในการรักษาเด็กแตละคน ซ่ึงสวนใหญเปนปจจัยจากการเล้ียงดูเด็ก ดังขอเขียน

ของ นที รักษดาวร (2559:42) กลาววาคาใชจายในการดูแลเด็กพิเศษน้ีมีราคาแพงมาก ในเมืองไทยบางครอบครัวมีความลําบาก

หรือไมสามารถจะจายคารักษาเปนระยะยาวได ดังน้ันเพื่อที่จะลดรายจายลง สามารถทําไดโดยการทําระบบการดูแลและ

สงเสริมพัฒนาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะลดปญหาของเด็กที่มีพัฒนาการลาชาในตอนโต วิธีการที่ใชกันคือ 
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การคนหาเด็กเหลาน้ีในวัยเด็กเล็กใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อดูแลเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชาในวัยเด็กใหไดเร็วที่สุด          

ยิ่งพบเร็วเทาไหร ยิ่งเปนการดีกับตัวเด็กมากขึ้นเทาน้ัน และถาจะดีไปกวาน้ันเราจะตองคนหาเด็กเหลาน้ีใหพบกอนที่จะเกิด

ปญหาพัฒนาการที่ลาชา 

2.2 เปรียบเทียบผลการคัดกรอง ป 2558 และ ป 2559 พบวาผลการประเมินพัฒนาการในป 2559 สามารถ

คัดกรองเพื่อคนหาเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดมากขึ้น พัฒนาการสมวัยทุกดานรอยละ 29.5 ในขณะที่ป 2558 สมวัยทุกดาน

รอยละ 47.9 ซ่ึงถือเปนเรื่องที่นายินดีที่เจาหนาที่สามารถคัดกรองเด็กไดเพิ่มขึ้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับเด็กที่สงสัยพัฒนาการ

ลาชาไดมีโอกาสสงเสริมพัฒนาการไดเร็วขึ้น 

3. การคัดกรองอยางถูกตองในการตรวจพัฒนาการของเจาหนาที่ 

3.1 ขั้นตอนกอนการคัดกรองพัฒนาการ พบวา ในเด็กอายุ 42 เดือนมีการคัดกรองไดถูกตองนอยที่สุด รอยละ 

76.5 เน่ืองจากหลายหนวยงานที่เขาเยี่ยมมีการแบงการประเมิน 1:1 คือ เจาหนาที่ 1คนจะประเมินเด็ก 1คน ฉะน้ันเกือบทุกคน

มีโอกาสผิดพลาดไดใกลเคียงกัน คือ การคํานวณอายุเด็ก ถาไมถูกตองก็จะเลือกหัวขอในการประเมินไมถูกตองรวมถึงการใช

เครื่องมือที่ไมถูกตองดวยเชนกัน การประเมินพัฒนาการเด็กตามอายุ พบวาภาพรวมการประเมินมีความถูกตองลดลงตามอายุ 

คือที่อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนมีความถูกตองรอยละ 85.0, 81.3, 63.8 และ 64.8 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปไดที่การประเมิน

ในเด็กที่อายุ มากขึ้นมีความยุงยากซับซอน และเขาใจยากขึ้น บางครั้งอาจตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจวาจะใหผานได

หรือไม รวมทั้งยังตองขึ้นกับทักษะและประสบการณในการทํางานอีกดวย 

3.2 เปรียบเทียบความถูกตองในการเตรียมกอนการประเมินพัฒนาการของเจาหนาที่ระหวางสถานบริการ พบวา 

รพท./รพช./ศสม.มีขั้นตอนกอนการประเมินพัฒนาการไดถูกตองมากกวา รพสต. คือ รอยละ 76.2 และรพสต. รอยละ 50.4 

ซ่ึงจากการสอบถาม พบวาเจาหนาที่รพสต.สวนใหญไมคอยไดเขาอบรมการใชคูมือ DSPM เน่ืองจากไมมีคนทํางาน หรือวันที่

จังหวัดอบรมติดงานประจําทําใหไมสามารถเขาอบรมได บางแหงผูที่ผานการอบรมยายที่ทํางานทําใหเจาหนาที่ที่มารับหนาที่แทน

ตองประเมินพัฒนาการโดยการอานจากหนังสือคูมือ ตีความ และทําความเขาใจเอง 

3.3 เปรียบเทียบขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการระหวางป 2558 และ 2559 พบวาป 2558 มีขั้นตอนการประเมิน

พัฒนาการถูกตองมากกวาป 2559 คือรอยละ 96.8 และ 86.8 และมีความถูกตองมากกวาในทุกชวงอายุ โดยคาเฉล่ียความ

ถูกตองป 2558 คือ รอยละ 82.9 ขณะที่คาเฉล่ียป 2559 คือ รอยละ 73.7 เน่ืองจากในป 2559 เจาหนาที่ไดรับการอบรมเพียง

รอยละ 61.3 ซ่ึงมีผลตอการประเมินพัฒนาการที่ถูกตองซ่ึงลดลงในทุกชวงอายุ ซ่ึงสอดคลองกันทั้งป 2558 และป 2559 

4. การตอบแบบสอบถามการดําเนินงานของแตละหนวยงาน มีกลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานและการจัดระบบ

สงตอ ซ่ึงมีดังน้ี การแตงตั้งคณะกรรมการ พบวามีทุกจังหวัด มีการบริหารจัดการนโยบายระดับเขต/จังหวัด โดยศูนยอนามัยที่ 5 

ศูนยสุขภาพจิตที่ 5 สถาบันกัลยาณราชนครินทร รวมมือกับจังหวัด Focal point มีการสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ เพื่อการ

ดําเนินงาน ทุกจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 5 ในการจัดซ้ือเครื่องมือประเมินพัฒนาการ (DSPM) และ

มีจัดระบบสงตอพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัดมีระบบรับสงตอ ทั้งน้ีพบวาปญหาและอุปสรรค

ในการทํางานไดแกดานบุคลากร คือมีเจาหนาที่ทํางานนอย บางคนไมผานการอบรม บางคนขาดความม่ันใจในการประเมิน 

และบางคนยังประเมินพัฒนาการดวย DSPM ไมถูกตอง ดานความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ สวนใหญเพียงพอเน่ืองจากมีการ

จัดซ้ือเพิ่มเติม  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

จากการสํารวจติดตามประเมินผล พบวาบุคลากรที่ไมผานการอบรมตามมาตรฐานของคูมือยังประเมินพัฒนาการดวย 

DSPM ไมถูกตองในแตละกลุมวัย ซ่ึงสงผลกระทบตอการการใหคําแนะนําและสงเสริมพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะกลุมสงสัย
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พัฒนาการลาชา เพื่อใหการชวยเหลือเด็ก ครอบครัวใหสามารถพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการอยางสมวัยและเปนประชากรที่ดีของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต จึงควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ควรมีการจัดอบรมใหกับผูปฏิบัติงานทั้งเกาและใหมทุกปโดยศูนยเขตรวมกับจังหวัดในพื้นที ่

2. จังหวัดมีการอบรมฟนฟู องคความรู และทักษะในการประเมินและสงเสริมพัฒนาการใหเปนรูปแบบเดียวกัน            

มีความเขาใจตรงกันใหกับพื้นที่ทุกป เนนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจริง และเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

3. มีการใหความรูฝกทักษะการประเมินและสงเสริมพัฒนาการแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมกอนปฏิบัติงาน อาจเปน

กลุม หรือรายบุคคลแลวแตบริบทของพื้นที่ 

4. ขยายองคความรูดานการคัดกรองพัฒนาการเด็กสูครอบครัว และชุมชนดวยการสรางความตระหนักใหผูปกครอง 

ครูศูนยเด็กเล็ก และ อสม. เห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการ 

5. สรางระบบการติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชา และระบบการสงตอที่เอ้ือตอการดําเนินงาน ดวยการมีผังการ

ติดตามงาน และสงตอที่สามารถปฏิบัติได รวมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อดูแลเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชาในวัยเด็ก

ใหไดเร็วที่สุด 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแกปญหาจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด แตตองใหบริการคําแนะนํากับ 

ผูขอทุนวิจัยจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ในการพัฒนาตนแบบแชทบอทน้ี มีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฏี

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท 3) ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

และ 4) สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดพัฒนาตนแบบแชทบอทดวย LINE API รวมกับภาษา PHP โดยประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ 

HEROKU ที่ใหใชงานไดฟรี ซ่ึงตนแบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นน้ี ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงและ

นําไปใชงานไดจริง ผูวิจัยจึงมีความม่ันใจวาหากนําแชทบอทที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใชงานจริง จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน

องคกรไดเปนอยางด ี
 

คําสําคัญ: ตนแบบ แชทบอท LINE API, PHP 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the guideline to develop the Chatbot prototype for guidance 

on a research Government budget system. Nakhon Pathom Rajabhat University. This work will solve the 

problem of having limited staffs to support and advise many research grant applicants at the same time.          

To develop the Chatbot prototype, there are 4 steps to conduct the research: 1) Study theories and 

related researches; 2) Design and develop the Chatbot; 3) Test the Chatbot by 3 experts; and 4) Conclusion 

and Suggestions. 

 We have developed the Chatbot prototype using the LINE API in conjunction with a PHP language, 

which will be processed by a free host computer of HEROKU. Because the experts have provided useful 

suggestions to improve and implement this Chatbot prototype, we are therefore confident that if this 

Chatbot is used in real life, it will increase the efficiency of the organization definitely. 
 

Keywords: prototype, chatbot, LINE API, PHP 
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1. บทนํา  
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559) ไดกลาวสรุปถึง Thailand 4.0 วาเปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย

ของรัฐบาล ที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม โดยเปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจเปนโมเดล “ทํานอย 

ไดมาก” เชนในภาคอุตสาหกรรมที่มีการนําเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมาขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เชน E-commerce เปนตน หรือในภาคการเกษตรก็ตองเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตร

สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยีเขามาชวยอํานวยความสะดวก และเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรมากขึ้น เชน 

Smart Farming เปนตน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560) เปนหนวยงานที่ขับเคล่ือนงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการ โดยกําหนดพัธกิจในขอที่ 4 ไววา “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และประยุกตใช ICT” 

ซ่ึงปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได 

ซ่ึงผูวิจัยไดรับผิดชอบในสวนของทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดินที่ผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) และทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (สกอ.) โดยมีโครงการ 

วิจัยที่รับผิดชอบตั้งแตป 2555 - 2561 รวมทั้งส้ินโครงการวิจัย 152 โครงการ 

 ชลณัฏฐ พูนชัฏกาญจน (2560) ไดนําเสนอบทความเรื่อง เสริมศักยภาพองคกรดวยการใชเทคโนโลยี Chatbot และ

ยังเปนผูกอตั้ง Chatbot Thailand ไดกลาวสรุปถึง Chatbot ซ่ึงอาจเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย แตในตางประเทศ เชน

อเมริกา หรือญ่ีปุน มีการใชงานกันแลวอยางแพรหลาย นอกจากน้ี Chatbot ยังสามารถสรางฟอรม Template ตางๆ ได ตามที่

เราตองการ อยางรานคาที่ตองเจอคําถามซํ้าๆ หรือขอดูรูปสินคาเดิมๆ ซ่ึงตรงน้ีเราสามารถสอน Chatbot ใหเรียนรูและจับคํา

เหลาน้ี พรอมตอบใหไดทันที รวมถึงในปจจุบันก็สามารถปดการขายโอนเงินไดเบ็ดเสร็จในแอพแชท อยาง Messenger หรือ 

LINE เปนตน และยกตัวอยาง Startup ของ ConvoLab ที่เห็นถึงตลาด Chatbot ในประเทศไทย เปนธุรกิจสําหรับการใหบริการ

แบบครบวงจร ตั้งแตการใหคําปรึกษา ถึงการพัฒนา Chatbot โดยคุณกษิดิศ ศฤงคไพบูลย รองประธานฝายพัฒนาธุรกิจ          

ไดกลาวถึงปญหาอุปสรรคในการสราง Chatbot ในเรื่องของภาษาทองถิ่น หรือภาษาวัยรุน ที่ตัวบอทอาจไมเขาใจมากนัก แตก็

สามารถแกไขในสวนน้ีได โดยการปอนหรือสอนบอทใหเขาใจมากขึ้น หรืออาจจะตัดคําที่ไมมีความหมายไป หรือตัดคําสรอย

ออกไปอัตโนมัติ สรุปแลว Chatbot ในตอนน้ีจะเปนจุดเริ่มตนในการใช AI ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได และผูพัฒนาก็มีความเชื่อวา 

ในอีก 3 - 5 ป ขางหนาประเทศไทยจะนํา AI เขาไปอยูในทุกอุตสาหกรรม หรือองคกร เพื่อใหผูใชงานมีแหลงขอมูลเปนของ

ตัวเอง และตอบสนองการใชงานตอผูใชงานมากขึ้น 

 Anak Mirasing (2560) ไดเขียนบทความเรื่อง Chatbot คืออะไร ดียังไง มารูกันใน 10 นาที โดยไดใหความหมาย

ของ Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหน่ึงที่มีไวส่ือสารกับมนุษย เพื่อประโยชนทางใดทางหน่ึง โดยไดแบงเปน 2 แบบ 

คือ แบบที่ 1 ถูกกําหนดดวยกฎ (Based on rules) คือ มีการสรางกฎไวใหหลายๆ ขอ เพื่อใหครอบคลุมหลายๆ เงื่อนไขและ

ตรงตามเปาหมายที่เราตองการ และแบบที่ 2 ปญญาประดิษฐ AI (Artificial Intelligence) คือ มีการใช Machine learning 

เขามาชวยในการเรียนรู โดยการนํา Natural Language Processing (NLP) มาชวยให Chatbot เขาใจภาษามนุษยในรูปของ

ประโยคความหมายไดดีขึ้น ปจจุบันมีหลายบริษัทเริ่มใหบริการ API เชน LINE หรือ Facebook เปนตน โดยปจจุบัน Chatbot 

สามารถพัฒนาไดจากภาษาตางๆ เชน JavaScript (Node.js), PHP, Swift, Python เปนตน สรุป Chatbot น้ันมีขอดีตางๆ 

มากมาย เชนการสามารถนําเสนอขาวสาร หรือโปรโมชั่นจากลูกคาหรือองคกรไดงาย ชวยใหคําปรึกษาคอยแนะนําลูกคา สรางบิล 

และหนาจายเงิน เปนตน และสามารถนําขอมูลจากผูใชงานมาปรับปรุงระบบเพื่อใหตอบสนองลูกคาไดมากขึ้น 

 สิทธิพล พรรณวิไล (2560) ไดกลาวถึง LINE ไดทําการเปนตัวแพลตฟอรมแบบเปด (Open Platform) โดยมี API 

ใหใชงานหลายตัว เชน Messaging API ที่สามารถสงขอความในรูปแบบใหมๆ ไดถึงสามแบบ Confirm Type, Button Type 

และ Carousel Type โดยมีตัวอยางทดลองเขียน LINE Bot เพื่อทดสอบการทํางาน Messaging API ผานทาง LINE 
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 มานพ กองอุน (2560) ไดเขียนบทความการสราง LINE Bot แบบใช cURL ใน Yii Framework 2 โดยสามารถตอบ

โตกับผูใชงานไดดวย API ของ wunderground เพื่อบอกสภาพอากาศ และกูรูถามตอบดวย Wikipedia API โดยเม่ือผูใชพิมพ

คําวา “อากาศ:กรุงเทพมหานคร” LINE Bot ก็จะตอบสภาพอากาศทันท ี

 วินน วรวุฒิคุณชัย (2560) ไดเขียนบทความ เรื่อง รูจักบอทนอย (@botnoi) โดยเปนแชทบอทที่ไดรับรางวัลใน

หมวดแชทบอทที่คุยเกงที่สุดจากงาน LINE BOT AWARD ซ่ึงเปนแชทบอทที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง และยังมีการควบคุม

การสอนไมใหมันออกนอกลูนอกทาง เชน มีจิตใจดี ไมหยาบ และตลกนิดๆ เปนตน ซ่ึงถาเปนแชทบอทที่ใชระบบเรียนรูแบบ

การเรียนการสอน (Unsupervised learning) จะมีพฤติกรรมเลียนแบบ เหมือนเด็กที่ไปจําอะไรมาแลวทําตาม แตบอทนอย

จะมีการควบคุมและกรองคําหยาบออกจากระบบ สวนคําพูดคําจาในการโตตอบก็จะมีเอกลักษณเปนของตัวเอง ก็เรียกวาเปน 

Semi-supervised learning น้ันทําใหบอทนอยไดรับรางวัล Conservation Award ในงานงาน LINE BOT AWARD ซ่ึงเปน

แชทบอทที่มี AI ในการโตตอบเกงที่สุด 

 จิรันดร บูฮวดใช (2558) ไดเขียนบทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบเว็บไซตสําหรับการคนหา

เบอรโทรศัพทนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีระเบียบวิธีวิจัยประกอบ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) วิเคราะหภาพรวมของ

ระบบงาน 2) การศึกษาเบื้องตน 3) การกําหนดความตองการของระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) การพัฒนาระบบ 6) การ

ทดสอบระบบโดยผูเชี่ยวชาญ และ 7) การวิเคราะหและการประเมินผล ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจของผูใชงาน

อยูในระดับ “ดี” ( x = 4.15, S.D. = 0.55) 

 จากการทบทวนทฤษฏี และบทความวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยขอสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษา

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท 3) ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  

3 ทาน และ 4) สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

 สําหรับปญหาในการทําวิจัย เน่ืองจากหนวยงานมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย ที่ตอง

ตอบคําถามซํ้าๆ และไมสามารถใหบริการตลอดเวลาได ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการพฒันาตนแบบแชทบอทสําหรับ

ใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3. ขอบเขตของระบบ 
 

 1) ใหคําแนะนําดานเว็บไซต nrms.go.th 2) คําแนะนําการสมัครนักวิจัยในระบบ NRMS 3) คําแนะนํากรณีลืม

รหัสผาน และ 4) คําแนะนําแบบฟอรมการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย สําหรับการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการ

วิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังภาพที่ 1 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัยสําหรับการพัฒนาตนแบบแชทบอท 

 

 4.1 ศึกษาทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ผูวิจัยไดศึกษาแชทบอทของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทย KTB Care และ Kerry Express ตามลําดับ ก - ค  

ดังภาพที่ 2 โดยหลักการทํางานจากแชทบอทจะตองทําการพิมพขอมูลตามเมนูที่แชทบอทแสดงรายการไว จากน้ันแชท บอท

จะแสดงคําตอบกลับมา ผูวิจัยจึงนําแนวคิดน้ีไปพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเบื้องตน 

     
 

ภาพที่ 2 แชทบอทของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทย KTB Care และ Kerry Express 

 

2. พัฒนาตนแบบแชทบอทฯ 

เริ่มตน 

จบการทํางาน 

3. ตรวจสอบโดย

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ไมผาน / 

ปรับปรุง 

ผาน 

4. สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

(ก) (ข) (ค) 
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 4.2 ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท  

 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบแชทบอทดวยภาษา PHP รวมกับ LINE API  

โดยใชการพัฒนาแชทบอทแบบที่ถูกกําหนดดวยกฎ (Based on rules) ซ่ึงผูวิจัยไดเขียนผังงานจากขอบเขตของระบบ แสดง

ดังภาพที่ 3 จากน้ัน Upload ไฟล PHP ไวบน Dropbox และเชื่อมโยงไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ 

HEROKU ที่ใหใชงานไดฟรี จากน้ันเชื่อมตอกับแชทบอทดวย LINE API โดยทําการสมัครบริการ Messaging API สามารถ

ศึกษารายละเอียดไดจากเว็บไซต https://business.line.me/en/services/bot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผังงานแชทบอทแบบที่กําหนดดวยกฎ (Based on rules) 

 

 จากการศึกษาผูวิจัยเห็นวาการพิมพขอความตามเมนูอาจยังไมตอบสนองผูใชงานเทาที่ควร จึงสรางแชทบอทให

แสดงรายการในลักษณะปุม เพื่อใหผูใชงานแตะแทนการพิมพขอความ ซ่ึงนาจะตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น จึงมีแนวคิดใน

การพัฒนาตนแบบแชทบอทดวย Buttons ซ่ึงเปนฟงกชันสวนหน่ึงของ Template message โดยแสดงตัวอยางโคด 

Buttons ดังภาพที่ 4 สามารถศึกษารายละเอียดไดจากเว็บไซต https://devdocs.line.me/en/?php#template-messages 

 

1 { 

2       "type": "template", 

3       "altText": "this is a buttons template", 

4       "template": { 

5             "type": "buttons", 

6             "thumbnailImageUrl": "https://example.com/bot/images/image.jpg", 

7             "title": "Menu", 

8             "text": "Please select", 

9                   "actions": [ 

10                   { 

11                   "type": "message", 

เริ่มตน 

1 

เว็บไซต NRMS จริง 
เท็จ 

URL NRMS 
2 

สมัครนักวิจัย จริง 
เท็จ 

URL สมัครนักวิจัย 
3 

ลืมรหัสผาน จริง 
เท็จ 

URL ลืมรหัสผาน 
4 

แบบฟอรม จริง 
เท็จ 

URL แบบฟอรม 

เมนูหลัก 
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12                   "label": "Test", 

13                   "text": "Test" 

14                   } 

15                   ] 

16       } 

17 } 

ภาพที่ 4 โคด Buttons ในการพัฒนาตนแบบแชทบอท 

 

 4.3 ทดสอบตนแบบแชทบอทโดยผูเช่ียวชาญ  

 ผูวิจัยไดนําตนแบบแชทบอทที่สรางขึ้น ไปทดสอบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยทดสอบบนระบบปฏิบัติการ 

Android และระบบปฏิบัติการ IOS ดังภาพที่ 5 และ 6 จากน้ัน ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะสรุปไดดังน้ี 

 1. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 มีขอเสนอแนะวาควรมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูขอทุนวิจัยทราบโดยทั่วกัน 

 2. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 มีขอเสนอแนะวาควรมีการสืบคน Keyword ดวยการพิมพ เพราะหากมีขอมูลจํานวนมากจะ

ชวยใหผูขอทุนวิจัยสามารถสืบคนขอมูลไดงานมากขึ้น 

 3. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 มีขอเสนอแนะวาเปนโปรแกรมที่มีประโยชน และชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ไดดี อีกทั้ง

ผูวิจัยสามารถเรียกดูขอมูลไดเองจากคําแนะนําของโปรแกรม หากสามารถเพิ่มคําถาม และขอแนะนําใหครอบคลุมในหลายๆ 

เรื่องมากยิ่งขึ้น จะยิ่งเปนประโยชนมากๆ 

 

 4.4 สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อแกปญหาจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด แตตองใหบริการคําแนะนํากับผูขอทุนวิจัยจํานวน

มากในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยไดนําตนแบบแชทบอทไปใหผูเชี่ยวชาญทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Android และระบบ 

ปฏิบัติการ IOS สามารถทํางานไดเปนอยางดี จากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุง และพัฒนาแชทบอทตอไป 

จากการขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงมีความม่ันใจวาหากนําตนแบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใชงานจริง จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรไดเปนอยางด ี

 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มระเบียบวิธีวิจัย โดยหลังจากทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญแลวตองใหผูใชงานทดลองใชงานจริง จากน้ันจึง

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น 

2. ควรเพิ่มคําถามและคําตอบของ Chatbot ใหครอบคลุมในหลายประเด็นมากกวาน้ี 

3. ผูวิจัยพบปญหาในการพัฒนาตนแบบแชทบอท 2 ประเด็น คือ 1) หากผูใชงานไมไดเปนเพื่อนกับแชทบอทจะไม

สามารถใชงาน Buttons ได ซ่ึงแกปญหาโดยการพิมพ Keyword ตามรายการลงไปแทน และ 2) การใชงาน Buttons จะไม

สามารถใชงานบน LINE PC ไดจําเปนตองใชกับมือถือเทาน้ัน 
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ภาพที่ 5 ตัวอยางการทํางานแชทบอทบนระบบปฏิบัติการ Android 

  

   
ภาพที่ 6 ตัวอยางการทํางานแชทบอทบนระบบปฏิบัติการ IOS 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการเรื่องนาฏศิลปนของชาติกับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม: กรณีนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร ในการใชกลยุทธในการพัฒนา

ทองถิ่น จังหวัดนครปฐม โดยคนหาความรูความสามารถที่โดดเดน เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา พวงประยงค ที่มีสวนสําคัญ

ตอการพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งเพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะที่ไดรับ

การยกยองใหเปนปราชญทองถิ่น บทความชิ้นน้ีเปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ (qualitative 

approach) โดยอาศัยเทคนิคในการดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และใชเทคนิคการวิจัยแบบ

เรื่องเลา (narrative approach) ผลปรากฏวานางรัจนาไดอาศัยความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทยที่ไดส่ังสมมายาวนาน

จนเปนที่ประจักษในระดับชาติ มาถายทอดผานผลงานที่จัดแสดงขึ้นที่สวนสามพรานสามารถสรางคุณูปการแกทองถิ่นเปน

อยางยิ่ง โดยไมเพียงเปนที่ประจักษแกภายในประเทศแลว ยังสามารถเผยแพรไปยังนานาประเทศอีกดวย 
 

คําสําคัญ: นาฏศิลปไทย  ศิลปนแหงชาต ิ ปราชญทองถิ่น  สวนสามพราน 

 

Abstract 

 

The objective of this study was to study the autobiography of Mrs. Rajana Puangprayong, a national 

artist, on what roles she play in implementing Nakhon Pathom local development strategies. This was done 

by finding outstanding talent that is her unique identity that plays an important role in local development 

and to find cultural networks and ways to preserve cultural heritage as being regarded as a local philosopher. 

This article is based on a qualitative approach by using in-depth interview technique and narrative approach. 

From the result it was found that she has a long-standing expertise in Thai dance arts that is manifested 

in the national level. To convey the works shown at Sampran garden and was able to make a lot of 

contributions to the local. Her performance has not only manifested in the country but has also been 

distributed to other countries.   

 

Keywords: Thai dance, national artist, local philosopher, Sampran garden 
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1.  บทนํา 

 

 อาจเปนเพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกวันน้ีที่สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยเปล่ียนแปลงไป  

มนุษยมีความเชื่อวาทางเดียวที่จะอยูรอดตองอาศัยการปรับตัวใหเขากับสถานการณ  ซ่ึงเทากับวายอมรับและนอมนําการ

เปล่ียนแปลงดังกลาววาถูกตองเหมาะสม  ที่สําคัญมองวาเปนความทันสมัยที่ทุกคนปรารถนา กระน้ันมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูก

ถายทอดมาจากรุนสูรุนจึงอาจถูกผลักใหตกขอบออกจากส่ิงที่ถูกตีตราวาทันสมัยและถูกปลอยทิ้งไวกับวาทกรรมของ “ความ

อนุรักษนิยม” หรือกระทั่ง “ความโบราณ”  แตทั้งน้ีหากมรดกที่เปนภูมิปญญาที่ฝงรากอยูกับสังคมมาชานาน  ถูกปรับใหมี

ความรวมสมัยขึ้นก็อาจทําใหเกิดความมีชีวิตชีวาไดบาง  แตก็หาไดทิ้งรองรอยเดิมไปเสียหมด  เฉกการไดมาถายทอดมรดก

วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของนางรัจนา  พวงประยงค  เม่ือไดลาออกจากราชการแลวก็ไดมาเปนครูสอนนาฏศิลปที่สวนสาม

พราน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแตป พ.ศ.  2515  จนถึงปจจุบันน้ี  กระทั่งกลับเขารับราชการอีกครั้งหน่ึงที่กรมศิลปากรจน

เกษียณอายุราชการ  แตในระยะเวลาดังกลาวกวา  40 – 50  ปทานก็ใชความรูความสามารถทั้งหมดทางนาฏศิลปเพื่อมุง

ประโยชนไปสูทองถิ่นเปนสําคัญ  กลาวคือแรกเริ่มเดิมทีแนวคิดในการนําองคความรูทางดานวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอผาน

รูปแบบกิจกรรมน้ันเกิดจากดําริของคุณหญิงวลี  ยุวบูรณ  ในปพ.ศ. 2513  ที่จะนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงในสวนสาม

พราน  จึงไดตามหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานนาฏศิลป  ซ่ึงขณะน้ันนางรัจนา ฯ  เปนบุคคลที่มีคนรูจักแพรหลาย

ในวงการนาฏศลิปแลว  ทําใหมีการเชิญเขามาพบและคุณหญิงจึงไดสรางหมูบานไทยขึ้นในสวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

ซ่ึงภายหลังจึงไดเปดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเปนครั้งแรกในเวทีการแสดงหมูบานและแสดงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  เพื่อใช

สําหรับการแสดงนาฏศิลปแบบตาง ๆ  โดยนําศิลปวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิต  ประเพณีพื้นบานและการแสดงภาคตาง ๆ  ทั้ง  4  

ภาค  ในรูปแบบการแสดงวิพิธทัศนา  คือการนําแสดงตาง ๆ ทั้งระบํา  รํา  ฟอน  ประเพณี  กีฬา  มาจัดแสดงในที่เดียวอยาง

ตอเน่ือง  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของนางสาวอังคณา จีนานนท  (2559) 1   ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและผูจัดการ

หมูบานไทย โรงแรม สามพราน ริเวอรไซด ที่ไดใหสัมภาษณผานทางหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน  วาทางโรงแรมมีนโยบายที่

จะถายทอดคุณคาทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา วิถีไทยออกไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางชาติ 

ไดเขามาเรียนรูและสัมผัสมนตเสนหของการใชชีวิตแบบวิถีไทยดวยตัวเอง เพราะส่ิงเหลาน้ีนับวันจะหาดไูดยากขึ้นทุกที หากไม

มีการอนุรักษหรือถายทอดจากรุนสูรุน เชื่อวาอนาคต เด็ก ๆ จะไมรูจักและไมเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสราง

ไวให  ซ่ึงนางรัจนา ฯ ไดทุมเทแรงกายในการทั้งถายทอดรวมไปถึงการเปนผูกํากับการแสดงทั้งหมดโดยมุงหวังเพียงอยางเดียว

คือเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกของคนในทองถิ่นเปนสําคัญ  จากน้ันผลพลอยไดในสวนอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะตามมาภายหลัง

ยอมเปนเสมือนผลกําไรที่ตามมา  เชน  การเกิดอาชีพของบรรดาชาวบานในบริเวณน้ัน 

 

2.  วัตถุประสงคของบทความ 

 

 2.1  เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร  และใชกลยุทธอะไร

ในการพัฒนาทองถิ่น  จังหวัดนครปฐม 

 2.2  เพื่อคนหาความรูความสามารถที่โดดเดน  เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา  พวงประยงค  ที่มีสวนสําคัญตอ

การพัฒนาทองถิ่น  จังหวัดนครปฐม 

 2.3  เพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของนางรัจนา  พวงประยงค 

 

                                                        
1หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน.(2559).สามพราน ริเวอรไซตถายทอดภูมปิญญาวิถีไทยใหวัยซน. คนเมื่อ  10 มิถุนายน 2560. จาก 

http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9590000020651 
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3.  วิธีวิทยาในการศึกษา 

 

  ในการศึกษาเรื่องนาฏศิลปนของชาติ  กับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม : กรณีนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปน

แหงชาติ  ชื้นน้ีเปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ  (Qualitative Approch)  โดยอาศัยเทคนิคใน

การดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (indept interview)  จากบุคคลที่มีความเก่ียวของกับเรื่องน้ีโดยตรงคือ นางรัจนา  

พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  ผูเปนเจาของเรื่องซ่ึงเปนการใชเทคนิคการวิจัยแบบเรื่องเลา  (narrative approach)  ซ่ึงวิธี

วิทยาแบบดังกลาวน้ีจะเปนเรื่องเลาเก่ียวกับประสบการณชีวิต การที่ผูเลานําประสบการณของตนมาเลาน้ัน  ทําใหผูเลามี

อํานาจในการตอรอง เน่ืองจากความเชื่อที่วา การเลาเรื่องของตนเอง ไมมีใครรูดีไปกวาผูเลา เรื่องเลายังเปนสิ ่งที่อยูใน

ชีวิตประจําวันที่เราไดปฏิบัติในทุกวัน การเลาเรื่องผูเลาถือเปนองคประธานที่ไมสามารถแยกอารมณ ความรูสึก ทัศนคติจากส่ิง

ที่เลา เรื่องเลาถูกประกอบสรางจากมิติของเวลา ภูมิศาสตร การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิดรูปแบบของ

การเลาเรื่องที่แตกตางกันออกไป  จากน้ันเม่ือไดขอมูลแลวผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหอีกครั้งหน่ึงประกอบการสัมภาษณเชิงลึก  

(indept interview)  นักวิชาการผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม  จํานวน  2  ราย  ไดแก  1)  นายจตุพร  ธิรา

ภรณ  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  กรมสงเสริมวัฒนธรรม  และ  2)  นายประยูร  ทองสุทธ์ิ  ครูชํานาญการพิเศษ  กลุม

สาระการเรียนรูศิลปศึกษา   

 

4.  อัตชีวประวัติของนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (นาฏศิลปไทย – ละคร)   

 

 ประวัติความเปนมาของนางรัจนา  พวงประยงค  ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารการยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะ

ศิลปนแหงชาติ  ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม2  กอปรกับทานไดกรุณาเลาใหฟงดวยตนเองอยางละเอียด  วาเกิดวันที่  6   เดือน  

ตุลาคม   พ.ศ.  2484  อาย ุ  76  ป  อาชีพ  ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ  ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  (ละครนาง)  สํานัก

การสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ในดานการศึกษาระดับ  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง  จากโรงเรียน

นาฏศิลป  (ปจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป)  จากน้ันไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์  

ไดแก  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานาฏกรรมไทย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาศิลปะการแสดง  นาฏศิลปไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นางรัจนา ฯ  เปนบุตรีของนายปรีดา (ชื่อ

เดิมนายหลี)  พวงประยงค  และนางสมพล  พวงประยงค  สมรสกับ  นายสําราญ  วังสงา  ปจจุบัน  ถึงแกกรรม  มีบุตร – 

บุตรี  รวม  2   คน  ขณะน้ีอาศัยอยู  ณ บานเลขที่   20  ซอยสมเด็จพระปนเกลา  7 แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  

กรุงเทพมหานคร    

 ประสบการณการทํางาน  ความเชี่ยวชาญและรางวัลเกียรติคุณที่ไดรับ  ปจจุบันนางรัจนา ฯ เปนผูเชี่ยวชาญ

นาฏศิลปไทย  (ละครนาง)  สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยตําแหนงสุดทายกอนเกษียณอายุ

ราชการเม่ือป พ.ศ. 2544  ดํารงตําแหนงนาฏศิลปน  8 ว.  สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  จนกระทั่ง

เม่ือป พ.ศ. 2554  ไดรับการพิจาณายกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (นาฏศิลปไทย – ละคร)  

กอปรกับในปเดียวกันน้ียังไดรับพระราชทานเข็มพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ในงานแสดงโขน  ตอนศึกมัยราพณสะกดทัพ  ในฐานะศิลปนอาวุโส  อีกดวย  นอกจากน้ียังเคยไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ทวีติยาภรณมงกุฎไทย,  ตริตาภรณชางเผือก  และ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

                                                        
 2กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษทัอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 185. 
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ภาพที่ 1  นางรัจนา  พวงประยงค  ไดเขารับพระราชทานโลและเข็มในฐานะศิลปนแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2554 เม่ือวันที่  

24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม.(2555).จาก http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3476 

 

 จากน้ันนางรัจนา ฯ  ไดเลาเพิ่มเติมวาในชีวิตชวงวัยเด็กน้ัน  มิไดตั้งใจมุงม่ันมาแตตนที่จะเรียนเปนนาฏศิลปน  แต

บิดาซ่ึงมีอาชีพเปนหัวหนาคณะละครตองการใหชวยครอบครัว  และมีพี่สาว  (อัมพร  พวงประยงค)  เขามาเรียนในวิทยาลัย

นาฏศิลปกอนแลว  จึงเปนเสมือนพลังผลักดันใหเขามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป  ซ่ึงเปนชวงที่มีครูอาจารยผูมีฝมือยอดเยี่ยม

เปนครูสอนประจํา  เชน  ครูมัลลี  (ครูหมัน)  คงประภัทร  ไดพยายามเคี่ยวเข็ญใหตนมาเรียน  มีการสอบทั้งรอง  และรํา  

พรอมกับเรียนวิชาสามัญดวย  เม่ือยังเด็กจึงไมไดคิดวาตนมีใจรักวัฒนธรรมของชาติ  รูแตเพียงวาเรียนจบแลวจะมีงานทําก็

พอ3   ในระยะแรกของการเรียนนาฏศิลปสําหรับเธอ แลวจึงเปนเรื่องที่ยากมากพอสมควร นางรัจนา ฯ ไดเลาวา “ส่ิงที่เราตอง

เรียนรูคือตองแยกเสียงดนตรีกับจังหวะรองใหออกโดยเริ่มจากไปฟงระนาด เพื่อใหลงพรอมกับเสียง หนอย นอย นอย หนอย 

ไลเสียงพรอมระนาดจนจบพรอมเพลงเชิดนอก แลวตองไปซอมรํากับตัวละครลิงซ่ึงยากมาก มีอยูครั้งหน่ึงกําลังน่ังกันเพลิน ๆ 

อยูดี ๆ ครูตบโตะปง! เสียงดังมาก เราก็สะดุงตกใจคิดวาทําอะไรผิด แตทานบอกวาทาน้ีที่ตองตกใจตอนชะโงกหนาเม่ือเจอกับ

ลิง เราชื่นชมในเทคนิคการสอนคือครูละเอียดมากจนเราเองสงสารมือทานที่เจ็บ เชื่อไหมวาใชเวลาซอมทั้งหมดถึง 3 เดือนกวา

จะไดออกแสดงในงานหน่ึง” 4 

 ในดานการแสดงนางรัจนา  ฯ น้ันไดรับการฝกฝนโดยเริ่มจากครูเจริญจิต  ภัทรเสวี  ซ่ึงคุณครูทานน้ีถือเปนผู

วางรากฐานที่สําคัญใหกับนางรัจนา ฯ กอปรกับใหวิชาที่เก่ียวกับนาฏศิลปไทยที่เลิศลวนดวยความสามารถหลาย ๆ แขนง  

จากน้ันนางรัจนา ฯ ไดรับคัดเลือกใหแสดงโขนเปนตัวนางกํานัลในฉากทองพระโรง  ตอนศึกสามเขียว  ในตอนน้ันทําใหมีความ

ใกลชิดสนิทสนมกับครูเจริญจิต  มากยิ่งขึ้นถึงแมบางครั้งจะถูกตําหนิบาง  แตนางรัจนา ฯ ก็ไมเคยทอ แตกลับเปนแรงขับใหทํา

หนาที่ตอไปไดเปนอยางดี  จนกระทั่งมีความรูสึกวาละครคือหลักที่ตองปฏิบัติและรูสึกรักและชอบในที่สุด 

 

 

 

                                                        
 3กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 189. 

 4รัจนา  พวงประยงค.ศิลปนแหงชาติ. สัมภาษณ. 10  มิถุนายน  2560. 
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ภาพที่ 2  ผูศึกษาไดสัมภาษณนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  โดยใชระเบยีบวิธีวิทยาแบบ narrative  

ประกอบกับแสดงทัศนะเพิ่มเติมจากขอคําถามทางวัฒนธรรม 

ที่มา : นายจตุพร  ธิราภรณ,  2560 

 

5.  องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางรัจนา  พวงประยงค 

 

 จากการที่นางรัจนา  พวงประยงค  ไดรับการฝกฝนจากครูอาจารย  ทั้งในงานหนาที่ศิลปนและหนาที่ครูสอน

นาฏศิลป  จนมีความรูเชี่ยวชาญขึ้นโดยเฉพาะเปนศิลปนบทนาง  ทั้งการแสดงโขนและละครทุกประเภท  เปนผูมีความรู

ความสามารถสูงสงและแสดงนําไดหลากหลายบท  ตั้งแตกระบวนรําบทนางกษัตริย  บทเทวดานางฟา  จนถึงบทนางทุก

ประเภทละคร  ไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ  อาทิ  แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว  หึงหวง  ตลกขบขัน  แม

บทนางพิการก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม  ส่ืออารมณไดสมจริง  เชน  การแสดงโขนเปนนางมณีเมขลา  นางเบญกาย  นาง

สุพรรณมัจฉา  นางนารายณ  นางวานริน  บทนางยักษเจาอารมณ  เชน  นางสํามนักขา  นางแกวอุดร  นางอดุลปศาจ  แสดง

ละครในบทนางยุบล  บทมะเดหวี  แสดงละครพันทางในบทสรอยฟา  ตอนสรอยฟาละเลงขนมเบื้อง  เปนคุณยาทองประศรี

ตอนขุนแผนสองกระจกมนต  นางตานีตัวแปลง  ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก  แสดงละครดึกดําบรรพเปนนางศูรปนขา

ตอนขึ้นหึง  เปนนางคันธมาลี  ตอนทาวสันนุราชชุบตัว  ลวนเปนงานที่ไดสรางชื่อเสียงมาโดยตลอด 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือนางรัจนา ฯ  ไดรับบทเปนนางเมรีข้ีเมาจากเร่ืองรถเสน ที่ถือวาสรางชื่อเสียงในการแสดงให

ทานอยางมาก ดวยการสวมบทบาทตัวละครตีบทแตกชนิดที่เรียกวาหากใครที่ไดชมการแสดงของทานตองมีความรูสึกหลงใหล

ในตัวละครน้ีอยางแนนอน  กลายเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญ5   

 

 

 

 

 

 

                                                        
5ประยูร  ทองสุทธิ์ . (2559). การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพราน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการแสดง  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ภาพที่ 3  ในทุกครั้งทีมี่การฝกสอนนาฏศิลป นางรัจนา  พวงประยงค  จะทุมเทเปนอยางยิ่ง ใน  การประดิษฐทารําแตละครั้ง

ตองตั้งอยูบนหลักฐานของความงามตามหลักสุนทรียศาสตร  และสอดคลองกับวัฒนธรรม  คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปน

ตนแบบทารําน้ัน 

ที่มา :   Facebook นางรัจนา  พวงประยงค, 2560 

 

6.  ผลผลิต ผลงานหรือผลิตภัณฑที่สําคัญของนางรัจนา พวงประยงคในฐานะปราชญทองถิ่น 

 

 นางรัจนา  พวงประยงค  ไดศึกษาแนวคิดการประดิษฐทารํา  และการสรางสรรคผลงาน  จากผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปน  

คณาจารยทางดานนาฏศิลป  นักวิชาการ  ทําใหไดแนวคิดวา  การจะประดิษฐทารําใหไดดีตองอาศัยความรู  ความสามารถ  

ความชํานาญในการประดิษฐทารํา  ทั้งน้ีในการประดิษฐทารําแตละครั้งตองตั้งอยูบนหลักฐานของความงามตามหลัก

สุนทรียศาสตร  และสอดคลองกับวัฒนธรรม  คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปนตนแบบทารําน้ัน  น่ันคือการออกแบบทารําระบํา

ตาง ๆ  ซ่ึงไดคิดไวหลายแบบดวยกัน  ดังน้ี6 

 6.1  ผลงานการประดิษฐสรางสรรค 

 6.1.1  ระบําเห็ดโคน  พ.ศ.  2550 

 6.1.2  ระบําแหนาคกลองยาวประยุกต  พ.ศ. 2550 

 6.1.3  ระบําลงขวงไทยพวน  พ.ศ. 2551 

  6.1.4  ระบําเบญจกัลยาณี  พ.ศ. 2552 

  6.1.5  ระบํานบพระปรางคสามยอด  พ.ศ. 2552 

  6.1.6  ระบําขวัญขาวฟอน  พ.ศ. 2552 

  6.1.7  รําโทน  พ.ศ.  2552 

  6.1.8  ระบําอัญมณีศรีมงคล  พ.ศ. 2553 

  6.1.9  ระบํามณีศรีเมืองกาญจน พ.ศ. 2553 

  6.1.10  ระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด  พ.ศ. 2554 

6.2  ผลงานดานการกํากับการแสดงในสวนสามพราน 

 นอกจากหนาที่สอนแลว  นางรัจนา ฯ  ยังตองทําหนาที่กํากับการแสดงอีกดวย  โดยยึดม่ันในหลักการที่ครูสอนอยาง

จริงจัง  โดยศึกษารายละเอียด  เม่ือบทละครที่แสดงไดเขียนไวบริบูรณแลว  โดยตองอานทบทวนหลายรอบ  การ เปน

ผูอํานวยการแสดงจะตองสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการสรางตัวละครใหเหมาะสมกับบทน้ัน ๆ  นับวาผูกํากับ

                                                        
 6กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 194 - 195. 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1921 

การแสดงเปนกําลังที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหงานละครสําเร็จตามเปาหมาย  นอกจากผูอํานวยการแสดงไดวางแนวไวแลว  เม่ือ

มาทําหนาที่บนเวทีก็คือหนาที่ของผูกํากับการแสดง  ซ่ึงตองทําหนาที่ตามทฤษฎีที่กําหนดไว7   

 การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพรานทุกวันน้ี  จะเปนการนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย รอยเรียง

อยางตอเน่ืองที่เปดการแสดงมาอยางยาวนานตั้งแต พ.ศ. 2515   มีนักทองเที่ยวมาเยือนแลวมากกวา  18  ลานคนทั่วโลก  

นักทองเที่ยวรูจักกันในนาม “Thai Village Cultural Show”   ในแตละวันจะมีทัวรตางชาติมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย 

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยน้ีเปนการแสดงที่ใชเวลาราว  45   นาที รวบรวมความเปนไทยใหไดเห็นในระยะเวลาส้ันๆ โดย

จัดแสดงอยูภายใน  “หมูบานไทย”  ของสวนสามพราน ซ่ึงทําหนาที่ถายทอดประเพณี วัฒนธรรม หัตถกรรม และวิถีชีวิตแบบ

ไทย ๆ  ใหชาวตางชาติไดรูจัก และใหคนไทยไดมาเยี่ยมชมอนุรักษความเปนไทยเหลาน้ี  ภายใน  45  นาที จะเริ่มจากการ

แสดงดนตรีนาฏศิลปไทย และแสดงตอเน่ืองออกเปน 3  องค จัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูตางๆสลับกันไป อาทิ จําลองตลาด

ไทยโบราณ ประเพณีบวชนาค การแสดงมหกรรมกลอง กีฬามวยไทย ศิลปะการตอสูฟนดาบและพลองไมส้ัน จัดแสดงพิธีการ

แตงงานแบบไทย และการแสดงรายรํา  4  ภาค มีไฮไลตอยูที่การรํากระทบไม ซ่ึงหาดูไดยากและตองใชความชํานาญในการ

แสดง จากน้ันจบทายดวยการเชิญนักทองเที่ยวออกมารําวงกันอยางสนุกสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4  การแสดงน้ีทั้งหมดออกแบบและฝกสอนการแสดงโดย อาจารยรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ

ประจําป 2554  สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย-ละคร) 

ที่มา : www.zthailand.com,  2016 

 

 

 

 

                                                        
7ประยูร  ทองสุทธิ์ . (2559). การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพราน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการแสดง  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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7.  การสรางเครือขายวัฒนธรรม 

 

 ในการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมน้ัน  ดวยการที่นางรัจนา  พวงประยงค  มีชื่อเสียงในดานนาฏศิลป  และการ

แสดงเปนทุนเดิม  ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนไดแกการปรากฏชื่อนางรัจนา ฯ ในงานปริญญาดุษฎีนิพนธ  ของรจนา          

สุนทรานนท  (2549) 8  ที่ไดรวบรวมรายชื่อนาฏยศิลปนที่มีคุณูปการทางดานการโขนและการรําตั้งแตป  พ.ศ. 2325 – 2549  

จนกระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปกรรม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  ยิ่งทําใหเปนที่รูจัก

ขยายวงกวางออกไปมากยิ่งขึ้น  กอปรกับการมีความจริงใจในวิชาชีพของตนเอง  ทําใหนางรัจนา ฯ  ไดรับโอกาสมากมายใน

การเดินทางไปเผยแพรการแสดงนาฏศิลปไทยในตางประเทศ  ในฐานะนักแสดงที่มีความเชี่ยวชาญในดานการแสดงอยู

บอยครั้ง  ไดแก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐฟลิปปนส      

สาธาณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐสิงคโปร  สหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ญ่ีปุน  เปนอาทิ  และเดินทางสรางเครือขายทางวัฒนธรรมในฐานะผูแสดงและผูกํากับการแสดง  ทั้งใน

งานราชการ  และในงานที่ภาคเอกชนขอความอนุเคราะหมา 

 

8.  แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของปราชญทองถิ่นนครปฐม 

 

 แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมของนางรัจนา  พวงประยงค  โดยนําเอาศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงใน        

สวนสามพราน  น้ันเพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยอยางแทจริง  โดยตองการใหสวนสามพรานเปนสถานที่ที่ผูสนใจ

สามารถเขาชมศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ  ของไทยเพื่อใหไดเรียนรูวิถีชีวิตมากขึ้น  กอปรกับเปนการสรางรายไดสูชุมชนและคนใน

ทองถิ่น  โดยการนําญาติของพนักงานที่วางงานและบุคคลในชุมชนและทองถิ่นมาฝกแสดงเพื่อรวมแสดงทําใหบุคคลเหลาน้ี    

มีรายได  อีกทั้งเปนการทําใหพนักงานเกิดความรักและความผูกพันกับสวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ทําใหสวนสามพราน

ไมขาดแคลนพนักงานที่มีความภักดีตอองคกรอีกดวย  ที่สําคัญตองการอนุรักษความเปนไทย  โดยนําเสนอเพื่ อเนนในเชิง

อนุรักษโดยนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  ระบํา  รํา  ฟอน  โขน  ประเพณีพื้นบาน  เชนประเพณีบวชนาค  ประเพณี

แตงงานของไทยแบบเดิมซ่ึงหาชมไดยากในปจจุบัน 

 

9.  บทสรุป 

 

 ดวยความตั้งใจจริงและกอปรไปดวยความสามารถในทางดานนาฏศิลปของนางรัจนา  พวงประยงค  สะทอนออกมา

จากบทบาทที่ไดรับในแตละครั้ง  โดยมักจะไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ  อาทิ แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว 

หึงหวง ตลกขบขัน แมบทนางพิการ ก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม  ส่ืออารมณไดสมจริง  ที่นับวายอดเยี่ยมคือบทนางเมรีขี้เมา 

บทนางวิฬารในเรื่องไชยเชษฐ   บทแกวหนามาตอนรําเยยซุม บทนางยี่สุนในเรื่องลักษณะวงศ นางมณฑาตอนลงกระทอม  

นอกจากจะเปนศิลปนที่มีกระบวนรํางามมากแลว   ยังเปนครูผูรักษาขนบประเพณีในการแสดงถูกตองครบครันตามแบบฉบับ            

เปนนางเอกรูปลักษณงดงามแขนออนยากจะหาใครเหมือน   นับเปนศิลปนบทนางที่มีความสามารถสูงสงตีบทไดสมจริง      

ทุกบทบาท ทั้งมีความสงางาม  สมที่เปนแบบอยางที่ดียิ่งแกศิลปนรุนหลัง  กระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสูงสุดใหเปน

ศิลปนแหงชาติ  ในป พ.ศ. 2554   และถึงแมวานางรัจนา ฯ  จะไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติแลวแตก็ไมหยุดที่จะ

                                                        
8รจนา  สุนทรานันท . (2549). นามานุกรมนาฏยศิลปน : การศึกษาการสืบทอดนาฏศิลปสูกรมศิลปากร ดุษฎีนิพนธปริญญา       

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขานาฏศิลปไทย  ภาควิชานาฏยศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทคัดยอ  
 

นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปนที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร ประจําป 

พ.ศ.2559 ถือเปนบุคคลสําคัญของชาต ิบทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาชีวประวัติและวิเคราะหองคความรู ซ่ึงเปนอัตลักษณ

ที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ผลการศึกษาพบวานางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนผูที่

เปยมดวยคุณสมบัติของคีตศิลปนระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย เน่ืองจากมีนํ้าเสียงไพเราะอยางยิ่ง ไดฝกหัด

และสะสมประสบการณดานดนตรีไทยมาแตเยาววัย และยังใฝใจแสวงหาความรูตอเพลงจากครู ผูรูหลายทาน จึงเปนผูรอบรู

และเปนครูดนตรีไทยที่สําคัญของชาติ นอกจากน้ีทานเปนผูตระหนักถึงความสําคัญ ของภาษาไทยฐานะเครื่องมือในการส่ือ

ความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่ชัดเจนและถูกตอง 

การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางแจมแจง และเลือกใชนํ้าเสียง ส่ืออารมณไดอยางเหมาะสม ทําใหผูชมและ

ผูฟงเกิดความรูสึกซาบซ้ึงประทับใจ อัตลักษณดังกลาวน้ีมีคุณูปการ แกการสรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒธรรมไทยอยางยิ่ง 
 

คําสําคัญ: มัณฑนา อยูยั่งยืน  คีตศิลปน  ครูดนตรี  อัตลักษณ 
 

Abstract 
 

 Mrs. Mantana Yuyangyuen has been honored as a Rattanakosin senior music teacher in B.E. 

2559 (2016) and is considered as a national figure.  The objectives of this article were to study Mantana's 

Yuyangyuen autobiography and to analyze the body of knowledge on her unique identity that contributes to 

the promotion of Thai arts and culture. The results of this study showed that Mrs. Mantana Yuyangyuen 

is full of national music artist qualifications, especially Thai singing due to her highly melodious voice 

and consistent practiced and accumulated experience of Thai music in early childhood age as well as 

attempts to seek for additional knowledge from various teachers. As these results, she has become a 

Thai music expert and a national figure. Besides, she has realized the importance of Thai language by 

viewing it as a tool for conveying the meanings and applying to Thai singing in effective manner, including 

clear and correct pronunciation, clarified interpretation of songs and lyrics, and selection of appropriate 

emotional tone. These make audience feel impressed. In sum, this identity has contribute greatly to 

sustainable creation and succession of Thai culture. 
 

Keywords: Mantana Yuyangyuen, kidhasilpin, music artist, identity 
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1. บทนํา  

 

 คีตศิลปการขับรองเปนส่ิงที่ธรรมชาติใหมาพรอม ๆ กับมนุษยเปนศาสตรและศิลปที่ทําใหมนุษยมีความสุข เปนศิลปะ

ที่วิเศษณอยางหน่ึง มีกลวิธีลีลาเชิงชั้นมากมายตามแตกลเม็ดของบุคคลผูขับรองมีความยากงายรวมกันอยู  เปนความ

ละเอียดออนที่ปราศจากรูปรางตัวตนมองไมเห็นไดดวยตา การขับรองเปนสัญลักษณของความนุมนวล เชน เพลงกลอมเด็กที่แม

บรรจงหาวิธีการเพื่อขับกลอมใหลูกหลับลงได เปนตน นํ้าเสียงและวิธีการขับรองของผูขับรองมีผลกระทบตอจิตใจผูฟง บังเกิด

เปนอรรถรสตางๆ ทั้งน้ีก็ดวยมีบทรองที่ประพันธดวยภาษาที่สละสลวย 

 ภาษาไทย เปนภาษาที่มีเอกลักษณ เปนมรดกอันลํ้าคาที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไดสรางสรรค ส่ังสมและสืบ

ทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ถือเปนวัฒนธรรมเปนรากเหงาของความเปนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอยเรียงภาษาเปน

วรรณกรรม บทประพันธสรางเสริมใหเกิดภาษาที่สวยงาม ซาบซ้ึง และมีคุณคา ใหเห็นเปนที่ประจักษวา ภาษาไทย มีความ

สละสลวย แสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพชนไทย 

 นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปที่เปยมดวยความรู ความสามารถทางคีตศิลปเปนที่ประจักษในฐานะ “ครูดนตรี

อาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย ทานไมเพียงแตมีเสียงรองที่แจมชัด ไพเราะนาฟง อัน

เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิดเทาน้ัน แตยังใฝใจในการศึกษาและตอเพลงจากครูผูรูตางๆ จนมีความเชี่ยวชาญใน

การขับรองเพลงไทยไดถูกตองตามทวงทํานอง ที่สําคัญอยางยิ่งคือทานเปนผูตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยฐานะ

เครื่องมือในการส่ือความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่

ชัดเจนและถูกตอง การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางกระจาง และเลือกใชนํ้าเสียงเปนชองทางในการส่ืออารมณ

ไดอยางเหมาะสม ทําใหผูชมและผูฟงเกิดความรูสึกซาบซ้ึง คลอยตาม และประทับใจในการใชนํ้าเสียงถายทอดเน้ือหาอารมณ 

ดวยความสามารถและความเชี่ยวชาญดังกลาว ทําให นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับเชิญไปเปนอาจารยพิเศษ กรรมการตัดสิน

การประกวด และผูทรงคุณวุฒิดานการขับรองเพลงไทยจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ มากมาย นํามาซ่ึงเหตุผลที่

ผูเขียนมีความสนใจเปนอยางยิ่งในการศึกษาอัตชีวประวัติของนางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  เพื่อเปนอีกหน่ึงชองทางในการยกยอง

เชิดชูเกียรติปูชีนยบุคคลทางดานวัฒนธรรมที่มีคุณูปการอยางยิ่งสืบไป 

 

2.  อัตชีวประวัติของนางมัณฑนา  อยูยังยืน  ครูดนตรีครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร 

 

 ประวัติความเปนมาของนางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัยเรื่องคีตศิลปนในสมัย

รัตนโกสินทรของพันธศักดิ์ วรรณดี (2553) 9 กอปรกับทานไดกรุณาเลาใหฟงดวยตนเองอยางละเอียด วาเกิดวันที่ 19 

พฤษภาคม 2491 ที่บานนาแค ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อายุ  67  ป  บิดาชื่อ นายบุญมี อยูยั่งยืน 

มารดาชื่อ นางถนอม อยูยั่งยืน  สถานภาพสมรส  มีบุตรีจํานวน  2  คน  ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ คีตศิลปน สังกัด

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร   นางมัณฑนา อยูยั่งยืน มีความสนใจและใสใจในการขับรองเพลงไทยมาตั้งแตวัยเยาว

และมีพรสวรรคและความสามารถเปนที่ปรากฏเดนชัด เม่ือเริ่มเขารับราชการในกรมศิลปากร ก็ไดรับการถายทอดความรูทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติโดยรวมงานใกลชิดกับครูอาวุโส สงผลใหมีความรูอยางกวางขวางในเพลงขับรองและทางรองตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงประกอบการแสดงโขนละครไดรับความไววางใจใหเปนผูขับรองประกอบการแสดงตางๆ 

ของกรมศิลปากรเปนจํานวนมากตลอดจนไดรับคัดเลือกใหขับรองเพลงไทยบันทึกเสียง สําหรับเผยแพรออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  ไดถวายงานดานขับรองและบรรเลงดนตรี  ในพระราชพิ ธีตางๆ ใน

                                                        
 9 พันธศักดิ์ วรรณดี .(2553). คีตศิลปนไทยในสมัยรัตนโกสินทร.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา. 
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พระบรมมหาราชวังนอกจากน้ันยังเปนตัวแทนของหนวยงานไปเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศไทยยังประเทศตางๆ อีกดวย 

แมเกษียณอายุราชการแลว ทานก็ธํารงรักษาเพลงรองละครดวยการขับรองประกอบการแสดงโขนใหแกสถาบันตางๆ ดังเชน 

โขนของมูลนิธิคึกฤทธ์ิ  80  ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือการขับรองในฐานะ 

“ครูอาวุโส” ในงาน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” ประจําทุกป เปนอาท ิ

 การผสานความสามารถทางภาษาไทยกับความเชี่ยวชาญดานคีตศิลปน้ันทําให นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ประสบ

ความสําเร็จในการขับรองเพลงไทยนอกจากจะมีทักษะในการรับสารดวยการทําความเขาใจกับบทรอง สามารถตีความเนื้อหา

และอารมณไดอยางชัดเจนกระจางแจงแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ยังใหความสําคัญกับการสงสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทํา

ใหผูฟงมีความเขาใจในบทรองอยางถูกตองและบังเกิดจินตภาพจากการฟงไดโดยใชกลการ “ประคบคํา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ไดเขารับพระราชทานเข็มในฐานะครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร   

ประจําป พ.ศ. 2559  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา  อยูยั่งยืน 

 

3.  องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางมัณฑนา  อยูย่ังยืน 

 

 การประคบคํา เปนเทคนิคการออกเสียงคํารองใหออกมาอยางไพเราะตามทํานองเพลงและถูกตองตามอักขระ 

สามารถตกแตงคํารองใหกลมกลืนกับทํานองเพลงใหเหมาะกับสําเนียงเพลง โดยระมัดระวังไมใหเสียงของคําผิดเพี้ยนไป เนน

เสียงเพื่อชวยใหคํารองชัดเจน  เพื่อใหผูฟงไดยินคําที่ไมผิดความหมาย และการถายทอดอารมณเพลงตามบทรองไดอยาง

เหมาะสม เพื่อใหผูฟงเขาใจในเน้ือหาของคํารองที่เปลงเสียงออกมา 

 ดวยความตระหนักวาการใชภาษาไทยใหถูกตองน้ัน เปนบันไดขั้นแรกในการส่ืออารมณและความหมายของบทเพลง 

จึงทําให  ครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ใหความสําคัญกับการใชภาษาไทย ทั้งในการทํางาน การถายทอดความรู และการใช

ชีวิตประจําวัน ตลอดจนคอยใสใจตักเตือนใหความรูแกผูใกลชิดจนเปนที่ประจักษทราบโดยทั่วไปในหมูเพื่อนรวมงานและลูก

ศิษย และไดยึดถือ นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน เปนตนแบบที่ดีในดานการใชภาษาไทย 

 นอกจากจะเปนผูมีความสามารถเชี่ยวชาญในการขับรองเพลงไทยไดอยางไพเราะ  สามารถส่ือความหมายไดอยาง

ชัดเจน  และถูกตองแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน  ยังไดใชความรู ความสามารถทางภาษาไทยที่มีอยูอยางถึงพรอมน้ันในการ

สรางสรรคผลงานดานการประพันธบทรองเพลงไทย ซ่ึงไดใชความรูความสามารถทางภาษาไทยในการประพันธรอยกรอง และ

ความเชี่ยวชาญทางคีตศิลปผสานกับความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย ประพันธบทรองและบรรจุเพลงรองเพื่อเปน

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ใน

วาระโอกาสสําคัญ  ใหแกหนวยงานตาง ๆ มาโดยตลอด อาทิ การประพันธเพลง “ทศพิธราชธรรม” เน่ืองในโอกาสมหามงคล

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1927 

ฉลองครบรอบ  50  ปครองราชย ในการประกวดการประพันธเพลง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และประพันธเพลง เล่ือมเสียงสี 

ใหแก  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เพื่อถวายพระพรเ น่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา  ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เปนตน 

 การประพันธทางขับรอง การสรางสรรคประพันธทางขับรองของ นางมัณฑนา อยูยั่งยืน น้ันจะใหความสําคัญ และ

คํานึงถึงการออกเสียงถอยคําที่ถูกตองชัดเจน สอดรับกลมกลืนกับทวงทํานองเพลง สงผลใหเพลงดังกลาวสามารถส่ือ

ความหมายไดอยางไพเราะถึงพรอมดวยรสคําและรสความ   ซ่ึงหลักฐานที่เปนประจักษพยานที่แสดงถึงความสามารถดานการ

ประพันธทางขับรองเพลงไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเปนอยางดีน้ัน คือ รางวัลการประพันธทางขับรอง   ตาง  ๆ  ไดแก 

การประพันธทางขับรองเพลงใตรมพระบารมี  และเพลงบัลลังกราชภาษสรรเสริญ   ในงานประกวดวงปพาทยวง

อุดมศึกษา “เสรีปพาทย” ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศ และ

รองชนะเลิศอันดับสอง เม่ือพุทธศักราช  2549  และการประพันธทางขับรอง เพลงเฉลิมราช สองช้ัน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดบานดนตรีศรีผอง พุทธศักราช 2549 เปนตน นอกจากน้ัน ทานยังไดใชความสามารถดังกลาวในการบริการ

วิชาการ ใหแกนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดแก การประพันธทางขับรองเพลงสุดคะนึง เถา ใหแก นิสิตคณะครุ

ศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพลงบัวกลางบึง เถา แกนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 10  

 ในดานการถายทอดความรูดานการขับรองเพลงไทย ครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดส่ังสมความรูเก่ียวกับการขับรองเพลง

ไทยมายาวนาน โดยไดรับการถายทอดจากครูอาวุโสตางๆ  ในกรมศิลปากร อาทิ ครูมนตรี ครูพูลทรัพย ตราโมท ครูอาคม 

สายาคม  ครูจิรัส อาจณรงค ครูสุดา เขียววิจิตร ครูแชมชอย ดุริยพันธ ครูอุษา คันธมาลัย ครูศรีนาฏ เสริมศิริ ครูแจง 

คลายสีทอง ครูปญญา นิตยสุวรรณ ครูพัฒนี พรอมสมบัติ และไดฝกฝนจนกลายเปนภูมิรูเฉพาะบุคคล อยางไรก็ตาม ครู

มัณฑนา  อยูยั่งยืน มิไดเก็บภูมิรูดังกลาวไวเพียงลําพังเฉพาะตน หากแตไดประมวลภูมิรูเหลาน้ันมาถายทอดตอใหนักเรียน 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป อยางไมปดบังอําพราง และไมเห็นแกความเหน่ือยยากลําบาก ดวยตองการใหเยาวชนไดตระหนัก

ถึงคุณคา และความสําคัญของการขับรองเพลงไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังจะเห็นไดจากการรับเปนวิทยากร

หรืออาจารยพิเศษในการเผยแพรความรูเก่ียวกับการขับรองเพลงไทยใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในระดับมัธยมและ

อุดมศึกษาหรือบอยครั้งที่ทานไดเปดบานของตนเองใหเปนหองเรียนชั่วคราว เม่ือมีสนใจแวะเวียนเขามาขอความรูหรือ

คําปรึกษา ทานจะใหคําชี้แนะดวยความยินดีและเต็มใจเสมอ ดวยความทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหการ

ถายทอดความรูและความเอาใจใสฝกสอนลูกศิษยอยางใกลชิด สงผลสัมฤทธ์ิใหลูกศิษยของทานมีความสามารถในการขับรอง

เพลงไทย เปนที่ยอมรับและสามารถควารางวัลระดับประเทศมาได ดังเชน นางสาวรจนา บัวกล่ิน ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทองการขับรองเพลงไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ซ่ึงจัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาท ิ

 ผลงานการถายทอดภูมิรูดานการขับรองเพลงไทยที่ปรากฏเปนรูปธรรม และเปนคุณูปการตอวงการคีตศิลปและ

วรรณศิลปอยางยิ่ง อีกประการหน่ึง คือ การใหความอนุเคราะหแก กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการสืบ

ทอดภาษาและหนังสือที่มีคุณคา ดวยการนํามาใหนักศึกษาอาน พากย ขับ และรอง ไดแก “หนังสือพรอมส่ืออิเล็กทรอนิคส 

ชุด เปนถนิมประดับกรรณ ทุกเม่ือ” ตั้งแตพุทธศักราช 2552 – 2557   ซ่ึงครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเสียสละเวลาและอุทิศ

ตนเปนผูฝกสอน ควบคุมการขับรองและบันทึกเสียงอยางใกลชิด การถายทอดภูมิในดานการขับรองเพลงไทยดวยความยินดี

และความเต็มใจ ประกอบกับความสามารถที่โดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตน ทําใหมีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ

บัณฑิตศึกษาจํานวนมากใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวิธีการขับรอง และวิธีการถายทอดของนางมัณฑนา อยูยั่งยืนในประเด็น

ตาง ๆ ไดแก เทคนิคการขับรองประกอบการแสดงละครใน ของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน เชน 1)  กรณีศึกษา : เรื่องอิเหนาตอน

                                                        
 10 มัณฑนา  อยูยั่งยืน.คีตศิลปน. สัมภาษณ. 10  มิถุนายน  2560. 
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บุษบาชมศาล-ตัดดอกไม-ฉายกริช ของนางสาวรจนา ผาดไพบูลย (2550)11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2)  การสรางส่ือการขับรองเพลงไทยระดับอุดมศึกษาขั้นตน : กรณีศึกษา 

เพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชัน้ เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น ตามกลวิธีของอาจารยมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวสาวิตรี แจม

ใจ (2559) 12 ปริญญานิพนธ สาขาวิชาดุริยางคไทย คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  3) การศึกษาศัพท

ทางการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวพรรณธร แสงสกล (2556) 13 ปริญญานิพนธ ภาควิชาดนตรี 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  4) กระบวนการถายทอดการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของ

นายเอกสาร มีไมจน (2557) 14 รายงานการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตน 

 ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของคีตศิลปและการขับรองเพลงไทยใหส่ือสารความหมายไดชัดเจนและถูกตอง

ตามทวงทํานองทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมา นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดมุงม่ันอุทิศตนในการทํางาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การประกวดแขงขันดานการอานออกเสียงทํานองเสนาะ และขับรองเพลงไทยแกเยาวชนดวยความเต็มใจ ดัง จะเห็นไดจาก

การเปนกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกรรมการตัดสินการประกวดที่เก่ียวของกับการอานทํานองเสนะและการขับรองเพลง

ไทย เชน การประกวดขับรองเพลงไทยเดี่ยวชายและหญิง ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร การประกวดแตง

เพลงไทยและประกวดดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง การประกวดโครงการเพาะกลาพันธุเกงเพลงพื้นบาน ถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย การประกวดอานทํานอง

เสนาะระดับอุดมศึกษา ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : สรวลเสียงเสนาะทํานอง อาน-พากย-ขับ-รอง 

ซองถวาย ของ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน การประกวดขับรองเพลงพมาเหและเพลงพัดชา สองช้ัน ของ 

มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เปนตน 

ในการเปนกรรมการตัดสินตาง ๆ  นางมัณฑนา อยูยั่งยืน จะใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยของผูเขาประกวดในการขับรอง

และส่ืออารมณ ควบคูไปกับความถูกตองของทวงทํานองสงผลใหเกิดการคัดสรรคีตศิลปนรุนเยาวที่เปยมดวยความสามารถ

ดานการอานทํานองเสนาะและขับรองเพลงไทยจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงใหเยาวชนทั้งหลายเกิดความรัก ความรู 

ความสนใจ ตระหนักถึงคุณคาตลอดจนภาคภูมิใจในภาษาไทย และวัฒนธรรมทางคีตศิลปสืบไป 
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ภาพที่ 2  นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ไดถวายงานดนตรีไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ในฐานะครู

ดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร  ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา  อยูยั่งยืน 

 

4.  บทสรุป 

 จากประสบการณและผลงาน จึงทําใหครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงาน

และสถาบันตาง ๆ อาทิ ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ไดรับรางวัลวัฒนธรรมสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ศิลปนคึกฤทธ์ิ” สาขา

ดนตรีไทย (ขับรอง) ประจําปพุทธศักราช  2555 จาก มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี   และ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน ผูใชภาษาไทยดีเดน พุทธศักราช  2560 จาก กรมสงเสริม

วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวา  ครูมัณฑนา  อยูยั่งยืน   เปนผูมีความเชี่ยวชาญ        

มีผลงานเปนที่ยอมรับของวงการคีตศิลปไทย ทั้งยังเปนผูมีความโดดเดนในดานการผสานความรูทางภาษาไทย เขากับการ

ถายทอดผานการขับรองเพลงไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม งดงาม ตามความหมายของถอยคําทวงทํานองของบทเพลง  

สามารถสรางสรรคงานคีตศิลปดวยพื้นฐานความรูความเขาใจทางภาษาไทยอยางแทจริง  พรอมเสียสละ ทุมเท ถายทอด

ความรูเพื่อบมเพาะ “คีตศิลปรุนเยาว” บนหลักคิดวา ภาษาไทยเปนเอกลักษณและเกียรติภูมิของชาติ และ “การใชภาษาที่

ถูกตอง” คือพื้นฐานและมาตรฐานสําคัญของการขับรองเพลงไทย 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิง

อนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาตลาดเชิง

อนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ชาวชุมชนในชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

จํานวน 148 คน จากการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหา

คารอยละ ความถี ่คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงเชิงอนุรักษโดย

ภาพรวมเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานประชาสัมพันธและ

ขอมูลขาวสาร รองลงมา ดานระเบียบชุมชนและจราจร ดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชน ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

ดานระบบไฟฟา นํ้าประปา และเครือ่งอุปโภคบริโภค ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ  

ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการสวัสดิการตาง ๆ ดานการมีสวนรวมของชุมชนและการสนับสนุน

จากหนวยงานที่เก่ียวของ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทาง ดานคุณคาทางวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต และความดึงดูดใจจากการทองเที่ยว และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชน   

แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนของตลาดบางหลวงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม

ควรปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกลมกลืนและเหมาะสมกับการทองเที่ยว  ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความดึงดูดใจ

จากการทองเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมกิจกรรมการอนุรักษตลาด          

ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชนควรจัดอบรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพและสินคา OTOP หรือผลิตภัณฑ

แปรรูปใหแกคนในชุมชน ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสวัสดิการควรจัดทําปายบอกทางที่ชัดเจนและมีเจาหนาที ่อํานวย

ความสะดวก ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทางควรปรับปรุงถนนทางเขา-ออกของตลาด ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ

ควรจัดตั้งถังขยะในที่ ๆ เหมาะสม ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินควรติดตั้งกลองวงจรปดและมียามตรวจตรา         

ดานประชาสัมพันธและขอมูลขาวสารควรจัดทําส่ือเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวควรปลูก

จิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนนการเรียนรูทางประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น และส่ิงแวดลอม 

ดานการมีสวนรวมของชุมชนและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของควรประสานความรวมมือในการบริหารจัดการ

โครงสรางพื้นฐานของชุมชน ดานระบบไฟฟา นํ้าประปา และเครื่องอุปโภคบริโภคควรปรับปรุงระบบไฟฟาและนํ้าประปา       

ใหเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐานควรใหความรูดานสุขภาพ       

การปองกันโรค การออกกําลังกาย และการปองกันอัคคีภัย ดานระเบียบชุมชนและจราจรควรจัดชองจราจรและสถานที่ที่จอดรถ

ใหเหมาะสม และดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชนควรประดิษฐของที่ระลึกที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษที่ยั่งยืน  ตลาดบางหลวง ร.ศ.122  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
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Abstracts 

 

The study objectives are to study the opinions on sustainable market development on Bangluang 

Rattanakosin Market in Amphoe Banglen, Nakhon Pathom Province, and to study the suggestions on this 

sustainable market development. The sample was 148 people who live in Bangluang Rattanakosin  Market, 

derived by simple random sampling. This research tools are the serveys, the percentage calculation, 

frequency record, statistic average, and the standard deviation. 

The study indicated that the level of public opinion about the development of the Bangluang 

Market is very favorable. And when considering each sort by average to descending order. From the result, 

the opinions could be separated into 15 dimensions, which are public relation and publicizing, the traffic 

and village management, the products and souvenirs, the physical and environmental issues, the basic 

needs infrastructure such as electricity; water; and other consumable materials, the quality of life and 

publicizing health, the hygiene and waste disposal, the environmental conservation, the normal facilities 

and welfare facilities, the participation of community and the support from other related organizations, 

the safety of life and belongings, the transportation, the cultural living and the tourist attractions, the 

value-added economy, and the occupation of people in the community. 

The sustainable ecotourism market development of Bangluang Market has the following suggestions: 

physical and environmental aspects should be improved to harmonize the landscape and suit tourism. 

Cultural values, lifestyle and attractiveness of tourism should provide cultural and lifestyle activities for 

the people in the community to participate in market conservation activities. Economic value added and 

career building in the community should be organized to promote professional development and OTOP 

products or processed products for people in the community. Facilities and welfare should provide clear 

signs and facilities. Access to resources and travel should improve access roads - out of the market. 

Cleaning and disposing of garbage should be built in the right place. Safety in life and property should 

be installed CCTV and surveillance. Public relations and information should be prepared for the media 

to promote tourism. Conservation of tourist sites should be cultivated to conserve cultural sites, focus on 

historical learning, local knowledge and the environment. Community involvement and support from 

relevant agencies should be coordinated in the management of community infrastructure. Electricity, 

water supply and utilities should be improved to meet the needs of the community. Quality of life and 

basic health care should be provided by health educators, disease prevention exercise and fire protection 

community and traffic regulations should provide appropriate traffic lanes and parking spaces and 

souvenirs and community products should be crafted as a unique community gift. 

 

Keywords:  sustainable market development, Bangluang Rattanakosin  Market, Amphoe Banglen, Nakhon 

Pathom Province 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารการคมนาคมไดมีการพัฒนามากขึ้น จะเห็นไดจากความสามารถในการติดตอส่ือสาร

กันไดไมวาจะอยูไกลกันเพียงใดก็ตาม รวมทั้งส่ือตาง ๆ ที่ปจจุบันน้ีมีการเขาถึงตัวไดงายในการที่จะใชรับขอมูลขาวสารตาง ๆ 

และที่ขาดไมไดก็คือ วัฒนธรรมของตางประเทศที่หล่ังไหลเขามาจนทําใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เขามาและ

พรอมที่จะแทนที่วัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่ดีงามตามเอกลักษณแบบไทยที่บรรพบุรุษยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน 

ประเทศไทยก็ไดนําแนวคิดที่เก่ียวกับการการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษมากําหนดเปนนโยบายดวยตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษอันเปนศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอยาง

ยั่งยืน โดยการเปดโอกาสใหกับภาคเอกชน เชน องคการพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชนไดเขามามีบทบาทการมีสวนรวม

ในเรื่องของกระบวนการดานการพัฒนารวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการทองเที่ยวและการอนุรักษทั้งในดานขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติ และแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539 : 30) 

  ตลาดชุมชนโบราณในอดีตมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและเสนหความเปนไทยของคนใน

สมัยกอนที่ผูกพันกันตลอดมา โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐานริมแมนํ้าลําคลอง เปนพื้นที่สําหรับการพบปะ ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา

กันของคนไทยในสมัยกอน  เพราะการเดินทางในสมัยกอน ใชเสนทางการคมนาคมทางนํ้าเปนสําคัญ ดังน้ัน ศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและความเจริญ การแลกเปล่ียนและการกระจายทรัพยากรอยูที่ตลาดเปนสําคัญ เม่ือสังคมไทยพัฒนาเปนสังคม

สมัยใหมมากขึ้น การคมนาคมขนสงทางนํ้าเปล่ียนเปนทางบก ทําใหชุมชนรมินํ้าและการคาขายในตลาดนํ้าซบเซาลง และไมได

รับความสนใจ ดวยรสนิยมของคนรุนใหมที่มุงแสวงหาคุณคา และอารมณอยางในอดีต ความเปนอัตลักษณของตลาดเกา

โบราณสรางจุดเดนขึ้นมาเพื่อสะทอนสังคม ผูคน รูปแบบการแลกเปล่ียนสินคาพื้นเมืองโดยคนในพื้นที่น่ันเอง นับเปนการ

สงเสริมเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ดังจะเห็นไดจากการฟนตัวของตลาดเชิงอนุรักษจํานวนมาก เพื่อรองรับกับกระแส

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษนิยม (กิตติพร ลออุทัย, 2555 : 3) 

 ตลาดบางหลวงเปนชุมชนเกาแกริมแมนํ้าทาจีน เริ่มตั้งเปนชุมชนขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2446 ซ่ึงตรงกับ ร.ศ.122 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษและผูเก่ียวของมีมติใหใชชื่อ “ตลาดบางหลวง” ในปจจุบันชื่อใหมคือ “ตลาดบางหลวง 

ร.ศ.122” หรือเรียกอีกนัยหน่ึงวา “บานเกา เหลาเต็งไม” ไดรับขนานนามวา เปนดินแดนวัฒนธรรมไทย-จีน ขนมหวาน 

อาหารอรอย สถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 การสรางตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (รัตนวุฒิ เจริญรัมย, 2560) ในอดีตสภาพ

ตลาดจะเปนหองแถวไมสองชั้น แรกเริ่มสรางตลาดบนขึ้นกอนเปนตลาดแรก เม่ือชุมชนเริ่มขยายก็มีการสรางตลาดลาง และ

ตลาดกลางมาตามลําดับ จํานวนครัวเรือนจากหัวตลาดถึงทายตลาดมีหน่ึงรอยสามสิบกวาหอง เกิดจากฝมือคนจีนที่อพยพมา

ตั้งถิ่นฐานจนกลายเปนชุมชนที่ประกอบการคาและสรางความเจริญใหกับประเทศไทยมาชานาน ถือเปนรากฐานสําคัญของ

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ในอดีตตลาดเกาบางหลวงเปนแหลงคาขายทางนํ้าที่สําคัญแหงหน่ึงของอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม เพราะมีทาเรือสะดวกในการขนถายสินคา และเดินทางระหวางหมูบานหรือเขากรุงเทพฯ เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป 

การคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา ตลาดแหงน้ีไมเปล่ียนแปลงไปตามกระแสเทาไรนัก ยังคงมีส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึง

ภาพบรรยากาศในอดีตไดอยางชัดเจน ไดแก วิกหนังสมัยโบราณ เครื่องฉายสมัยโบราณ 16 ม.ม. และ 35 ม.ม. ที่น่ังยาวแบบ

หอยขา รานหมอฟนโบราณ เครื่องมือทําฟนสมัยโบราณที่ใชเทาถีบเพื่อใหอุปกรณทําฟนหมุน รานถายรูปโบราณที่มีกลอง

โบราณในสภาพที่สมบูรณ และโรงฝนโบราณที่รกรางเหลือเพียงแผนปายติดอยูหนาประตูเปนตํานานใหผูคนไดกลาวขาน ชาว

ชุมชนไดมีการรวมตัวกันจัดทําเปนพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง แหลงขอมูล และจัดแสดงขาวของเครื่องใชเกา ๆ เชน จักรยาน 

แตรโบราณ มีรถเจก หรือรถลากสําหรับใหน่ังเที่ยวตลาดดวย บานตีเหล็กซ่ึงสมัยกอนคนที่มาจางตี จะนําของมาแลกแทนเงิน 

บานโบราณที่มีบอนํ้าอยูในบาน เก็บนํ้าไวใช และเผ่ือเวลาเกิดเพลิงไหม เปนตน ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนเรื่องราวในอดีตที่จับตองได

อยูในปจจุบัน และสามารถดึงดูดผูคนใหหลงใหลชื่นชมความเกาแกของตลาดโบราณไดอยางเพลิดเพลิน (ตลาดบางหลวง, 

2540 : 14) 
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 ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2560) มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ

สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเปนหนวยงานประสานเพื่อสรางความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการ องคกรพัฒนา

เอกชน หนวยงานราชการ และเครือขายในการจัดการใหมีบริการสาธารณะรวมกันกับองคกรอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เทศบาลจะสํารวจความพรอมของพื้นที่เพื่อการพัฒนา ทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรและแหลง

ทองเที่ยวในชุมชน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การคุมครอง ฟนฟู แลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในเขตพื้นที่ รวมถึงใชประโยชนจากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทาง

ระบายนํ้า และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันและแกไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่ อาทิ การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิง

ปฏิกูล และนํ้าเสีย กรณีการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันและแกไขภาวะมลพิษ การบํารุง

ศิลปะ จารีต ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น และติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังส่ิงแวดลอมตองจัดทําระบบขอมูลเพื่อ

การวางแผน และเปนศูนยรวบรวมขอมูลของจังหวัดในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวของชุมชน (เทศบาลตําบลบาง

หลวง, 2559 : 25) 

ถึงแมวา ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 แตเดิมจะเปนชุมชนเล็ก ๆ ที่มีการติดตอคาขายหรือแลกเปล่ียนสินคากันทาง

แมนํ้า ดําเนินวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายอยูกับธรรมชาติ  แตในปจจุบันเปนแหลงชุมชนที่เกาแก มีการสรางรายไดของ

คนในชุมชนทั้งจากทางบกและทางนํ้า มีการใชพื้นที่ในตลาดเพื่ออํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น จนทําใหวิถีชีวิต คานิยม ความคิด

ของคนในชุมชนปรับเปล่ียนไปจากเดิมเปนอยางมาก รวมทั้งการปลอยปละละเลยในเรื่องที่ควรระมัดระวังจนกอใหเกิดความ

เสียหายตอตลาดและชุมชนเปนอยางมาก จากเหตุการณไฟไหมที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีผลทํา

ใหส่ิงปลูกสรางที่เปนไมเกาอันเปนเชื้อไฟอยางดีถูกเพลิงไฟลุกลามทําลายอยางรวดเร็ว ผลการตรวจสอบพบวา ไฟไหมเรือน

แถวไมที่ปลูกติดกันแถวละ 10-15 คูหาประมาณ 30 หลัง  โชคดีที่ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สวนสาเหตุคาดวาเกิด

จากไฟฟาลัดวงจร (ไทยรัฐออนไลน, 2559) ความเสียหายครั้งน้ีประเมินคาไดประมาน 10 ลานบาท หลังจากเกิดเพลิงไหมทํา

ใหตลาดซบเซาลงจากเดิมและสูญเสียความเปนเอกลักษณไป คนบางกลุมสูญเสียทรัพยสินและที่อยูอาศัยของตนไปพรอมกับ

เพลิงไหม ลามไปถึงคนในชุมชนที่อาศัยอยูในละแวกใกลเคียงก็ไดรับผลกระทบเชนกัน การเปนแหลงทองเที่ยวของตลาดตอง

หยุดชะงัก ทําใหคนในชุมชนขาดขวัญกําลังใจและรายได จึงปฏิเสธไมไดวาเหตุการณครั้งน้ีสงผลกระทบตอตลาดเปนอยางมาก

ในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนดานศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาความเส่ือมโทรทางดาน

กายภาพของตลาด เปนตน  

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาสนใจศึกษาแนวทางฟนฟูและพัฒนาตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ขึ้นใหมในรูปแบบเชิง

อนุรักษ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษในดานตาง ๆ จะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

วิเคราะหหาแนวทางการแกไขใหสอดคลองการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษอยางแทจริง  

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122  

 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122  

  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 ตลาดเกา หมายถึงตลาดที่ขายสินคาเฉพาะอยางมีมานานในสังคมไทย ซ่ึงมีการประกอบอาชีพทางดานการผลิต

สินคาหรืองานตาง ๆ มีอยูในอุตสาหกรรมในครอบครัว ปจจุบันตลาดสินคาเฉพาะอยางไดถูกพัฒนาเพื่อรองรับสินคาที่มี

ลักษณะเฉพาะ และมีความสัมพันธกับที่ตั้งหรือจัดตั้งตลาดเฉพาะอยางใหอยูใกลศูนยในระดับจังหวัด ตลาดเกาเปนรูปแบบ
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การแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่งเขาสูการพัฒนาแบบทุนนิยมในประเทศไทยน้ันลักษณะตลาดในยุคแรก ๆ จะเกิดขึ้น

บริเวณชุมชนริมแมนํ้าน่ันเอง เพราะในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่สัญจรทางนํ้าเปนสําคัญ ตลาดนํ้าในอดีตจึงเปนศูนยกลางการ

แลกเปล่ียนทรัพยากรและสินคาในชุมชน การเกิดขึ้นของตลาดโบราณน้ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางมาก ไมวาจะเปน

การทองเที่ยวฯ ที่สนับสนุนการโฆษณาและสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบดังกลาวทั้งในเชิงนโยบาย การโฆษณาประชาสัมพันธ 

ในกรณีตลาดโบราณน้ันหนวยงานรัฐมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดอยางมาก เพื่อสรางตลาดขึ้นมารองรับการเกิดขึ้นของการ

ทองเที่ยวรูปแบบตลาดโบราณทั้งในสวนกลางและทองถิ่น (วรวิทย ไชยทอง, 2556 : 60) 

 การจัดการตลาดเชิงอนุรักษ หมายถึงการอนุรักษฟนฟูใหอยูในสภาพที่สวยงาม แปลกตา และประทับใจ สามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา การดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ไวใหคงอยูในสภาพน้ัน ๆ ใหนานที่สุด ที่มีอยู

โดยการนํามาใชอยางถูกตอง และกอใหเกิดประโยชน (นวลนอย ธนะชัยศร,ี 2552 : 46-47) การจัดการตลาดเชิงอนุรักษ เปน

หนาที่ของชุมชนในการจัดการพื้นที่กิจกรรมที่เปนศูนยรวมการซ้ือขายแลกเปล่ียนพบปะผูคน คนในชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญ 

ในการอนุรักษตลาดเกา เพราะเปนศูนยรวมความรูและภูมิปญญาดานตาง ๆ สามารถทําใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางคน 

ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตประจําวันของคนที่เก่ียวพันกับตลาดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไป

ตามแตละยุคแตละสมัย  ตลาดเกาแกสวนใหญมักมีอายุเกินกวา 100 ป จะไดรับอนุรักษ ฟนฟู เพื่อใหเห็นรองรอยในอดีตที่

เปนยานการคาที่แสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองในสมัยกอน จนกลายมาเปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเพื่อต อนรับ

นักทองเที่ยวที่มาเยือนไดเขามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน (ปาณิภัส ติปะวรรณา, 2556 : 24-25) 

 แนวทางการฟนฟูตลาดเชิงอนุรักษ จะตองมีการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารที่ใหเกิดความยั่งยืนจะตองเริ่มตน

และมีรากฐานบนความพรอมของชุมชนทองถิ่น โดยใหชุมชนในทองถิ่นคนหาประวัติ ตํานาน ภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ทองถิ่นเสียกอน จนเกิดความเขาใจอันถองแทเก่ียวกับความเปนมาของทองถิ่น ความรูความเขาใจเก่ียวกับทองถิ่นจะเปน

เครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม และความรูที่เกิดขึ้น ตลาดโบราณนอกจากจะเปน

ศูนยกลางทางการคาแลวยังหลอหลอมวัฒนธรรมที่ลึกซ้ึงสามารถสืบคนวิวัฒนาการจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏเพียงแคกลุม

เล็ก ๆ ไปสูวัฒนธรรมผสมที่อยูหางไกล ทั้งความเปนอยูการประกอบอาชีพ การละเลน ดนตรีพื้นบาน บทกลอน อาหาร 

ประเพณี งานฝมือ งานศิลป ซ่ึงไดมีการถายทอดวัฒนธรรมและการส่ือสารเปนมรดกตกทอดรุนตอรุน จากบรรพบุรุษจนถึง

ปจจุบัน ตลาดเกาจึงทําหนาที่เปนรากฐานความม่ันคงของทองถิ่น  การอนุรักษเชิงวัฒนธรรมจะนําไปสูการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (รุงนภา จันทวีสุขสมบูรณ 2546 : 20 อางถึงใน บดินทร เมธมุทา, 2552 : 21-22) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 5 อาง

ถึงใน ชุติมา บัวรุง, 2553 : 20) ไดกลาวถึง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววาเปนการทองเที่ยวเพื่อมุงใหความรูความเขาใจดาน

วัฒนธรรม โบราณคดีประวัติศาสตร และสถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นโดยเก่ียวเน่ืองกับความเปนอยูของสังคม สอดคลอง

กับ แนวความคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ Hale (1993 : 158-159 อางถึงใน สงศรี วงษเวช, 2545 : 20 อางถึงใน ชุติมา 

บัวรุง, 2553 : 35) กลาวถึงความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนามีการวางแผนอยางรอบคอบและใชการจัดการอยาง

เหมาะสมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาอยางยั่งยืนตองเขาใจพัฒนาการภายในระบบนิเวศของสังคมน้ัน ๆ การ

พัฒนาตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของมนุษยใหดีขึ้น โดยไมทําลายส่ิงแวดลอมและรักษาไวสําหรับมนุษย

ในอนาคต สุธาทิพย เข็มนอย (2554: 21) เสนอวาการฟนฟูตลาดเชิงอนุรักษควรมาจากการกําหนดจากวิสัยทัศนที่จัดทํา

รวมกัน และนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคที่เปนรูปธรรมใหมีความชัดเจนขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เนนคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาเปนกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรม การพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ตองเอ้ืออํานวยการเรียนรูตอกันและกันได 

สงเสริมใหชุมชนไดเขาใจใหคุณคา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนใหกลับคืนสภาพไดในระยะตอไป กอใหเกิด

การรวมตัวกันของคนในชุมชนที่เผชิญตอผลกระทบและจัดระเบียบชุมชนอยางเปนระบบ ทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข 

และเปนเครื่องมือการเผยแพรใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

วิบูลยศักดิ์ พิกุล (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและอนุรักษตลาดนํ้านครรังสิตใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 1) มรดกทาง

วัฒนธรรมของชาวรังสิตมีคุณคาและความสําคัญยิ่ง มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทาง

ประวัติศาสตรอันเปนผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องคความรูและการใหคุณคาของสังคม สรางแรงบันดาลใจใหเกิดการฟนฟู

และอนุรักษแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติความเปนมาของมรดก วัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตดั้งเดิมของ

บรรพบุรุษ เพื่อสรางจิตสํานึกที่จะชวยกันอนุรักษสืบทอดตอไป 2) การพัฒนาตลาดนํ้าเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวแหลงเรียนรู

ประวัติศาสตร ความเปนมาของมรดกทางวัฒนธรรมสังคม วิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อสรางจิตสํานึกที่ไดชวยกันอนุรักษสืบทอดตลาด

นํ้า ดานแหลงเรียนรูทางประวัติชาติพันธุสังคมและวัฒนธรรม และดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมปญญาทองถิ่น 

ดานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดานการวางแผน ดานการจัดการการสงเสริมการลงทุนพันธุกรรม และดานการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม โดยมีการวางแผนการดําเนินงานในดานตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธในทุกชองทางเปนปจจัยที่ดึงด ูดให

นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอยางพื้นที่ตลาดนํ้าและพื้นที่เชื่อมโยง 3) การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดนํ้าโดยผูที่มี

สวนเก่ียวของเห็นวามีการจัดการในดานตาง ๆ มุงผลประโยชนใหกับทุกภาคสวน ทําใหตลาดนํ้ามีความสําคัญตอเศรษฐกิจ

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ทั้งน้ี ทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของควรทราบบทบาทในการจัดการเพื่อการพัฒนาตลาด

นํ้า ขอเสนอแนะการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดนํ้าในดานตาง ๆ อยางบูรณาการ 

4) นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอการพัฒนาและอนุรักษแหลองทองเที่ยวตลาดนํ้าในดานคุณคาและความดึงดูดใจอยู

ในระดับมากที่สุด รองลงมา อยูในระดับมาก 6 ดาน คือ ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม ดานการประชาสัมพันธ ดานการ

อนุรักษแหลงทองเที่ยว ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานการเขาถึง ตามลําดับ  ดานความ

คิดเห็นที่มีตอแนวทางการพัฒนาในระดับนอย คือการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สําหรับการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทองเที่ยวตลาดนํ้าเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตองอาศัยแนวทางและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการในดานตาง ๆ โดยทุกฝายที่เก่ียวของขับเคล่ือนควบคูกันไปดวย ควรสรางการมีสวนรวมของทุกฝายในการพัฒนาและ

อนุรักษแหลงทองเที่ยว ควรมีการอบรมใหกับชุมชน ทั้งดานการสรางงาน สรางอาชีพ ดานอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานอ่ืน ๆ 

อยางตอเน่ือง  

 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่ เก่ียวของ ผู วิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้ง น้ี 

ประกอบดวย 14 ดาน ไดแก ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความดึงดูดใจจากการ

ทองเที่ยว ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการสรางอาชีพในชุมชน ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตาง ๆ ดาน

เขาถึงแหลงและการเดินทาง ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานประชาสัมพันธ

และขอมูลขาวสาร ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ดานการมีสวนรวมของชุมชน และการสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

ดานระบบฟา นํ้าประปา และเครื่องอุปโภคบริโภค ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน ดานระเบียบชุมชนและจราจร 

และดานของที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ชาวชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จํานวน 248 

ครัวเรือน กลุมตัวอยางผูอาศัยอยูในครัวเรือนของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จํานวน 148 คน จากการสุมตัวอยางแบบ

งาย โดยการเปดตารางสูตรขนาดของกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน 

 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 1) ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส รายไดบาท/เดือน 2) ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง  
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 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวขอมูลทั่วไป

ของประชาชนชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาตลาดเชิง

อนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ซ่ึงประกอบดวย 14 ดาน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการตามขั้นตอน 1) ศึกษาจากตํารา 

วารสาร เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 2) สรางแบบสอบถามที่

เหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช แลวตรวจสอบคุณภาพ 3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากน้ันนําไป

ทดลองกับกลุมตัวอยางใกลเคียงอีกครั้งเพื่อปรับปรุงใหชัดเจนกอนนําไปใช 4) นําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยาง พรอม

ชี้แจงบอกวัตถุประสงค 5)นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แลวตรวจสอบ

ความครบถวนของแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายและใชสถิติที่วิเคราะห

ขอมูลดังน้ี 1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (frequency) และการหาคารอยละ 

(percentage) 2) วิเคราะหความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 14 ดาน โดยใชสถิติคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3) 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 148 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน  คิดเปน

รอยละ 68.92 อายุสวนใหญระหวาง 31-40 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 39.86 ระดับการศึกษาสวนใหญชั้น

ประถมศึกษา จํานวน 52 คน รายไดบาท/เดือน สวนใหญมีจํานวน 10,001-20,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

39.86  

 ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงเชิงอนุรักษโดยภาพรวมเห็นดวยมาก (  

= 3.59 , S.D = 0.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานประชาสัมพันธและขอมูล

ขาวสาร (  = 3.68, S.D = 0.75) รองลงมา ดานระเบียบชุมชนและจราจร (  = 3.67, S.D = 0.79) ดานของที่ระลึกและ

ผลิตภัณฑชุมชน (  = 3.66, S.D = 0.78) ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม (  = 3.60, S.D = 0.68) ดานระบบไฟฟา 

นํ้าประปา และเครื่องอุปโภคบริโภค (  = 3.60, S.D = 0.69) ดานคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขมูลฐาน (  = 3.60, S.D = 

0.71) ดานความสะอาดและการกําจัดขยะ (  = 3.61, S.D = 0.72) ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว (  = 3.58, S.D = 

0.73) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตาง ๆ (  = 3.57, S.D = 0.68) ดานการมีสวนรวมของชุมชน และการ

สนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ (  = 3.56, S.D = 0.75) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (  = 3.55, S.D = 

0.66) ดานการเขาถึงแหลงและการเดินทาง (  = 3.55, S.D = 0.68) ดานคุณคาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความดึงดูดใจ

จากการทองเที่ยว (  = 3.54, S.D = 0.74) และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสรางอาชีพในชุมชน (  = 3.52, S.D = 

0.74) ตามลําดับ 
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6. อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิบูลยศักดิ์ พิกุล (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ

ตลาดนํ้านครรังสิตใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวม

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการพัฒนาและอนุรักษแหลองทองเที่ยวตลาดนํ้าในดานคุณคาและความดึงดูดใจอยู ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาอยูในระดับมาก 6 ดาน คือ ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม ดานการประชาสัมพันธ ดานการอนุรักษแหลง

ทองเที่ยว ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานการเขาถึง ตามลําดับ ความคิดเห็นที่มีตอแนว

ทางการพัฒนาในระดับนอย คือการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเพื่อใหเกิด

ความยั่งยืนตองอาศัยแนวทางและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ โดยทุก

ฝายที่เก่ียวของจะตองทราบบทบาทและใหมีการขับเคล่ือนควบคูกันไปดวย ควรสรางการมีสวนรวมของทุกฝายในการพัฒนา

และอนุรักษแหลงทองเที่ยวโดยการอบรมใหความรูกับชุมชน ทั้งดานการสรางอาชีพ ดานอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานอ่ืน ๆ 

อยางตอเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนเปนสําคัญ 

 

7. ขอเสนอแนะ   

 7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เทศบาลควรสงเสรมิและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดบางหลวงดานตาง ๆ 

และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาใหมากขึ้น ควรเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตและ

สวัสดิการชุมชน และสรางความตระหนักใหประชาชนเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กําหนดแผนปฏิบัติในการ

ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนวิธีการดําเนินงานเพื่อการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่จะ

พัฒนา ตลอดจนจัดฝกอบรมใหความรูกับผูนําชุมชนเพื่อใหการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  

 7.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนตลาดเกา เพื่อทราบถึงแนวทางการปรับปรุงตลาดใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุน

เศรษฐกิจการทองเที่ยว และควรศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนตอการพัฒนาตลาดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมอยางยั่งยืนในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาวันเขาพรรษา และ 

2) เพื่อประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวันเขาพรรษา การวิจัยน้ีเลือกกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ เพลงอีแซว  

ผลจากการศึกษา พบวา  

1. วันเขาพรรษาเปนวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ทรงบัญญัติใหพระภิกษุสงฆจําพรรษาเปนเวลา 3 เดือนในฤดูฝน 

ระหวางแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เพื่อไมใหพระสงฆไปเหยียบย่ําขาวกลาของชาวนาใหไดรับความเสียหาย 

วันเขาพรรษาเปนชวงสามเดือนจันทรคติในชวงฤดูฝนเม่ือพระสงฆตองอยูในวัดหรือสถานที่ใดแหงหน่ึง พระสงฆและสามเณร

ตองสาบานตัวเองวาจะอาศัยอยูในที่เดียวกัน พวกเขาไมสามารถอยูในสถานที่อ่ืน ๆ ตลอดทั้งคืน 

2. การประพันธเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา ไดเน้ือเพลงอีแซว จํานวน 10 ทอน ในเรื่องเก่ียวกับ วันเขาพรรษา 

ประวัติความเปนมา ความสําคัญของวันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีถวายผาอาบนํ้าฝน และการเชิญมารวม

งานหลอเทียนพรรษาของมหาวิททยาลัยภฏันครปฐม 

 

คําสําคัญ: การประพันธ  เพลงอีแซว  วันเขาพรรษา  

 

Abstract 

 

The objectives of the research were to study 1) To study the history of Buddhist Lent day. and  

2) To composition the E-sew song for the performance on the tradition of Buddhist Lent day. 

This research was qualitative research. Selected sample in the research with a specific selection 

was the E-sew song 

The study revealed that 

1. The Buddhist Lent day or Khao Phansa day is the day of Lord Buddha ordered the monks to 

stay at temple for three months during the rainy season, during the first lunar month of the 8th to the 
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15th day of the eleventh lunar month, to prevent the monks from trampling on the rice seeding of the 

peasants. So, Buddhist Lent Day is a period of three lunar months during the rainy season when monks 

are required to remain in one particular place or wat (temple). Monks and novices have to swear 

themselves to live in the same place. They can’t stay in the other places over night. 

2. The E-Sew Song Music Composition about The Buddhist Lent Day 10 lyrics in the story. The 

lyrics of E-Sew Song about the Buddhist Lent Day, history Importance of Buddhist Lent Candle parade, 

nd the tradition of bathing rain cloth and invited to the buddhist candle casting of. 

  

Keywords: E-Sew song, composition, Buddhist Lent day 

 

บทนํา 

การเขาพรรษาน้ันไดมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เน่ืองจากพระพุทธเจาทรงพบปญหาในการเผยแพรพระพุทธศาสนา

ของเหลาสาวกในชวงฤดูฝน เน่ืองจากพระภิกษุสงฆออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตางๆ ในชวงฤดูฝน ไดเหยียบย่ํา

ขาวกลาของชาวบานใหไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําโดนสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากินจนถึงแกความตายได  ทํา

ใหชาวบานไดพากันติเตียนบรรดาเหลาสาวก พระพุทธเจาจึงไดบัญญัติสิกขาบทไว เพื่อใหพระภิกษุประจําอยูในวัด หรือ.o

เสนาสนะที่คุมแดดคุมฝนไดแหงหน่ึงไมไปคางแรมในที่อ่ืน ในฤดูฝนเปนเวลา 3 เดือน ซ่ึงเรียกระยะเวลาน้ีวา ชวงเขาพรรษา  

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาน้ัน เกิดจากประชาชน ในชวงเทศกาลเขาพรรษา พระภิกษุสงฆจะจําพรรษาอยู ณ วัด

ใดวัดหน่ึงตลอด 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนตทําวัตรเชาเย็น ในการศึกษาพระธรรมคําสอนจําเปนตองอาศัยแสง

สวางจากตะเกียงหรือแสงเทียน ชาวบานที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะนําเทียนที่มีอยูในบานออกมารวมกัน หลอใหเปน

เทียนขนาดใหญเพื่อถวายเปนพุทธบูชา โดยเทียนที่จะนําไปถวายตามวัดมีมีลักษณะพิเศษกวาเทียนทั่วไปคือ มีการแกะสลัก

ลวดลายที่วิจิตรงดงามลงบนตนเทียน หรือการพิมพลายเทียนแลวนําไปประดับบนตนเทียน การประดับตกแตงขบวนแหดวย

ผาฝาย ผาไหม ดอกไมสด เรียกไดวา งานประเพณีแหเทียนพรรษา เปนงานประเพณีที่รวมเอาความรูจากภูมิปญญาชาวบาน.

ในดานตางๆ ของทองถิ่นมาไวดวยกัน  เชน งานหลอเทียน งานแกะสลักลวดลายไทย  งานประดับผาไหม ดอกไมสด งานทอ

ผาพื้นเมืองสําหรับเครื่องแตงกาย การฟอนรํา เครื่องดนตรีประจําทองถิ่น ฯลฯ ซ่ึงประชาชนจะจัดขบวนฟอนรําแหตนเทียน

พรรษาที่หลอและแกะสลักอยางสวยงามไปถวายแดพระภิกษุสงฆตามวัด นําเทียนถวายพระสงฆ เพื่อจุดบูชาระหวาง

เขาพรรษา ดวยความเชื่อที่วาผูใดถวายเทียนพรรษาแดพระภิกษุสงฆ ชีวิตจะสวางไสวดุจแสงเทียน นอกจากน้ัน ยังเชื่อวาบุญ

เดือนแปด หรือบุญเขาพรรษา เปนบุญที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาสําหรับพระสงฆ ในป พ.ศ. 2520 การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยไดจัดประเพณีแหเทียนเขาพรรษาเปนงานประจําปและงานระดับชาติ  จนกระทั่งวัฒนธรรมประเพณีแหเทียน

พรรษากลายเปนสัญญาลักษณของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย 

เพลงอีแซวเปนเพลงรองพื้นบานภาคกลาง นิยมรองเลนกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง 

เชน อางทอง สิงหบุรี แตในสุพรรณบุรีมีคณะเพลงอีแซวเลนกันหลายคณะจนเปนที่รูจักกันดีวาเพลงอีแซวตองจังหวัด

สุพรรณบุรี ตนกําเนิดของเพลงอีแซวน้ันพัฒนามาจาก “เพลงฉอย” ซ่ึงเปนการรองเลนกันสนุกๆ มีบทรองส้ันๆ คลองจองกัน 

เน้ือความแทรกความรู ภูมิปญญา ในบทเพลง ใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริง ในการรองเพลงน้ีใชการปรบมือประกอบ ตีกลอง

ยาวในการแห มีการรองรํานําขบวนและรองเพลงแซวใหเกิดความครื้นเครง สวนเน้ือหาของเพลงคือ การที่หนุมสาวใชรองเก้ียว

พาราสีกันอยางงายๆ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงจะมีตะโพน ฉิ่ง กรับ เพื่อการประคับประคองดนตรีใหมีจังหวะ

สนุกสนาน สวนการแตงกายของผูแสดงน้ัน ทั้งฝายชายและหญิงจะนุงโจงกระเบน ฝายชายมักจะใสเส้ือแขนส้ันคอกลม สี

ฉูดฉาดหรือลายดอก สรางสรรคความสะดุดตาดวยสีที่ฉูดฉาดเพื่อดึงดูดใจผูชม  มีผาขาวมาหรือผาสีฉูดฉาดคาดเอว ฝายหญิง

นุงโจงกระเบนใสเส้ือแขนส้ันคอกลมหรือคอเหล่ียมกวาง หรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับดวยลูกไม มีผาคาดเอวหรือ
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คาดเข็มขัดทองทับนอกเส้ือใสเครื่องประดับสวยงาม  เพลงอีแซวเปนเพลงที่รองงาย สนุกสนาน และการแสดงโชวยังสามารถ

ออกไปโชวไดงายตามงานตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต ขึ้นปใหม งานแตงงาน งานมนัสการหลวงพอโต วัดปาเลไลยก เดือน 

12 งานทอดกฐิน รวมทั้งงานเก่ียวขาว เปนตน  โดยเน้ือความของคําวา “แซว” มีผูใหความหมายวา “นาน ทําอะไรอยูนานๆ 

และการวากันไปวากันมา” เรียกวา “แซวกัน” เพลงอีแซวจึงมีการรองเปนกลอนยาวเปนเรื่องเปนราวบาง เปนการวากันบาง

แลวแตเวลาในการเลน  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดกิจกรรมเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและ

ภายนอกหลายครั้ง ไดขอความรวมมือจากสาขาวิชาภาษาไทยในการนําศิลปะการแสดงที่เก่ียวกับเพลงอีแซว ซ่ึงเปนการแสดง

เพลงพื้นบานไปรวมแสดงในกิจกรรม โดยผูแสดงเปนนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งหมด อาจารยญาณภัทร ยอดแกว 

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเห็นวาควรจะตั้งวงเพลงพื้นบานขึ้นมา เพื่อ

อนุรักษ สืบสานและเผยแพรเพลงอีแซว นายชนะชล บัวทอง หัวหนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จึงรวมเพื่อนๆ ในหองมา

ชวยกันตั้งวงเพลงพื้นบาน “ติงโจะ มรน.” น้ีขึ้นมา โดยชื่อ “ติงโจะ มรน.” หมายถึง “ติงโจะ” เปนเสียงจังหวะหนาทับของ

ตะโพน คือ หนาทับลาวสองชั้น (ติงโจะ ติง ติง ติงทั่ม ติงทั่ม) ซ่ึงใชในการแสดงเพลงอีแซวโดยเพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบาน

ชนิดแรกที่นักแสดงทุกคนฝกหัดแสดง และอักษรยอ “มรน.” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น่ันเอง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับวันเขาพรรษาในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของอยางนอย จํานวน 

7 เรื่อง คือ งานวิจัยของพระรณยุทธ ชาตเมโธ (ถนอมศรี) (2556) ประมวล เพ็งโต (2556) อธิป เจริญวัฒนมงคล (2556) ทศ

พล วงษระบิลนาม  (2551) ณัฐกานต สัณหสุรัติกุล (2549) นันทนภัส จันทจร (2547) ปรียานุช อนุสุเรนทร (2540) ซ่ึง

งานวิจัยเหลาน้ีน้ันศึกษาวันเขาพรรษาในแงมุมของคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลเขาพรรษา ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา แอนิ

เมชั่นประเพณีแหเทียนเขาพรรษา แรงจูงใจและผลของพฤติกรรมการงดเหลาในชวงเทศกาลเขาพรรษา และการออกแบบส่ือ

ส่ิงพิมพรณรงคงดเหลาเขาพรรษา เปนตน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับเพลงอีแซวในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของอยางนอย จํานวน 6 

เรื่อง คือ งานวิจัยของ บรรจง แหยงกระโทก (2555) กรลักษณ สาลีผลิน (2550) จีระพันธ ออนเถื่อน (2549) สาคร ศรีดี 

(2545)  จิราภรณ วรรธนะบูรณ (2547) และบัวผัน สุพรรณยศ (2535) ซ่ึงงานวิจัยเหลาน้ีน้ันศึกษาเพลงอีแซวในแงมุมของ

การใชภาษาไทย ศิลปะการแสดง บทบาทหนาที่ของเพลง การดํารงอยูของเพลงพื้นบานและคุณลักษณะตอการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน เปนตน 

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงสนใจศกึษา การประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณี

วันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะที่เปนส่ือศิลปะการแสดงพื้นบานของไทยที่แสดงเอกลักษณของชุมชน

ทองถิ่น ชวยสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย ใหประชาชนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบานใน

ทองถิ่นไทย เพื่อเปนแนวทางสงเสริมอัตลักษณของทองถิ่นไทยในการสรางความเขมแข็งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ซ่ึงจะมีประโยชนในดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แลวนํามาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น และสราง

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหกับประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาของวันเขาพรรษา 

2. เพื่อประพันธบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา สําหรับการแสดงอีแซว ในประเพณีวันเขาพรรษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ ศึกษาดวยวิธีการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) โดยคณะผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ประวัติวันเขาพรรษา และเพลงพื้นบานภาค
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กลาง ไดแก เพลงอีแซว จากเอกสาร งานวิจัยและส่ือออนไลน โดยรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2560 

เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและสรางเครื่องมือวิจัยขั้นตน จากน้ันจึงนํามาวิเคราะหเรื่องราวของ

วันเขาพรรษาและประเพณีเขาพรรษาจากพระไตรปฎกและเอกสารตางๆ แลวจึงนําผลที่ไดมาประพันธบทเพลงอีแซว เปนรอย

กรองที่สะทอนแนวคิดและปรัชญาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมของไทยที่

เก่ียวกับวันเขาพรรษา การนําเสนอขอมูลใชวิธีนําเสนอในรูปแบบบทเพลงอีแซว  

 

วิธีการประพันธเพลงอีแซว 

ในการประพันธผลงานชิ้นน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขัน้ตอนการประพันธเพลงไว ดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตการประพันธเพลง ไดแก แนวคิดและประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา การกําหนดหัวขอ

ของการประพันธ การแตงกายของนักแสดงและเครื่องดนตรีที่ใชในการแสดง 

2. ศึกษาประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา 

3. ศึกษาบทเพลงอีแซวที่ใชแสดงในงานตางๆ 

4. ศึกษาฉันทลักษณในการเขียนบทประพันธรอยกรองใหถูกตองตามหลักการ 

5. ออกแบบโครงสรางและกําหนดทิศทางของการประพันธใหสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดไว 

6. ประพันธผลงานทั้งหมด พรอมสงใหอาจารยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ดานการใชภาษาไทย ดานความ

เที่ยงตรงของเน้ือหา ดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากผลการศึกษา วิเคราะห คณะผูวิจัย พบวา 

1. การศึกษาประวัติวันเขาพรรษา 

จากการศึกษา พบวา วันเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) เปนวันสําคัญในพุทธศาสนา หรือเทศกาลเขาพรรษา 

(วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11) เปนประเพณีและเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญเทศกาลหน่ึงใน

ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการเขาพรรษาประมาณ 3 เดือนในชวงฤดูฝน การเขาพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา 

เดือน 8 ของทุกป (หรือเดือน 8 หลัง ถามีเดือน 8 สองหน) และส้ินสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หรือวันออกพรรษาโดยวัน

เขาพรรษาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตอเน่ืองมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8) ซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาว

ไทยไดสืบอนุรักษและสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทําบุญในวันเขาพรรษามาชานานแลวตั้งแตสมัยสุโขทัย  

จากการศึกษาพระไตรปฎก พบวา สาเหตุที่พระพุทธเจาอนุญาตการจําพรรษาแกพระสงฆ เน่ืองจากในสมัยตน

พุทธกาล พระพุทธเจาไมไดทรงวางระเบียบเรื่องการเขาพรรษาไว แตการเขาพรรษาน้ันเปนส่ิงที่พระพุทธองคและพระสงฆ

สาวกปฏิบัติกันมาโดยปกติ เน่ืองดวยพุทธจริยาวัตรในอันที่จะไมออกไปจาริกตามสถานที่ตางๆ ในชวงฤดูฝนอยูแลว เพราะการ

คมนาคมมีความลําบาก และโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆในชวงตนพุทธกาลมีจํานวนนอยและสวนใหญเปนพระอริยะบุคคล จึง

ทราบดีวาส่ิงใดที่พระสงฆควรหรือไมควรกระทํา 

เน่ืองจากพระพุทธจริยาของพระพุทธเจา ทานจะไมทรงบัญญัติพระวินัยลวงหนา ทําใหครั้งแรกพระพุทธเจา ทานไมได

ทรงบัญญัติเรื่องใหพระสงฆสาวกอยูประจําพรรษาไวดวย ตอมาเม่ือมีพระสงฆมากขึ้น เกิดเหตุการณกลุมพระสงฆฉัพพัคคียพา

กันออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตางๆ โดยไมยอทอทั้งในฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน ทําใหชาวบานไดพากันเพง

โทษ ติเตียน โพนทะนาการกระทําของพระสงฆ โดยกลาววา พวกพระสงฆในพระพุทธศาสนาไมยอมหยุดพักสัญจรแมในฤดูฝน 

ในขณะที่นักบวชในศาสนาอ่ืน พากันหยุดเดินทางในชวงฤดูฝน เพราะการที่พระภิกษุสงฆจาริกไปในที่ตางๆ ในฤดูฝน อาจ
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เหยียบย่ําขาวกลาของชาวบานใหไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําโดนสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากินจนถึงแกความ

ตายได เม่ือภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกน้ันเปรียบเทียบและตําหนิติเตียน จึงกราบทูลเรื่องน่ันแดพระผูมีพระภาคเจา เม่ือ

พระพุทธเจาทรงทราบเรื่อง จึงไดวางระเบียบใหภิกษุประจําอยู ณ ที่ใดที่หน่ึง ในฤดูฝนเปนเวลา 3 เดือนดังกลาว  เพื่อให

พระสงฆไดหยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพรศาสนาไปตามสถานที่ตาง ๆ ซ่ึงการเดินทางจะเปนไปดวยความยากลําบากในชวงฤดู

ฝน เพื่อปองกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ําธัญพืชของชาวบานที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน ที่สําคัญชวงเวลาจําพรรษา

ตลอด 3 เดือนน้ัน เปนชวงเวลาและโอกาสสําคัญในรอบปที่พระสงฆจะไดมาอยูจําพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใด

สถานที่หน่ึง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆที่ทรงความรู ไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมกัน รวมทั้งสราง

ความสามัคคีในหมูคณะสงฆดวย นอกจากน้ัน การเขาพรรษาน้ีถือเปนขอปฏิบัติสําหรับพระสงฆโดยตรง พระสงฆจะไมจํา

พรรษาไมได เน่ืองจากรูปใดไมจําพรรษาถือวาตองอาบัติทุกกฏตามพระวินัย (พระไตรปฏก, 2560) 

การเขาพรรษาของพระสงฆตามพระวินัยปฎก 

ตามพระวินัย พระสงฆรูปใดไมเขาจําพรรษาอยู ณ ที่แหงใดแหงหน่ึง พระพุทธองคทรงปรับอาบัติแกพระสงฆรูปน้ัน

ดวยอาบัติทุกกฎ  และพระสงฆที่อธิษฐานรับคําเขาจําพรรษาแลวจะไปคางแรมที่อ่ืนไมได แตถาหากเดินทางออกไปแลวและไม

สามารถกลับมาในเวลาที่กําหนด คือ กอนรุงสวาง ก็จะถือวาพระภิกษุรูปน้ัน"ขาดพรรษา" และตองอาบัติทุกกฎเพราะรับคําน้ัน 

รวมทั้งพระสงฆรูปน้ันจะไมไดรับอานิสงสพรรษา ไมไดอานิสงสกฐินตามพระวินัย และทั้งยังหามไมใหนับพรรษาที่ขาดน้ันอีก

ดวย (พระไตรปฏก, 2560) 

 ประเภทของการเขาพรรษาของพระสงฆ 

การเขาพรรษาตามพระวินัยแบงไดเปน 2 ประเภท (พระไตรปฏก, 2560) คือ 

1.ปุริมพรรษา (เขียนอีกอยางวา บุริมพรรษา) คือ การเขาพรรษาแรก เริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 (สําหรับป

อธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแลว 

พระที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือน ก็มีสิทธิที่จะรับกฐินซ่ึงมีชวงเวลาเพียงหน่ึงเดือน นับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงขึ้น 15 

ค่ํา เดือน 12 

2.ปจฉิมพรรษา คือ การเขาพรรษาหลัง ใชในกรณีที่พระภิกษุตองเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหกลับมา

เขาพรรษาแรกในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ไมทัน ตองรอไปเขาพรรษาหลัง คือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 9 แลวจะไปออกพรรษาในวัน

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ซ่ึงเปนวันหมดเขตทอดกฐินพอดี ดังน้ันพระภิกษุที่เขาปจฉิมพรรษาจึงไมมีโอกาสไดรับกฐิน แตก็ได

พรรษาเชนเดียวกับพระที่เขาปุริมพรรษาเหมือนกัน 

ในวันเขาพรรษาและชวงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเปนโอกาสอันดีที่จะบําเพ็ญกุศล

ดวยการเขาวัดทําบุญใสบาตร ฟงพระธรรมเทศนา ซ่ึงส่ิงที่พิเศษจากวันสําคัญอ่ืนๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียน

เขาพรรษา และผาอาบนํ้าฝน (ผาวัสสิกสาฏก) แกพระสงฆดวย เพื่อสําหรับใหพระสงฆไดใชสําหรับการอยูจําพรรษา โดยใน

อดีต ชายไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนเม่ืออายุครบบวช (20 ป) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเปนพระสงฆเพื่ออยูจําพรรษาตลอด

ฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจําพรรษาตลอดพรรษากาลวา "บวชเอา

พรรษา" 

ความสําคัญและประโยชนของการเขาพรรษา 

1. ชวงเขาพรรษาน้ันเปนชวงเวลาที่ชาวบานประกอบอาชีพทําไรนา ดังน้ันการกําหนดใหภิกษุสงฆหยุดการเดินทาง

จาริกไปในสถานที่ตางๆ ก็จะชวยใหพันธุพืชของตนกลา หรือสัตวเล็กสัตวนอย ไมไดรับความเสียหายจากการเดินธุดงค 

2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผพระพุทธศาสนามาเปนเวลา 8 - 9 เดือน ชวงเขาพรรษาเปนชวงที่ใหพระภิกษุสงฆ

ไดหยุดพักผอน 

3. เปนเวลาที่พระภิกษุสงฆจะไดประพฤติปฏิบัติธรรมสําหรับตนเอง และศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตลอดจน

เตรียมการส่ังสอนใหกับประชาชนเม่ือถึง วันออกพรรษา 
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4. เพื่อจะไดมีโอกาสอบรมส่ังสอนและบวชใหกับกุลบุตรผูมีอายุครบบวช อันเปนกําลังสําคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาตอไป 

5. เพื่อใหพุทธศาสนิกชน ไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลเปนการพิเศษ เชน การทําบุญตักบาตร หลอเทียนพรรษา ถวายผา

อาบนํ้าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปจจัยไทยธรรม งดเวนอบายมุข และมีโอกาสไดฟงพระธรรมเทศนาตลอดเวลา

เขาพรรษา 

 อานิสงสการจําพรรษาของพระสงฆที่จําครบพรรษา 

เม่ือพระสงฆจําพรรษาครบไตรมาสไดปวารณาออกพรรษาและไดกรานกฐินแลว ยอมไดรับอานิสงส หรือขอยกเวน

พระวินัย 5 ขอ (พระไตรปฏก, 2560) คือ 

1. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไมจําเปนตองแจงเจาอาวาสหรือพระสงฆรูปอ่ืนกอนได) 

2. เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ 3 ผืน 

3. ฉันคณะโภชนได (ลอมวงฉันได) 

4. เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา (ยกเวนสิกขาบทขอนิสสัคคิยปาจิตตียบางขอ) 

5. จีวรลาภอันเกิดในที่น้ันเปนของภิกษุ (เม่ือมีผูมาถวายจีวรเกินกวาไตรครองสามารถเก็บไวไดโดยไมตองสละเขา

กองกลาง) 

ในวันเขาพรรษามีประเพณีสําคัญซ่ึงมีมาตั้งแตโบราณกาล คือ "ประเพณีหลอเทียนเขาพรรษา" เปนประเพณีที่

กระทํากันเม่ือใกลถึงฤดูเขาพรรษา โดยการการหลอเทียนเขาพรรษาน้ี มีอยูเปนประจําทุกป เน่ืองจากในชวงเขาพรรษา 

พระภิกษุจะตองมีการสวดมนตทําวัตรทุกเชาและ เย็น และในการน้ีจะตองมีธูป-เทียนจุดบูชาดวย  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

จึงพรอมใจกันหลอเทียนเขาพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา สําหรับใหพระภิกษุจุดเทียนใหแสงสวาง เปนการกุศลทานอยาง

หน่ึง นอกจากน้ัน มีความเชื่อกันวาในการใหทานดวยแสงสวาง จะมีอานิสงส คือ เพิ่มพูนปญญา หูตาสวางไสวดวย  

  

 ประเพณีการหลอเทียนเขาพรรษาและการแหเทียนพรรษา  

เปนประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหธํารงอยูตอไป 

เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แมวาปจจุบันจะมีการปรับเปล่ียนเปนการซ้ือเทียนพรรษาสําเร็จรูป มีไฟนีออน

หรือหลอดฟลูออเรสเซนตถวายแทนก็ตาม พุทธศาสนิกชนไทยพรอมใจกันจัดทําเทียนพรรษากันและมีกิจกรรมตางๆใหรวมกัน

ทําอยางสนุกสนานมาก มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคเทียนพรรษาและตกแตงรถขบวนเทียนพรรษาอยางสวยงาม เม่ือ

ถึงวันเขาพรรษา  พุทธศาสนิกชนจะมารวมขบวนแหเทียนพรรษากันมากมาย โดยตั้งขบวนแหเทียนในชุมชน พุทธศาสนิกชน

จะแตงกายสวยงาม มารวมรําหรือเดินในขบวนเพื่อแหเทียนพรรษาเขาวัด เวียนพระอุโบสถ 3 รอบ แลวนําไปเทียนไปถวาย

พระสงฆ เพื่อใชจุดใหความสวาง ตลอดระยะเวลาเขาพรรษา 3 เดือน การนําเทียนไปถวายชาวบานมักจัดขบวนแหกันอยาง

เอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเปนประเพณี บางแหงก็มีการประกวดการตกแตง มีการแหแหนรอบ

เมืองดวยริ้วขบวนที่สวยงาม เชน งานแหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี มีการแกะสลักตนเทียนอยางสวยงามและจัดประกวด

แขงขันกอนแกไปถวายตามวัดตางๆ โดยถือวาเปนงานประจําปอันยิ่งใหญของจังหวัดและประเทศไทย  

 

2. การประพันธบทเพลงอีแซว เร่ือง วันเขาพรรษา 

จากผลการศึกษาประวัติความเปนมาของวันเขาพรรษา นายชนะชล บัวทอง นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม หัวหนาวงเพลงพื้นบานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชื่อวา วง“ติงโจะ มรน.”  สามารถแตง

บทประพันธและสรางสรรคบทเพลงอีแซว เรื่อง วันเขาพรรษา เพื่อใชแสดงในงานประเพณีวันเขาพรรษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ได 10 ทอน ดังน้ี 
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เพลงอีแซว 

“วันเขาพรรษา” 

*********************************** 

ทอนที ่1 วันเขาพรรษา 

     สวัสดีนองพี ่ วันน้ีมีเรื่องมาเลา...(ลูกคูรับ)... 

ตํานานโบราณของเกา จะนํามาเลาอธิบาย...(ลูกคูรับ)... 

     เราคงทราบกันด ี วันที่แปดน้ีเขาพรรษา 

ผมจะขอพรรณนา ตามประวัติกลาวไว 

     เชิญทานลอมวงมา หลอเทียนพรรษาดวยกัน...(ลูกคูรับ)... 

ชีวิตจะไดเกษมสันต หรรษาสดใส...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่2 ประวัติความเปนมา 

     ตามพุทธประวัติ ผมขอคัดมาแถลง...(ลูกคูรับ)... 

นํามาชี้แจง เลากันพอเขาใจ...(ลูกคูรับ)... 

     ในสมัยพุทธกาล ที่ผานมานานเนา 

พระสัมมาสัมพุทธเจา ของชาวพุทธเราทั้งหลาย 

     ประทับอยูวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤหแควนมคธ 

ชาวบานมีเหตุเหลืออด อดทนไมไหว 

     จึงรวมกลุมกันมา เจรจาฟองรอง...(ลูกคูรับ)... 

วาพระองคน้ันตอง ชวยหาทางแกไข...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่3 ประวัติความเปนมา (ตอ) 

     ชาวบานตําหนิพระสงฆ พระองคน้ันตองดู...(ลูกคูรับ)... 

เหลาสาวกไมรู จักกาลเวลาหรือไง...(ลูกคูรับ)... 

     ชวงน้ีฤดูฝน ประชาชนทําไรนา 

พืชพันธุธัญญา กําลังเติบโตเจริญวัย 

     แตพระสงฆน้ันหนา ตางจาริกไปทั่ว 

เดินเหยียบย่ํากันม่ัว ขาวกลาเสียหาย 

     ทําไมไมหยุดยั้ง กันบางเลยหนอ 

พวกทานควรจะรอ ใหผานฤดูน้ีไป 

     ใหดูนักบวช ในศาสนาอ่ืนกอน 

ชวงน้ีเขาพักผอน ตางไมออกไปไหน 

     ขอรองพระองคทาน อยาเพิ่งเผยแผศาสนา...(ลูกคูรับ)... 

ในชวงน้ีเลยหนา ขาวปลาจะเสียหาย...(ลูกคูรับ)... 
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ทอนที ่4 ประวัติความเปนมา (ตอ) 

     พระองคไดฟงดังน้ัน จึงพรอมกันเรียกประชุม...(ลูกคูรับ)... 

พระสงฆมาชุมนุม รับฟงปญหาทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)... 

     พระองคทรงตรัส บัญญัติการเขาพรรษา 

พักการเผยแผศาสนา ใหพนหนาฝนไป 

     อนุชานามิภิกขะเว อุปะคันตุง 

ภิกษุทั้งหลายหมายมุง เราใหอยูจําพรรษาได 

     การเขาพรรษา หมายความวาอยางน้ี...(ลูกคูรับ)... 

อยาไปคางแรมตางที ่ นอกจากมีกิจตองไป...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่5 ประวัติความเปนมา (ตอ) 

     นับตั้งแตน้ันมา วันเขาพรรษาเริ่มตน...(ลูกคูรับ)... 

แรมหน่ึงค่ําเดือนแปดอยาสับสน ศาสนิกชนทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)... 

     ส้ินสุดวันขึ้นสิบหาค่ํา ในเดือนสิบสอง 

ถึงเวลาน้ีตอง ออกจากพรรษาได 

     เปนเวลาสามเดือน ชวงฤดูฝนพร่ํา...(ลูกคูรับ)... 

เราตองนอมนํา จดจําใสใจ...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่6 ความสําคัญของวันเขาพรรษา 

     วันเขาพรรษา น้ันหนามีความสําคัญ...(ลูกคูรับ)... 

ตอพี่นองเราทาน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย...(ลูกคูรับ)... 

     ขอที่หน่ึงเดนชัด พุทธบัญญัติบงชี ้

อยาไปคางแรมตางที ่ ภิกษุสงฆน้ีเขาใจ 

     ขอที่สองเลิศลํ้า พระที่ประจําที่อยูนาน 

สามารถสงเคราะหบุตรหลาน เรียนพระธรรมคําสอนได 

     ขอที่สามเปนเทศกาล ที่เราทานงดเวน 

อบายมุขเศษเดน ความชั่วทั้งหลาย 

     งดการดื่มสุรา เสพยานานาชนิด 

อีกทั้งส่ิงเสพติด ตองรักชีวิตหางไกล 

     ขอที่ส่ีน้ีสําคัญ สารพันนานา 

รวมทําบุญเขาพรรษา ใหอุราชื่นใจ 

     เขาวัดฟงธรรม นอมนําศีลรักษา 

บําเพ็ญเพียรภาวนา สุขหรรษาฤทัย 

     ชวงเขาพรรษา ชาวประชาสรางบุญ...(ลูกคูรับ)... 

ใหกุศลค้ําจุน หนุนระดับจิตใจ...(ลูกคูรับ)... 
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ทอนที ่7 ประเพณีในชวงวันเขาพรรษา 

     ในวันเขาพรรษาน้ี มีประเพณีสองอยาง...(ลูกคูรับ)... 

ขอหยิบยกขึ้นมาอาง เปนตัวอยางอธิบาย...(ลูกคูรับ)... 

     ประเพณีแหเทียนพรรษา และถวายผาอาบนํ้าฝน 

ทํากันปละหน ชวงเขาพรรษาคงจําได 

     เรายึดถือปฏิบัติ ไมไดขาดศรัทธา...(ลูกคูรับ)... 

รวมทํากันมา วันเขาพรรษายิ่งใหญ...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่8 ประเพณีแหเทียนพรรษา 

     แตละประเพณี เขาก็มีที่มา...(ลูกคูรับ)... 

ฉันขอเอยวาจา ออกวาแถลงไข...(ลูกคูรับ)... 

     ประเพณีแหเทียนพรรษา ที่เกิดขึ้นมาน้ัน 

ในอดีตเขาวากัน ไฟฟาพระไมมีใช 

     พระตองปฏิบัติกิจ ทั้งเชาและค่ํา 

ศึกษาพระธรรม สวดมนตทําวัตรเรื่อยไป 

     ดวยเหตุน้ีแหละหนา ชาวประชาจึงรวมกัน 

ลงแขกแข็งขัน รวมกันหลอเทียนใหญ 

     พอถึงวันเขาพรรษา ก็แหมาที่วัด 

ถวายพระในอาวาส เพื่อพระจะไดมีใช 

     ในปจจุบัน ประเพณีน้ันใหญโต 

จัดงานอวดโชว ตนเทียนตางลวดลาย 

     ตางประดิดประดา สงางามแนนอน 

เปนศิลปะเกากอน ประติมากรรมของไทย 

     แหกันไปรอบเมือง มีการแสดงเรื่องราว 

จากตนเทียนของเรา ใครจะสวยกวาใคร 

     ทั้งน้ีทั้งน้ัน เพื่อรักษาประเพณี 

คุณคามากมี เรื่องราวดี ๆ มากมาย 

     อานิสงสถวายเทียนพรรษา ชีวาจะใสสวาง 

มีพระธรรมนําทาง เปนแบบอยางชีวิตให 

     ปราศจากความทุกข มีแตผาสุกรุงโรจน...(ลูกคูรับ)... 

ชีวิตสวางโชต ิ ปราโมทยสดใส...(ลูกคูรับ)... 

 

ทอนที ่9 ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน 

     ประเพณีตอมา ถวายผาอาบนํ้าฝน...(ลูกคูรับ)... 

เหลาพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติมานานหลาย...(ลูกคูรับ)... 

     ในพุทธประวัติ เดนชัดเขาเลาวา 

นางวิสาขา ทูลขอนําผามาถวาย 

     ใหพระสงฆใชสรงนํ้า ตลอดยามฤดูฝน 
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เปนแบบอยางสาธุชน ไดปฏิบัติสืบไป 

     นับตั้งแตสมัยน้ัน ถึงปจจุบันกาล 

เราตางรวมสืบสาน ประเพณีน้ีไว 

     นอกจากผาอาบนํ้าฝน ยังปะปนของใชนานา 

ที่จําเปนชวงเขาพรรษา ตางนอมนํามาถวาย 

     อานิสงสขอน้ี น้ันดีลํ้าคา...(ลูกคูรับ)... 

ถือบํารุงศาสนา ดวยศรัทธายิ่งใหญ...(ลูกคูรบั)... 

 

ทอนที ่10 การเชิญมารวมงานหลอเทียนพรรษา 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน  

1. หนวยงานราชการควรสงเสริม สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมเพลงพื้นบานจากภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น ปองกัน

การสูญหายของภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น 

2. รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหเปนทุน ซ่ึงเปนการสรางความทาทายใหชุมชนทองถิ่นผลิตสินคาและ

บริการจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับชุมชนใหมากขึ้น  

3. รัฐบาลควรสนับสนุนทุนการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต การตลาดและการบรกิาร 

4. ภาครัฐและภาคเอกชน ควรสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการแขงขัน เพื่อสามารถ

แขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานเพลงพื้นบานจากภูมิปญญาทองถิ่นในดานอ่ืนๆ เชน เพลงฉอย เพลงลําตัด เปนตน 

2. ควรศึกษาวิเคราะหเพลงอีแซวในดานอ่ืนๆ เชน ดานธรรม ดานจริยธรรม ดานคุณคา ดานความพึงพอใจ เปนตน 

3. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  หากศึกษาในประเด็นน้ี  ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความคาดหวังและความพึง

พอใจของผูชมการแสดงเพลงพื้นบานใหมากขึ้น 

 

 

     วันที่เกาจะถึงน้ี เปนวันดีเขาพรรษา...(ลูกคูรับ)... 

จึงเชิญชวนทุกทานมา หลอเทียนพรรษาตนใหญ...(ลูกคูรับ)... 

     ทางมหาวิทยาลัย จัดใหนักศึกษา 

ที่ผานไปผานมา และคณาจารยทั้งหลาย 

     ไดรวมกันสรางกุศล ใหเกิดผลบุญ 

ชี้ทางสวางค้ําจุน ใหเราทานทั้งหลาย 

     เชิญชวนหญิงชาย ทั้งดานซายดานขวา...(ลูกคูรับ)... 

มารวมหลอเทียนพรรษา ใหสําเร็จมุงหมาย...(ลูกคูรับ)... 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต       

มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม  2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ

สารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ 

พัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบและพัฒนา การนําไปใชการบํารุงรักษา  

ผลการวิจัยครอบคลุมตามวัตถุประสงคดังน้ีคือ ไดขอมูลภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตที่ถูกตองตาม

ขนบดั้งเดิม ไดระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต  ซ่ึงระบบแบงสวนการ

ทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย 1) ประวัติหนังตะลุงไทย 2) หนังตะลุงเชิงอนุรักษ  

3) ครูภูมิปญญาภาคใต 4) นิยามศัพทเฉพาะ 5) ความหมายของหนังตะลุง 6) องคประกอบของการแสดงหนังตะลุง 7) ขนบ

นิยมการแสดงหนัง  8) คุณลักษณะของนายหนัง 9) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย 10) ความเปนมาของหนังตะลุง

ในประเทศเพื่อนบาน 11) อัลบัมรูปภาพ สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ ประกอบดวย 1) วีดิโอ 2) กิจกรรมบานศิลปน

แหงชาติ 3) การเพิ่มกิจกรรม 4) ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบอยูในระดับ

มากโดยมีคาเฉล่ีย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18   

 

คําสําคัญ: การจัดการความรู  ศิลปวัฒนธรรม  หนังตะลุง  ภูมิปญญาทองถิ่น  

 

Abstract 

 

 The objectives of the study were 1) to study the shadow play of the traditional Southern folk 

wisdom, 2) to develop information system for knowledge management on regenerating shadow play, 

and 3) to evaluate the users’ satisfaction on the development of information system for knowledge 
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management on regenerating shadow play. There were 5 steps in system development:  planning the 

project, analyzing, designing, developing, installing, and maintaining.  

 The results covered the objectives of the study. The data of the traditional shadow play from 

the South were collected. The information system for knowledge management on regenerating shadow 

play was developed. There were 2 main parts in the system: part 1 display on the website; 1) history of 

Thai shadow play; 2) regeneration of shadow play; 3) masters of the southern folk wisdom; 4) definitions 

of the technical terms; 5) meaning of shadow play; 6) composition of shadow play; 7) tradition of shadow 

play; 8) characteristic of puppeteers; 9) background of shadow play in Thailand; 10) background of shadow 

play in neighbor countries; and 11) photo gallery, part 2  information management on the website;         

1) videos; 2) activities from House of National Artists; 3) additional activities; and 4) edits of activities 

information. Furthermore, the results from the evaluation showed high satisfaction from the users by 

4.93 of mean and by 0.18 of standard deviation. 

 

Keywords: knowledge management, art and culture, shadow play, folk wisdom 

 

1. บทนํา  

 

ภูมิปญญามีคุณคาไมเพียงแตตอทองถิ่นและผูคน แตยังเอ้ือประโยชนตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและ

ม่ันคง ภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถี

ชีวิต  เปนเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม             

มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา                   

มีวัฒนธรรมเปนฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร  มีบูรณาการสูง  มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซ้ึงสูงสง  เนนความสําคัญของ

จริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม ภูมิปญญาหมายถึงองคความรู ความเชื่อ ความสามารถของคนในทองถิ่น ที่ไดจากการส่ังสม

ประสบการณและการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น

เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน  ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปน

องคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและ

ในตัวผูรูเอง จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง    

ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใตที่

ประกอบดวยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุที่อยูรวมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย คนจีน และคนที่มาจากอินเดียฝายใต แตกลุม

ชนที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม มีผูคนหลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมเดินทางมาตั้งหลักแหลง เปนเวลา

ติดตอกันยาวนานกวาพันป มีการตั้งถิ่นฐานทํามาหากินกันหลายลักษณะ ทั้งบริเวณชายทะเล ที่ราบระหวางชายทะเลกับ

เทือกเขา หลังเขา และตามสายนํ้านอยใหญจํานวนมากที่ไหลจากเทือกเขาลงสูทะเลทั้งสองดาน ภูมิปญญาของภาคใตจึงมี

ความหลากหลาย ทั้งที่ไดพัฒนาการจากการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ หรือคนตางถิ่นที่พกพามาจากแหลง       

อารยธรรมตางๆ จนหลอมรวมกันเกิดเปนภูมิปญญาประจําถิ่นซ่ึงมีอยูในหลายลักษณะ คือ ภูมิปญญาในดานประเพณี           

ความเชื่อ ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดง ภูมิปญญาในดานกีฬาการละเลน ภูมิปญญาในดานอาหารการกิน  ภูมิปญญาใน

ดานส่ิงของเครื่องใชพื้นบาน  

ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดง มีศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันดีในอดีตอยางหน่ึงของภาคใต คือ 

หนังตะลุง ซ่ึงเปนมหรสพที่นิยมแพรหลายอยางยิ่งมาเปนเวลานาน โดยการเลาเรื่องราวที่ผูกเรื่องเปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวย



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1953 

บทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถิ่น มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนส่ิงดึงดูดสายตาของ

ผูชม ซ่ึงการวาบท การสนทนา และการแสดงเงานายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองทั้งหมด ซ่ึงแสดงไดทั้งในงานบุญ งานศพ หรือ

งานเฉลิมฉลองที่สําคัญ  แตเม่ือเวลาผานไป เขาสูยุคเจริญดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ละครทีวีและภาพยนตร ไดมาแยงความ

สนใจไปจากศิลปะพื้นบาน หนังตะลุงกลายเปนความบันเทิงซบเซา  หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนังให 

เล็กลง (สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองหอยโขง, 2548: 5) 

การจัดการความรู เปนการบูรณาการศาสตร 2 ศาสตรเขาดวยกัน คือ ความรู และการบริหารจัดการ โดยเนนที่

กระบวนการจัดการขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และความรู ดวยการใหความสําคัญกับบุคคล โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย

จัดการความรูผานทางชองทางความรูตาง ๆ ดังน้ันกระบวนการจัดการความรูจึงตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการมา

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผานกระบวนการสราง รวบรวม สังเคราะห แลกเปล่ียน และใชความรูความสามารถเชื่อมโยงคิด  

(พรรณี สวนเพลง, 2552: 27)  

ดังที่ไดกลาวมาขางตนศิลปะการแสดงหนังตะลุงเปนภูมิปญญาที่สะสมมายาวนาน กาลเวลา ความเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึ้น และความเจริญในดานตาง ๆ ไดทําใหหนังตะลุงคอย ๆ เลือนหายไปจากคนรุนใหม ที่นิยมบริโภคความบันเทิงสมัยใหม 

ที่ทันยุคทันสมัย ทําใหความเปนมาและความสวยงาม ที่มีอยูในตัวหนังตะลุง ไมวาจะเปน ความปราณีตในการสรางตัวหนัง 

หรือลวดลาย เสน สี  ไดเลือนหายไปจากคนรุนใหมอยางส้ินเชิง ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจขอมูลเบื้องตนกับชาวบานในภาคใต     

จึงทราบวาในระยะหลังมีหลายหนวยงานไดเขาไปในพื้นที่เพื่อที่จะสืบคนขอมูลหนังตะลุง ในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน บท 

ภาษา ประวัติความเปนมา หรือตัวตลกในหนังตะลุง แตผลที่ไดคือ ชาวบานและหนวยงานในพื้นที่ ไมไดชิ้นงานที่สามารถนําไป

อางอิงหรือใชประโยชนในเชิงวัฒนธรรมได  ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นหนังตะลุงภาคใต  และมอบใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจะสามารถนําไปใชในการบริการสืบคนขอมูล

ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง ไมวาจะนําไปใชในแงของการอางอิง การศึกษา วิชาการ หรือแมแตการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

เปนฐานความรูที่อนุญาตใหผูที่มีความรูมาแลกเปล่ียนหรือเผยแพร ตอบคําถาม เก่ียวกับหนังตะลุงซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถิ่น

ภาคใตอันมีคาควรแกการอนุรักษใหลูกหลานไทยไดรับทราบและพบเห็นตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย  

 

2.1 วัตถุประสงค  

2.1.1 เพื่อศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม 

2.1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมปญญาทองถิ่นภาคใต 

2.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง

ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 
 

2.2 สมมติฐานการวิจัย  

ระบบสารสนเทศการจัดการความรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพและถูกตองตามขนบดั้งเดิมของหนังตะลุง 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1954 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

3. เนื้อหางานวิจัย 

 

3.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1.1 การพัฒนาระบบ   

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรแบบพื้นฐาน หรือวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ระยะ 

ไดแก ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนา ระยะที่ 4 การนําไปใช 

ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ, 2555: 50) 

3.1.2 การจัดการความรู 

ความรู คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจ 

และนําไปใชประโยชน ความรูแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูโดยนัย (tacit knowledge)  และความรูที่แจงชัด (explicit 

knowledge)  (พรรณี สวนเพลง, 2552: 15) 

การจัดการความรู คือ การบรูณาการศาสตร 2 ศาสตรเขาดวยกัน คือ ความรู และการบริหารจัดการโดย

เนนที่กระบวนการจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรู ดวยการใหความสําคัญกับบุคคลโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยจัดการ

ความรูผานทางชองทางความรูตาง ๆ  จึงจําเปนตองอาศัยศาสตรและศิลปในการจัดการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผาน

กระบวนการสราง รวบรวม สังเคราะห แลกเปล่ียน (พรรณี สวนเพลง, 2552: 27) 

3.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1.3.1 การศึกษาและรวบรวมศิลปวัฒนธรรมภาคพื้นทักษิณ เรื่อง ศิลปะการแสดงพื้นบานภาคใต 

สามารถสรุปรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังน้ี คือ ลักษณะทั่วไปทางวัฒนธรรมภาคพื้นทักษิณ 

ศิลปะการแสดงประเภทมหรสพและพิธีกรรม ศิลปะการแสดงพื้นบาน เพลงพื้นเมืองภาคใต วิวัฒนาการดนตรีพื้นเมืองภาคใต 

เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต (คณะนาฏศิลปและดุริยางค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543) 

 3.1.3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา การเล้ียงปลาใน

กระชัง แมนํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพการคนหาขอมูลและหาความพึงพอใจใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว ชวยสงเสริม

และสนับสนุนการนําแนวคิดการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมและ

ชุมชน และขอมูลดังกลาวยังไมไดจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย และใหงายตอการสืบคน (สถาพร สังขศิริ, 2553: 3) 

 

3.2 นิยามศัพทเฉพาะ  

3.2.1 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูเก่ียวกับหนังตะลุงที่มีอยูในตัวบุคคลที่เก่ียวของ      

และในแหลงตาง ๆ มาพัฒนาใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรใหกับบุคคลทั่วไปไดรับรู 

3.2.2 การอนุรักษ หมายถึง การดูแลการรกัษาศิลปะการแสดงหนังตะลุงที่ถูกตองตามขนบใหอยูคูกับคนไทยให

นานที่สุด และเปนประโยชนกับชนรุนหลังไดมากที่สุด 

3.2.3 หนังตะลุง หมายถึง ศิลปะประจําถิ่นภาคใตอยางหน่ึง เปนการผูกเรื่องเลาเปนนิทานผานตัวละคร ดําเนิน

เรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถิ่น หรือที่เรียกวา บทหนังตะลุง  และมีบทสนทนาแทรกเปนชวง โดยใชการ

แสดงเงาบนจอผา ทุกขั้นตอนของหนังตะลุง นายหนังเปนคนแสดงเองทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 

3.2.4 ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต หมายถึง ภูมิปญญาในดานศิลปะการแสดงหนังตะลุง  

3.2.5 ขนบ หมายถึงแบบแผนที่กระทํากันมาตั้งแตอดีต ขนบของการแสดงหนังตะลุงจะเก่ียวของกับ

รายละเอียดทั้งหมดในการแสดงหนัง ไมวาจะเปนการตั้งโรงหนัง นายหนัง การไหวครู การออกโรง ตัวหนัง ภาษา ทุกอยาง

ตองเปนแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต 
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3.3 วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 3.3.1 การวางแผนโครงการ (project planning) 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร นายหนังตะลุง ครูภูมิปญญาหนังตะลุงภาคใต ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนัง

ตะลุง)    

   กลุมตัวอยาง นายหนังตะลุง ครูภูมิปญญาหนังตะลุงภาคใต ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง 

(หนังตะลุง) 10 คน กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

  2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และระบบสารสนเทศการจัดการความรู 

  3) ผูวิจัยไดทําการกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดกับครูภูมิปญญา กําหนดขอบเขตของเน้ือหาและ

วิธีการในการนําเสนอ เลือกสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับหนังตะลุงในอดีตจนถึงปจจุบัน เลือกเครื่องมือที่ใชใน

การวิเคราะหและออกแบบระบบ และกําหนดระยะเวลาในการทํางานตามโครงการ 

 3.3.2 การวิเคราะห (analysis) 

  ในการวิเคราะหจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการในการใชงานระบบของครูภูมิปญญา เพื่อใหตรง

กับความตองการของครูภูมิปญญา การเก็บขอมูลจะใชวิธีการพูดคุย ซักถาม ครูภูมิปญญาโดยตรง ตามสถานที่จังหวัดสงขลา

และจังหวัดพัทลุง และทําการสรุปประเด็นหัวขอตางๆ ที่จะนําเสนอผานระบบเว็บไซต หลักจากน้ันจะสรางแบบจําลอง

กระบวนการ (data flow diagram) สรางแบบจําลองขอมูล (entity relationship diagram)  

  1) แบบจําลองกระบวนการของระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญา

ทองถิ่นภาคใต แสดงขอมูลที่อยูภายในระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 

โดยมี ผูเยี่ยมชมเว็บและครูภูมิปญญาเปนระบบภายนอกที่เก่ียวของกับระบบ และแสดงการไหลของขอมูลระบบสารสนเทศ

การจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ระบบการทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับระบบ 

  2) แบบจําลองขอมูลของระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่น

ภาคใต แสดงความสัมพันธของขอมูลระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 

โดยมีการกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลตางๆ ที่ตองใชภายในระบบ 

 3.3.3 การออกแบบและพัฒนา (design and development) 

  การออกแบบระบบ จะแบงออกเปนดังน้ี 

  1) การใชเครื่องใหบริการแมขาย โปรแกรมใหบริการเว็บโดยเลือกใช โปรแกรม Apache โปรแกรม

ใหบริการฐานขอมูลโดยเลือกใชโปรแกรม MySQL  

  2) ออกแบบสวนติดตอผูใชงานทั้งดานการรับขอมูลและการแสดงผลขอมูล 

  3)  การออกแบบฐานขอมูลโดยใช โปรแกรม MySQL และโปรแกรม PHPMyAdmin เปนตัวจัดการ

ฐานขอมูล 

  การพัฒนาระบบคือ  การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบขึ้นมาซ่ึงสวนน้ีจะแบงออกเปน 2 สวนคือสวน

แสดงผลบนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนเว็บ โดยใชโปรแกรมที่เก่ียวของในแตละสวน  

 3.3.4 การนําไปใช (implementation) 

 การนําไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและทําการติดตั้งโปรแกรมใหบริการเว็บ 

Apache V.2.2.15 โปรแกรมใหบริการฐานขอมูล MySQL V.5.1.73 โปรแกรมแปลภาษา PHP v.5.3.3 โปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล PHPMyAdmin V.4.0.10.19 หลังจากที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว จะดําเนินการเขียนโปรแกรมตามสวนการทํางาน

ตางๆ ที่ไดออกแบบไว ซ่ึงในระหวางการเขียนโปรแกรมจะมีการทดสอบการทํางานเปนทุกครั้งในแตละงานยอย 
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 3.3.5 การบํารุงรักษา (maintenance) 

 ในการบํารุงรักษาระบบ จะทําการตรวจสอบการทํางานของระบบในสวนของอุปกรณและโปรแกรมที่ใหบริการ 

ทําการเพิ่มเติมและดูแลเน้ือหาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เม่ือมีปญหาจะทําการแกไขทันท ี

  

 3.4 ผลการวิจัย 

 3.4.1 ผลการศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม ไดขอมูลดานหนังตะลุงของ

ทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม และนํามาสรุปแยกประเด็นเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาระบบ ไดแก ประวัติหนังตะลุงไทย  

หนังตะลุงเชิงอนุรักษ  ครูภูมิปญญาภาคใต นิยามศัพทเฉพาะ ความหมายของหนังตะลุง องคประกอบของการแสดงหนังตะลุง   

ขนบนิยมการแสดงหนัง คุณลักษณะของนายหนัง ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย ความเปนมาของหนังตะลุงใน

ประเทศเพื่อนบาน  

3.4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต            

ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามขอบเขต และวัตถุประสงค ไดระบบซ่ึงแบงการทํางานออกเปนสวนแสดงผล

บนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนเว็บ 

3.4.2.1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย  

1) ประวัติหนังตะลุงไทย เปนการแสดงขอมูลประวัติหนังตะลุงไทยตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันเพื่อทําการ 

ศึกษาที่มาที่ไปของหนังตะลุง 

2) หนังตะลุงเชิงอนุรักษ เปนการแสดงรายละเอียดของลักษณะหนังตะลุงเชิงอนุรักษ เหตุผลของ

ความจําเปนที่ตองอนุรักษหนังตะลุงแบบดั้งเดิม 

3) ครูภูมิปญญาภาคใต แสดงรายชื่อครูภูมิปญญาภาคใต ที่สามารถถายทอดประสบการณ และ

ความรูตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับหนังตะลุง 

4) นิยามศัพทเฉพาะ เปนการนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการเลนหนังตะลุง ในดานตัวละครแตละตัว 

ลักษณะทาทางที่ตองแสดงตามบทบาทที่ไดรับมา 

5) ความหมายของหนังตะลุง  แสดงถึงความหมายขอหนังตะลุงในแตละความหมาย เพื่อใหเขาใจใน

การแสดงและรับชมหนังตะลุง 

6) องคประกอบการแสดงหนังตะลุง  แสดงถึงองคประกอบของการแสดงหนังตะลุง ในแตละยุคสมัย 

7) ขนบนิยมการแสดงหนัง แสดงขอมูลตามขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง บงบอกถึงส่ิงที่จําเปน

ตางๆ ในการแสดงหนังตะลุง 

8) คุณลักษณะของนายหนัง แสดงถึงลักษณะของนายหนังที่ทําหนาทีเ่ชิดหนังตะลุง  

9) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย แสดงขอมูลความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศไทย

ตั้งแตอดีตวาเปนอยางไร 

10) ความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศเพื่อนบาน แสดงถึงความเปนมาของหนังตะลุงในประเทศ

เพื่อนบาน เชน ประเทศ กัมพูชา บาหลี สิงคโปร มาเลเซีย และลาว 

11) อัลบัมรูปภาพ แสดงภาพที่เก่ียวของกับการแสดงหนังตะลุง 

3.4.2.2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บประกอบดวย 

1) วิดิโอ แสดงภาพวิดิโอ ในการแสดงหนังตะลุงแตละเครื่องเพื่อใชในการศึกษาถึงรูปแบบของหนัง

ตะลุงวาเปนอยางไร 

2) กิจกรรมบานศิลปนแหงชาติ  แสดงรายการกิจกรรมตางๆ ที่บานครูภูมิปญญาจัดขึ้น เพื่อ

ประชาสัมพันธใหผูสนใจสามารถเขารวมกิจกรรมได 
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3) การเพิ่มกิจกรรม ผูดูแลเว็บไซตสามารถเพิ่มขอมูลกิจกรรมตางๆ เพื่อใหแสดงในสวนของหนา

แสดงกิจกรรมเพื่อใชประชาสัมพันธ 

4) ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม ผูดูแลเว็บไซตสามารถทําการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ได รวมถึงการลบ

ขอมูลกิจกรรมออกจากเว็บไซตเม่ือดําเนินกิจกรรมน้ันผานไปแลว 

3.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง

ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต โดยผูใชจํานวน 30 คน ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุง            

             ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 

ลําดับที ่ รายการประเมิน X SD ระดับความเหมาะสม 

1 รูปแบบการแสดงผล ไดแก รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความ

เหมาะสม 

4.73 0.45 มาก 

2 ขอมูลเปนประโยชน ตรงตามความตองการใชงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3 ขอมูลมีความนาสนใจ 4.93 0.25 มาก 

4 การเขาถึง/ดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว 4.97 0.18 มาก 

5 การจัดหมวดหมูของขอมูลเหมาะสม 4.87 0.35 มาก 

6 สะดวกตอการคนหา 4.90 0.31 มาก 

7 มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 5.00 0.00 มากที่สุด 

8 ความพึงพอใจโดยรวมในการใชระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนัง

ตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต  โดยผูใชจํานวน 30  คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.93        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 

 

4. บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิจัย  

4.1.1 ผลการศึกษาภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม ไดขอมูลดานหนังตะลุงของ

ทองถิน่ภาคใตตามขนบดั้งเดิม และนํามาสรุปแยกประเด็นเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาระบบ  

4.1.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต        

ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามวัตถุประสงค ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวน

แสดงผลบนเว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ  

4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ  โดยผูใชจํานวน 30 คน พบวา ระบบสารสนเทศการ

จัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต มีความเหมาะสม  อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 4.93        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย  

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต มีขั้นตอนการ

พัฒนาระบบ 5 ขั้นตอนไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบและพัฒนา การนําไปใช การบํารุงรักษา ไดผล

ตามวัตถุประสงค ซ่ึงแบงการทํางานระบบออกเปนสวนแสดงผลบนเว็บไซตและสวนจัดการขอมูลบนเว็บ และประเมินความพึง

พอใจของผูใชที่มีตอระบบ ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 

4.3 ขอเสนอแนะ  

4.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ทําใหไดขอมูลภูมิปญญาดานหนังตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิมที่ถูกตอง นํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ

ผานระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ผูที่ตองการขอมูลเก่ียวกับหนัง

ตะลุงของทองถิ่นภาคใตตามขนบดั้งเดิม สามารถสืบคนขอมูล เขาถึงความรู ไดสะดวก  

4.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย หรือแอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มความนาสนใจสําหรบัการศึกษาเรียนรูของคนรุน

หลังซ่ึงอยูในยุคแหงการใชเทคโนโลยี   

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบพระคุณศิลปนแหงชาติ อาจารยนครินทร ชาทอง  อาจารยประเสริฐ  รักษวงศ  และคณะครูภูมิปญญาทองถิ่น

ภาคใตทุกทาน ที่อนุเคราะหใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับหนังตะลุง  

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และการใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดีจากคณาจารย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

ความสําเร็จและคุณคาของงานวิจัยน้ี ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และผูมี

พระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ 2) วิเคราะห

องคความรูของนายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นายกนก กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ดานศิลปะปองกันตัว แมไมมวยไทย ผลจาก

การศึกษาวิจัย พบวา 1) นายกนก กุลวงศ เปนปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ดานศิลปะปองกันตัวแมไมมวยไทย มีประวัติ

ที่นาสนใจตั้งแตการเริ่มตนของชีวิต ซ่ึงมีบิดาเปนคนไทยมารดาเปนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพี่นองรวม

บิดามารดา 9 คน นายกนก เปนบุตรคนที่ 6 เริ่มชกมวยไทยตั้งแตอายุ 6 ขวบ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตอมาไดยายมาชกที่ประเทศไทยจนไดเปนแชมปทั้งมวยไทยและมวยสากล รุน 122 ปอนด และ 2) นายกนก กุลวงศ เปนผูที่เชี่ยวชาญ

ดานศิลปะปองกันตัวทั้งไทยและสากล มีองคความรูพรอมเทคนิควิธีดานศิลปะการปองกันตัวรอบดาน โดยเฉพาะแมไมมวยไทย 30 ทา  
 

คําสําคัญ: มวยไทย  ศิลปะปองกันตัว  ปราชญทองถิ่น  จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 

 

 The purpose of this research was to study the following: 1. The history of local wiseman, Mr.Kanok 

Kullawong in Nakhon Pathom Province. 2. The knowledge of local wiseman, Mr. Kanok Kullawong in Nakhon 

Pathom Province. This research is qualitative research. The sample group in the research was selected 

by a specific way, namely Mr. Kanok Kullawong, he is a local wiseman in Nakhon Pathom Province. He 

specializes in the martial arts, Muay Thai. The results of the study was found that. 1. Mr. Kanok Kullawong 

specializes in martial arts, Muay Thai. He is a local wiseman in Nakhon Pathom Province. There is an 

interesting history since the beginning of his life. Whose father is a Thai and mother is a Lao. There are 9 

brothers and sisters in his family, he is 9th child. He starts boxing at the age of 6 in The Lao People's 

Democratic Republic of Lao PDR.  Later he have moved to Thailand and got both Thai boxing and world 

championships in 122 pounds. 2. Mr. Kanok Kulwong  is a specialist in Thai and international martial arts. 

He have knowledge and techniques around the art of defense, especially 30 Muay Thai. 
 

Keywords: Muay Thai, martial arts, local wiseman, Nakhon Pathom Province 
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บทนํา 

ประวัติศาสตรอันยาวนานของมวยไทยเริ่มมีและใชกันในการสงครามในสมัยกอน ซ่ึงแตกตางจากมวยไทยในปจจุบัน

ที่ใชเปนการกีฬา โดยมีการใชนวมขึ้นเพื่อปองกันการอันตรายที่เกิดขึ้น มวยไทยยังคงไดชื่อวา ศาสตรการโจมตีทั้งแปด ซ่ึงรวม 

สองมือ สองเทา สองศอก และสองเขา (บางตําราอาจเปน นวอาวุธ ซ่ึงรวมการใชศีรษะโจมตี หรือ ทศอาวุธ ซ่ึงรวมการใช

บั้นทายกระแทกโจมตี) มวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณ ซ่ึงแบงออกเปนแตละสายตามทองที่น้ัน ๆ โดยมีสายสําคัญหลัก 

เชน มวยทาเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคอีสาน) มวยไชยา (ภาคใต) มวยลพบุรีและมวยพระนคร (ภาคกลาง) มีคํากลาวไว

วา "หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ทาดีไชยา ไวกวาทาเสา" (รังสฤษฏิ์ บุญชลอ, 2541) 

สมัยโบราณจะมี สํานักเรียน (สํานักเรียนมวย แตกตางจาก คายมวย คือ สํานักเรียนจะมีเจาสํานัก หรือ ครูมวย ซ่ึงมี

ฝมือและชื่อเสียงเปนที่เคารพรูจัก มีความประสงคที่จะถายทอดวิชาไมใหสูญหาย โดยมุงเนนถายทอดใหเฉพาะศิษยที่มีความ

เหมาะสม สวน คายมวย เปนที่รวมของผูที่ชื่นชอบในการชกมวย มีจุดประสงคที่จะแลกเปล่ียนวิชาความรูเพื่อนําไปใชในการ

แขงขัน-ประลอง) โดยแยกเปน สํานักหลวง และ สํานักราษฎร บางก็ฝกเรียนรวมกับเพลงดาบ กระบี่ กระบอง พลอง ทวน 

งาวและมีดหรือการตอสูอ่ืน ๆ เพื่อใชในการตอสูปองกันตัวและใชในการสงคราม มีทั้งพระมหากษัตริยและขุนนางแมทัพนายก

องและชาวบานทั่วไป (สวนใหญเปนชาย) และจะมีการแขงขันตอสู-ประลองกันในงานวัด และงานเทศกาลโดยมีคายมวยและ

สํานักมวยตางๆ สงนักมวยและครูมวยเขาแขงขนัชิงรางวัล-เดิมพัน โดยยึดความเสมอภาค บางครั้งจึงมีตํานานพระมหากษัตริย

หรือขุนนางที่เชี่ยวชาญการตอสูปลอมตนเขารวมแขงขันเพื่อทดสอบฝมือที่เปนที่ปรากฏไดแก พระเจาเสือ (ขุนหลวงสรศักดิ์) 

พระเจาตากสินมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก ครูดอก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จนเม่ือไทยเสียกรุงแกพมา ปรากฏชื่อนายขนม

ตม ครูมวยชาวอยุธยา ซ่ึงถูกกวาดตอนเปนเชลยศึกไดชกมวยกับชาวพมา ชนะหลายครั้งเปนที่ปรากฏถึงความเกงกาจเหี้ยม

หาญของวิชามวยไทย  (สมศักดิ์ ศิริอนันต, 2541)   

สมัยอยุธยาตอนปลายไดมีการจัดตั้งกรมทนายเลือกและกรมตํารวจหลวงขึ้นมีหนาที่ในการใหการคุมครองกษัตริย

และราชวงศ ไดมีการฝกหัดวิชาการตอสูทั้งมวยไทยและมวยปลํ้าตามแบบอยางแขกเปอรเซีย (อิหราน) จึงมีครูมวยไทยและ

นักมวยที่มีฝมือเขารับราชการจํานวนมากและไดแสดงฝมือในการตอสูในราชสํานักและหนาพระที่น่ังในงานเทศกาลตางๆสืบ

ตอกันมาเปนประจํา และเปนที่นาสังเกตวา กองทัพกูชาติของพระเจาตาก ลวนประกอบดวยนักมวยและครูมวยที่มีชื่อเสียงใน

ยุคน้ันจํานวนมาก ถึงกับไดมีการจัดตั้งเปนหนวยรบพิเศษ 3 กอง คือ กองทนายเลือก กองพระอาจารย และกองแกวจินดา ซ่ึง

ไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญที่ทําใหคนไทยส้ินความหวาดกลัวตอทัพพมา ในการรบที่บานนางแกว ราชบุรี จนอาจเรียกไดวา มวย

ไทยกูชาต ิ(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต,ิ 2540)   

กีฬามวยไทยไดรับความนิยมมากในสมัยตนรัตนโกสินทร (โพธ์ิสวัสดิ์ แสงสวาง 2522) ยุคที่นับวาเฟองฟูที่สุดคือ 

รัชกาลที ่5 พระองคไดศึกษาฝกฝนการชกมวยไทยและโปรดใหจัดการแขงขันชกมวยหนาพระที่น่ังโดยคัดเลือกนักมวยฝมือดี

จากภาคตางๆ มาประลองแขงขัน และพระราชทานแตงตั้งใหมีบรรดาศักดิ์ ทั้งยังโปรดใหกรมศึกษาธิการ บรรจุการสอนมวย

ไทยเปนวิชาบังคับ ในโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา  (มงคล คําเมือง, 2532) มีการชกมวยถวายหนาพระที่น่ังเปนประจําจนถึง

สมัย รัชกาลที่ 6 ที่วังสวนกุหลาบ คําวา มวยไทย มีมาใชในยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบายชาตินิยม ในยุคที่มี น.ต.หลวงศุภ  ชลาศัย ร.น. เปนอธิบดีกรมพลศึกษา มีการออกพระราชบัญญัติมวยไทย ซ่ึงแต

เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตามทองถิ่น เชน มวยโคราช  มวยไชยา และรวมถึงการกอสรางเวทีมวยมาตรฐาน

จวบจนปจจุบัน คือ เวทีมวยลุมพินี และเวทีมวยราชดําเนิน (วิกีพีเดีย, 2560) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติของนายกนก  กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหองคความรูของนายกนก  กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1961 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (document data) ที่เก่ียวของกับงานวิจัย  

2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (narrative research) วิธีการสังเกตการณอยางมี

สวนรวม (participant  observation) การเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (story telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth 

interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (key informant) คือ ปราชญทองถิ่น ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  คือ นายกนก  กุลวงศ หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการ

วิเคราะหเรื่องเลา (narrative analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต 

และตัวตนของพวกเขาเหลาน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลา 3 เดือน ระหวางเดือนเมษายน จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2560  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 1. ประวัติของนายกนก  กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

 กองนภา แฟรแท็กซ  หรือกองนภา สิงห ท.ช. (ทาชาง)  ชื่อจริงวา นายกนก  กุลวงศ  เพื่อนสนิทใกลชิดมักจะ

เรียกชื่อเลนวา "โหนก หรือ นก" เกิดเม่ือปพุทธศักราช 2509  ปจจุบัน (พ.ศ.2560) อายุ 51 ป สําเร็จการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  บิดาชื่อนายอุสา กุลวงศ  มารดาชื่อ นางดวงป  กุลวงศ  บิดาเปนคน

ไทยมีอาชีพขับสามลอปน สวนมารดาเปนคนลาวเวียงจันทร  มารดาใหใหกําเนิดเด็กชายโหนกที่จังหวัดเชียงราย  มีพี่นองรวม

บิดามารดา 9 คน  เด็กชายโหนกเปนคนที่ 9  โดยเปนชาย 6 คน  หญิง 4 คน  

 หลังจากน้ันบิดามารดาไดใชชีวิตอยูเชียงรายประมาณ 4-5 ป ก็ไดยายไปอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และตอนน้ันเองเด็กชายโหนกก็ไดเริ่มหัดมวยซ่ึงตอนน้ันมีอายุประมาณ  6 ขวบ  กับคายมวยชื่อดังที่ประเทศ

ลาวน้ัน ซ่ึงคายมวยดังกลาวน้ันเปนคายมวยเกาแกตั้งมานานนมกวา 60-70 ปแลว   ชื่อที่ใชในการตอยมวยคือ "กองพลา 

ขวัญใจศรีโคตร"  ซ่ึงเปนชื่อที่บิดาเปนคนตั้งให   ยุคน้ันประเทศลาวยังอยูภายใตการปกครองของประเทศฝรั่งเศส เปนการ

ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย   ตอมาไดเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง บิดากับมารดาก็ยายครอบครัวขามลําแมนํ้า

โขงมาปกหลักอยูฝงไทยอีกครั้ง โดยครั้งน้ีไดยายมาอยูในกรุงเทพมหานคร  

   ตอนที่มาอยูเมืองไทยพอไดรูจักกับ "พิภพ ภูภิญโญ"  นับไดวาเปนเพื่อนสนิทกันเลยทีเดียว ซ่ึงเปฯอดีตดาวราย

หัวโลนภาพยนตรไทย เหมือน ยูล บรินเนอร พระเอกฮอลลีวูดสมัยน้ัน  ซ่ึงคุณลุงพิภพก็ไดพามาฝากเขาไปอยูในคายมวยของ 

"ชอย มะลิทอง" ยานทาชาง ริมฝงเจาพระยา ซ่ึงตอมาเปนเทรนเนอรคนดังคาย "แฟรเท็กซ" ในยุคน้ัน และไดชื่อในการชก

มวยที่ประเทศไทยวา  "กองนภา สิงห ท.ช."  (ท.ช. คือ ทาชาง) กองนภาเปนมวยดาวรุงหมัดหนัก ประกอบกับมีลีลาเชิงชก

หาตัวจับยาก  ตอมาก็ไดหันมาชกมวยสากล ซ่ึงชกอยูไดไมนานก็ไดเปนแชมปมวยสากลเวทีมาตรฐานเมืองไทย ตั้งแตอายุ

นอยๆ เพียง 19 ป เทาน้ัน ซ่ึงตอนชกเพื่อไตเตาขึ้นไปชิงแชมปน้ัน ชกเพียง 9 ครั้งเทาน้ันเอง และเปนการชกชนะรวดทั้ง 9 

ครั้ง จึงทําใหคาตัวฟุงขึ้นสูงสุด 8-9 พันบาท ยุคน้ันถือวาคาตัวแพงเอาการเหมือนกัน ถาจะเทียบกับปจจุบันก็เปนนักมวยคาตัว

เรือนแสน หาตัวจับยาก  คาเงินสมัยน้ันแพงมาก นํ้าอัดลมเพียงขวดละ 3 บาท เทาน้ัน  

 นายโหนกไดเลาตอใหฟงวา  ตอนน้ันจําไดวาในชวงที่ตองชกเพื่อไตเตาไปชิงแชมปน้ันไดปราบมวยดีระดับแนวหนา

ในยุคน้ันหลายคนเหมือนกัน  เชน เดชวารินทร  ฮอลลีวูด เผาเครื่อง 8 ยก  พงษพันธ ศ.พญาไท "ไอหมัดประสาทหวิว"  จนใน

ที่สุดก็ควาแชมปมวยสากลอาชีพ เวทีลุมพินี รุน 122 ปอนด ดวยการชนะคะแนน ยิ่งใหญ เพชรวิหาร  ครองแชมปอยูไดไม

นานก็โดยปลด ดวยเหตุวาไปชิงแชมป "ที่วาง" ฟากเวทีราชดําเนิน และการขึ้นชิงแชมปในครั้งน้ัน ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 

พ.ศ. 2528  ไดแพแบบหมดทางสูใหกับ ประยูรศักดิ์ เมืองสุรินทร ในยก 4   เหตุที่แพนายโหนกไดเลาตอไปวาวันน้ันไมสบาย
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รางกายไมพรอม แตเม่ือไดกําหนดตอยในวันน้ันแลว ไมสามารถเล่ือนได เพราะไดประกาศลงส่ือไปหมดแลว  การชกในครั้งน้ัน

ไดถูกกรรมการยุติการชก  กองนภาก็ประกาศลาสังเวียนผืนผาใบและไดกลับไปอยูฝงลาวบานเกิดของแผนดินแมที่จากมา

ตั้งแตเล็กอีกครั้ง   

 
  

หลังจากที่ไดยายไปอยู สปป.ลาว ชีวิตก็ยังลงตัวเทาที่ควร จับตนชนปลายยังไมถูก และดวยความรักในหมัดมวยอยู   กองนภา

ไดตัดสินใจเดินเขาสูเวทีผืนผาใบอีกครั้ง     โดยการไปคัดตัวชกมวยสมัครเลนทีมชาติ สปป.ลาว  เพื่อไปแขงขันกีฬา เอเซียน

เกมส ครั้งที่ 11   ดวยประสบการณในการชกอยูที่ประเทศไทย  กระดูกมวย ชั้นเชิง  ไมมีใครสูกองนภาได  สุดทายก็ไดติดทีม

ชาติ สปป.ลาว  ตอนน้ันไดถูกสงไปฝกเชิงมวยเพิ่มเติมที่ประเทศสหภาพโซเวียน หรือรัสเชียปจจุบันเปนเวลา 1 เดือน กอนที่

จะเปนตัวแทนเดินทางไปแขงขัน  เอเซียนเกมส ครั้งที่ 11 ป ค.ศ. 1990  ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวาง 22 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2533    แมวาในครั้งน้ันจะไมไดเหรียญอะไรเลย แตก็ไดสรางชื่อเสียงใหกับ สปป.ลาว  

ไดเปนอยางดี เพราะมีคนสนใจมากกวาปที่ผานๆ มา มาถึงตรงน้ี กองนภา ก็ประกาศแขวนนวมอยางเปนทางการอีกครั้งมา

จนถึงบัดน้ี 
 

2. ผลการศึกษาวเคราะหองคความรูของนายกนก  กุลวงศ ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

 นายกนก กุลวงศ  มีความเชี่ยวชาญดานศิลปะการปองกันตัว ทั้งมวยไทยและมวยสากล โดยเฉพาะแมไมมวยไทย ซ่ึง

เปนศิลปะของไทย มีความเชี่ยวชาญแมไมมวยไทย 30 ทา ดังน้ี  

 1. สลับฟนปลา 

 เปนไมมวยใชปองกัน และหลบหลีกอาวุธของคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาหนาฝายดํา ฝายดําเบี่ยงตัว

มาทางขวาดวยการกาวเทาซายถอยหลัง หรือสืบเทาขวาไปขางหนา แลวใชฝามือขวาผลักแขนของฝายดําออกไปทางซาย ถา

ฝายขาวใชหมัดขวาการปองกันและตอบโตก็ทาทํานองเดียวกัน แตเปนลักษณะตรงกันขาม คือ เบี่ยงตัวมาทางซาย แลวใชฝา

มือซายตบผลักแขนของฝายดําออกไปทางขวา การยักยายถายเทดังกลาวของทั้งสองทา มีอาการเคล่ือนไหวของรางกายและ

แขนในลักษณะสลับฟนปลา เปนการปองกัน กอนที่จะหาโอกาสตอบโตในจังหวะที่เหมาะสมตอไป 

 2. ปกษาแหวกรัง 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูเขาปลํ้าและกอดรัด ในภาพ ฝายขาวเคล่ือนตัวเขาหาฝายดําและใชแขน

ทั้งสองจะเขากอดรัด ฝายดํายกแขนทั้งสองสอดเขากลาง ระหวางแขนของฝายขาว ใชแขนทอนลางทั้งสองแขนกันไว ไมใหฝาย

ดําโอบแขนเขามาได เปนการปองกัน พรอมกันน้ันก็ใชเขา จะเปนเขาใดก็ไดตามจังหวะการเคล่ือนไหวขณะน้ัน ยัดหรือแทงเขา

เขาไปที่ลําตัวของคูตอสู เปนการตอบโต 
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 3. ชวาซัดหอก 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสูและตอบโตดวยศอก ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดํากม

ตัวหลบทางขวา พรอมกันน้ันก็ใชฝามือขวากันแขนขวาของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทา

ซายไปขางหนา พรอมกับใชศอกซาย เหว่ียงหรือกระทุงเขาที่กลางลําตัวของฝายขาว เปนการตอบโต 

 4. อิเหนาแทงกริช 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยเขา ในภาพฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําใชฝา

มือขวากันแขนของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเขาซาย แทงเขาที่กลางลําตัวของฝายขาวเปน

การตอบโต 

 5. ยกเขาพระสุเมรุ 

 เปนไมมวยใชปองกันคูตอสูเหว่ียงแขง และตอบโตดวยการจับทุม ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหว่ียงแขงสูงเขาบริเวณ

ลําคอดานซายของฝายดํา ฝายดําหลบลําตัวต่ํา พรอมทั้งสืบเทาซายไปขางหนา แลวใชฝามือขวากันขาขวาฝายขาวไว เปนการ

ปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชมือซายโอบขาขวาฝายขาวไวยกขึ้นใสบา แลวยกขาขวาฝายขาวขึ้นสูงพรอมกับดันไปขางหนา ทํา

ใหฝายขาวเสียหลักลมลงได เปนการตอบโต 

 6. ตาเถรค้ําฟก 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยการกระทุงหมัดขึ้น ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาตรงหนาฝาย

ดํา ฝายดําใชฝามือขวากันแขนขวาฝายขาวไปทางซาย เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็ใชหมัดซายกระแทกเสยเขาบริเวณ

ปลายคางของฝายขาว เปนการตอบโต 

 7. มอญยันหลัก 

 เปนไมมวยใชปองกันคูตอสูจูโจม ดวยการยกเทายันไว ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําใช

แขนซายทอนลางยกขึ้นกันหมัดฝายขาวใหเบนออกไปทางขวา เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเทาซายถีบยันไปยัง

สวนกลางของลําตัวฝายขาว เปนการตอบโต 

 8. ปกลูกทอย 

 เปนไมมวยใชปองกัน การเหว่ียงแขงของคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใชแขงซายเหว่ียงเขาที่ลําตัวดานซายของฝายดํา 

ฝายดําใชศอกทั้งคูปกลงบนขาซายของฝายขาว เปนการปองกัน และตอบโตพรอมกันไปในตัว 

 9. จระเขฟาดหาง 

 เปนไมมวยใชตอบโตปรปกษดวยการเหว่ียงแขง ในภาพ ฝายดําหมุนตัวกลับหลังไปทางขวาดวยขาซาย โนมตัวลงต่ํา 

แลวใชขาขวาเหว่ียงสูงเขาใสบริเวณกานคอของฝายขาว เปนการตอบโตฝายขาว กอนที่จะกระทําตอฝายดํา 

 10. หักงวงไอยรา 

 เปนไมมวยใชปองกันการเหว่ียงแขงของคูตอสูดวยการจับขากด ในภาพ ฝายขาวเหว่ียงแขงดวยขาขวา ฝายดําใช

แขนซายกัน แลวจับขาขวาฝายขาวไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชทอนแขนขวาสวนลาง กดลงไปบริเวณเขาของฝาย

ขาว เปนการตอบโต 

 11. บิดหางนาคา 

 เปนไมมวยใชปองกันการถีบของคูตอสู และตอบโตดวยการจับเทาบิด ในภาพ ฝายขาวใชเทาซายถีบไปบริเวณกลาง

ลําตัวของฝายดํา ฝายดําใชมือทั้งสองจับเทาของฝายขาวไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชมือทั้งสองบิดเทาของฝายขาว

ไปทางซาย เปนการตอบโต 
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 12. วิรุฬหกกลับ 

 เปนไมมวยใชตอบโตเม่ือคูตอสูเหว่ียงแขงในภาพ ฝายขาวกําลังเริ่มใชเทาซายเหว่ียงแขงเขาลําตัวฝายดํา ฝายดําหมุน

ตัวกลับหลังไปทางขวาเขาประชิดตัวฝายขาว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชศอกขวาเหว่ียงกลับเขาใสหนาฝายขาว เปน

การตอบโต 

 13. ดับชวาลา 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดพรอมตอบโตในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มไปตรงหนาของฝายดํา ฝายดําใชแขนซายทอน

ลางขึ้นกัน และผลักหมัดของฝายขาวออกไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชหมัดขวาทิ่มตรงไปยังใบหนาของ

ฝายขาว เปนการตอบโต 

 14. ขุนยักษจับลิง 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดของคูตอสู และตอบโตดวยการกอดคอ ในภาพ ฝายขาวใชหมัดซายทิ่มเขาตรงหนาฝายดํา 

ฝายดําใชแขนขวาทอนลางกันไว เปนการปองกัน แลวเขาประชิดตัวเอาแขนซายกอดคอคูตอสูไว ขางตัวดานซาย เปนการตอบโต 

 15. หักคอเอราวัณ 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตเม่ือคูตอสูเขาจับคอกอดปลํ้า ในภาพ ฝายขาวจะเขากอดคอดวยแขนขวา ฝายดํา 

ใชฝามือขวาเสยที่ปลายคางฝายดํา ในขณะเดียวกันก็ใชมือซายประกบดานหลังคอ ใชทั้งสองมือชวยกันผลักคอคูตอสูใหหงาย

ไปดานหลัง เปนการปองกัน และตอบโตพรอมกัน 

 16. มณโฑนั่งแทน 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตดวยการน่ังและสับศอก ในภาพ ฝายขาวยกเทาขวาใชแขงเหว่ียงไปที่ลําตัวฝายดํา 

ฝายดํากระโดดขึ้นน่ังบนหนาขาขวาของฝายขาว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชศอกซายสับเขาที่บริเวณศีรษะของฝาย

ขาว เปนการตอบโต 

 17. หนุมานถวายแหวน 

เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาตรงหนาฝายดํา ฝายดําให

แขนซายทอนลงปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทาขวาเขาประชิดตัวฝายขาว แลวใชหมัดขวาเสยเขาที่ปลายคาง

ฝายขาว เปนการตอบโต 

 18. มุดบาดาล 

 เปนไมมวยปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูกาวทิ่มหมัดหลัง ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวาทิ่มเขาใสฝายดําทางดานหลัง 

ฝายดําโนมตัวลงต่ําไปทางดานหลัง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันใชขาขวาเหว่ียงแขงเขาที่ลําตัวของฝายขาวเปนการตอบโต 

 19. ไตเขาพระสุเมรุ 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูเหว่ียงแขง ในภาพ ฝายขาวยกขาขวาเพื่อใชแขงเหว่ียงเขาลําตัวฝายดํา 

ฝายดํากระโดดขึ้นเหยียบบนขาขวาทอนบนฝายขาวดวยเทาขวา และบนไหลซายฝายขาวดวยเทาซาย เปนการปองกัน ใน

ขณะเดียวกัน ก็ใชศอกขวาปกลงไปบนศีรษะของฝายขาว เปนการตอบโต 

 20. เอราวัณเสยงา 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวกระแทกหมัดขวาเขาตรงหนาฝายดํา ฝาย

ดํายกแขนซายทอนลางขึ้นปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเทาเขาหาฝายขาว แลวใชศอกขวางัดเขาที่ปลายคางของ

ฝายขาว เปนการตอบโต 

 21. เถรกวาดลาน 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตเม่ือคูตอสูเหว่ียงแขง ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหว่ียงแขงเขาใสที่ลําตัวฝายดํา ฝาย

ดําหันตัวไปทางขวาพรอมเอนตัวลง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชขาซายเหว่ียงแขงเขาที่ขาพับซายของฝายดํา เปนการ

ตอบโต 
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 22. ฝานลูกบวบ 

 เปนไมมวยใชปองกัน และตอบโตเม่ือคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวกระแทกหมัดขวาเขาที่ตรงหนาฝายดํา 

ฝายดํายกแขนซายทอนลางขึ้นปด เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลาง สับลงไปที่กานคอของฝายขาว เปน

การตอบโต 

 23. สับหัวมัจฉา 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูเหว่ียงหมัด ในภาพ ฝายขาวเหว่ียงหมัดขวาเขาที่ลําตัวของฝายดํา ฝาย

ดําใหแขนขางซายทอนลางกันเอาไว เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลาง สับเขาบนศีรษะของฝายขาว เปน

การตอบโต 

 24. พระเจาตานั่งแทน 

 เปนไมมวยใชปองกันเม่ือคูตอสูเตะต่ําระดับขา ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหว่ียงแขงเขาใสขาซายของฝายดํา ฝายดํา

หันตัวมาทางขวา แลวใชกนน่ังลงไปบนเทาขวาของฝายขาวในลักษณะน่ังยอง เปนการปองกัน เพื่อหาโอกาสตอบโตในจังหวะ

ตอไป 

 25. สุครีพถอนตนรัง 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูเหว่ียงแขง ในภาพ ฝายขาวใชขาขวาเหว่ียงแขงเขาใสลําตัวของฝายดํา 

ฝายดํายกแขนซายขึ้นรับ เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชแขนขวาทอนลางกดลงไปบนขาขวาฝายดําบริเวณเขา พรอมกัน

น้ันก็ใชกําลังแขนทั้งสอง ยกขาขวาของฝายขาวขึ้นสูง ทําใหฝายขาวเสียหลัก เปนการตอบโต 

 26. กวางเหลียวหลัง 

 เปนไมมวย ใชปองกัน และตอบโต เม่ือคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดกระแทกเขาใสใบหนาของฝายดํา 

ฝายดําหันตัวไปทางขวาพรอมกับเอนตัวหลบไปดานหลัง เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเทาซาย ยันเขาที่กลางลําตัวของ

ฝายขาว เปนการตอบโต 

  27. บาทาลูบพักตร 

 เปนไมมวยใชปองกันและตอบโต เม่ือคูตอสูกระแทกหมัด ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาใสใบหนาของฝาย

ดํา ฝายดําใชแขนขวาทอนลางขึ้นปดแขนขวาทอนลางของฝายขาวไปทางซาย เปนการปองกัน ในขณะเดียวกันก็ใชเทาขวา ยัน

ไปที่ใบหนาของฝายขาว เปนการตอบโต 

 28. ขะแมค้ําเสา 

เปนไมมวยใชปองกันและตอบโตดวยการใชสันมือยันคางคูตอสู ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกใสหนาฝายดํา 

ฝายดํากมตัวหลบมาทางขวา เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็ใชสันมือซาย ยันคางคูตอสู ใหหนาหงายออกไป เปนการ

ตอบโต 

 29. ทัดมาลา 

 เปนไมมวยใชปองกัน และตอบโตคูตอสูดวยการทิ่มศอก ในภาพ ฝายขาวใชหมัดขวากระแทกเขาใสหนาฝายดํา ฝาย

ดําหันตัวหลบมาทางขวา เปนการปองกันตัว ในขณะเดียวกันก็สืบเทาเขาประชิดฝายขาว พรอมกับใชศอกซายทิ่มเขาที่ซอกคอ

ของฝายขาว เปนการตอบโต 

 30. พมารําขวาน 

 เปนไมมวยใชปองกันหมัดคูตอสู และตอบโตดวยการกระโดดสับดวยแขนทอนลาง 
 

 ปจจุบัน กองนภา มีภริยาเปนคนชาวนครปฐม ชื่อนางดารณี  ผิวออน มีบุตรชายดวยกัน 1 คน  ซ่ึงก็ไดเจริญรอย

ตามพอ เปนนักมวยที่มีอนาคตไกลและตองจับตามองตอไป  ยอดนักมวยในอดีตที่ชื่อวากองนภา แฟรแท็กซผูที่เปยมไปดวย

ความเสียสละผูน้ี  ผูเปนปราชญแหงศิลปะปองกันตัวโดยเฉพาะแมไมมวยไทยที่ไมเคยคิดราคาคาจางจากศิษยผูมาเรียนดวยเลย  
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ไดเปนครูมวยแหงคายศิษยโสภณ ณ ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม  ยอดครูมวยของเด็กๆ ผูไรโอกาส คนที่รูจักยอด

นักมวยผูน้ีดีมักจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ครูมวยคนจน” เพราะครูผูน้ีไมเคยเรียกคาสอนแมแตเพียงบาทเดียว แตถาหากจะ

ใหครูจริงๆ ครูก็เพียงขอใหชวยเหลือครูในดานเรื่องการบํารุงคายมวยเพื่อใหอยูคูกับลูกๆ หลานๆ ของชาวโพรงมะเดื่อตลอดไป  

ชื่อครูโหนก หรือกองนภา แฟรแท็กซ จึงไดกลายเปนครูมวยคนจนในทองถิ่นโพรงมะเดื่อไปเรียบรอยแลว 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานศิลปะปองกันตัวในภูมิภาคอ่ืนๆ ในดานอ่ืนๆ เชน มวยโคราช มวยไชยา เปนตน 

2. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  หากศึกษาในประเด็นน้ี  ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ

เพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ใหมากขึ้น 
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การจัดการทรพัยากรธรรมชาตสิูการพฒันาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0:  

กรณศีึกษานายอนันท ดวงเที่ยง ปราชญทองถ่ินในจังหวัดนครปฐม 

Natural Resource Management for Product Development according to 

Thailand 4.0 Model: A case study of Mr. Anan Duangtheng Local philosopher 

in Nakhon Pathom Province. 

 

แพรภัทร ยอดแกว 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษา 1) ประวัติของนายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

2) ขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล และ 3) แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคา

นวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด  4.0  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นายอนันท  ดวงเที่ยง

เจาของสินคาจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล 

ผลจากการศึกษา พบวา  

1. นายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม เจาของผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล 

2. ขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล ไดแก 1) สบูวานหางจระเข 2) นํ้าวานหางจระเข  และ 

3) โลชั่นวานหางจระเข   

3. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ไดแก 1) ผลิตสินคาอยูบนพื้นฐานของความรู

และภูมิปญญา 2) มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3) มีความโดดเดนหรือสรางความแตกตาง และ 4) มีตัวตนที่เปนเอกลักษณ

หรือตราสินคาที่ชัดเจน 

 

คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ การพัฒนาสินคา  ไทยแลนด 4.0  ปราชญทองถิ่น 

 

Abstract 

 

The objectives of the research were to study 1) Basic information of Mr. Anan Duangtheng, a local 

philosopher in Nakhon pathom provinces 2) Analyze the development of products from local wisdom to 

innovation products 0f Thailand 4.0  model 3) Guidelines for the development and enhancement of cultural 

capital values into culture 4.0   

This research was qualitative research. Selected sample in the research with a specific selection 

was Mr. Anan Duangtheng The owner of Aloe Vera Brand Love Aloe. 
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The study revealed that 

1. Mr. Anan Duangtheng, a local philosopher in Nakhon pathom provinces. The owner of Aloe Vera 

Brand Love Aloe. 

2. Basic information from Aloe Vera brand: 1) Soap Aloe Vera 2) Aloe Vera juice and 3) lotion Aloe 

Vera. 

3. Guidelines for the development and enhancement of cultural capital values into culture 4.0 

include: 1) Produce products based on local wisdom knowledge 2) Be creative and innovative 3) Be outstanding 

or make a difference and 4) Have a unique identity or a clear brand. 

 

Keywords: natural resource management, product development, Thailand 4.0, local philosopher 

 

บทนํา 

ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ผูมีหนาที่ดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

กลาววา “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปล่ียนโครงสราง

เศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” กลาวคือ ใน

ปจจุบัน เรายังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” เราจึงตองการปรับเปล่ียนเปน “ทํานอย ไดมาก” โดยการ

ขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 1. เปล่ียนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 

“นวัตกรรม” 2.เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรม 3.เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ดังน้ัน “ประเทศไทย 4.0” จึงเปน

การเปล่ียนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 1.เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน 

ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปน

เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความ

ชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3.เปล่ียนจาก Traditional 

Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

นอกจากน้ัน จากการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย พบวาประเทศไทยมี “ความ

หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” จึงเปนส่ิงสําคัญใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน

โดยการนําความรูทางดานวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา มาตอ

ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ สรุปเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ดังน้ี 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, 

Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกล    

ฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 

ทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ใน “ประเทศไทย 4.0” จะเปนแพลทฟอรมในการสราง “New Startups” 

ตางๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) จะเปนสวนที่ประเทศไทยตองการ
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พัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซ่ึงสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง” น่ันเอง (สุวิทย เมษินทรีย, 

ดร., 2560) 

นายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม ผูนําสมุนไพรพื้นบานในอําเภอกําแพงแสน มาปลูกพืช 

แปรรูปและสรางผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรวานหางจะเข ในตรายี่หอ เลิฟ อะโล (Love Aloe) โดยนําความรูทางดาน

เกษตรศาสตร อาหาร สุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรวานหาง

จะเข ใหเปนสินคาที่ไดรับการคัดสรรรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนครปฐม และจัดจําหนายทั่วประเทศ ซ่ึงจากการ

วิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย พบวา ผลิตภัณฑสมุนไพรวานหางจะเข เลิฟ อะโล อยูในกลุมที่ 1 

กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ กลุมที่ 2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ที่สําคัญนาย

อนันท  ดวงเที่ยง กําลังศึกษาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑใหสามารถสงออกตางประเทศได  จึงเปน

สินคาการเกษตรที่สําคัญ อันเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาตสูิการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0  

วานหางจระเข (Aloe Vera) คือ พืชชนิดหน่ึงที่ถูกจัดอยูในประเภทพืชลมลุก สีเขียว เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว และ

ออกเปนใบเดี่ยว เรียงสลับซอนสับระหวางกัน จากโคนตนไปปลายยอด ใบมีความกวาง 5-12 ซม. ความยาว 30-80 ซม. ใบมี

ลักษณะอูม และอวบนํ้า โคนหนากวาง และคอยเรียวเล็กลงจนถึงปลายใบ สวนขอบใบจะมีหนามตลอดจากโคนใบถึงปลายใบ 

ผิวใบหรือเปลือกมีสีเขียวออนหรือเขียวเขม ใบออนมีประสีขาว เปลือกใบหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และเปลือกมีนํ้ายางสี

เหลือง มีลักษณะลําตนเปนขอปลอง ใบเดี่ยว ใบหนายาวและโคนใบใหญ ปลายแหลม ขอบใบมีหนามหางกันเปนระยะ เรียง

เปนชั้น ถัดมาดานในจะเปนเน้ือใบที่มีลักษณะเปนวุนใส สีเขียวออน มีเมือกเหนียว ล่ืน สามารถออกดอกสีแดงอมเหลืองที่

ปลายยอดได มีถิ่นกําเนิดมาจากแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและตอนใตของทวีปแอฟริกา สามารถปลูกไดงายในดินทราย

หรือในกระถางก็ได เปนพืชชอบนํ้า แตตองมีทางระบายนํ้าไดดี ปองกันไมใหอมนํ้ามากเกินไปจนรากเนา สรรพคุณของวาน

หางจระเขมีมากมาย ไดรับความนิยมกับการนํามาใช เชน รักษาแผลไฟไหมและนํ้ารอนลวก ปองกันและบรรเทารอยไหมจาก

การออกแดด บรรเทารอยไหมจากการฉายรังสีของผูปวย สมานแผลจากของมีคมและแผลถลอก รักษาฝและโรคริดสีดวงทวาร 

รักษาตาปลาและฮองกงฟุต แกปวดศีรษะ บรรเทาอาการปวดฟน บรรเทาอาการปวดขอ ใชเปนยาถาย แกกระเพาะอักเสบ

และลําไสอักเสบ ปองกันโรคเบาหวาน เปนตน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับวานหางจระเข ในประเทศไทย พบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของและนาสนใจ 

จํานวน 12 เรื่อง คือ งานวิจัยของ ธัชกฤต ศิรชินภัทร (2557), กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะ (2549), มงคล อินทะหลุก 

(2548), พรรณี กาญจนเสาวลักษณ (2547), ดารณี เดือนศักดิ์ (2545), ประทานพร วงศศรีแกว (2545), ศศิธร สิทธิเนตร 

(2545), ศุภกานต พรหมประสิทธ์ิ (2544), สุกัญญา มะเหม็ง (2544), จินตนา อุปดิสสกุล (2542), จงกลณี แววหงษ (2540) 

และ พงศธรณ รุจิรา (2540) ซ่ึงงานวิจัยเหลาน้ีน้ันศึกษาวานหางจระเข ในแงมุมของการแปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน 

ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตรา เลิฟ อะโล เปนสินคาที่ไดรับการคัดสรรรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด

นครปฐม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “การจัดการทรัพยากรธรรมชาตสูิการพัฒนาสินคาตามโมเดลไทยแลนด 4.0: กรณีศึกษา

นายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม” ในฐานะที่เปนสินคาและผลิตภัณฑนวัตกรรมในจังหวัดนครปฐมและ

ภูมิภาคตะวันตกที่พัฒนามาจากภูมิปญญาทองถิ่น นํามาวิเคราะหในเชิงวัฒนธรรม 4.0  เพื่อเปนแนวทางสงเสริมและพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น ในภูมิภาคตะวันตกซ่ึงเปนทองถิ่นในพื้นที่บริการวิชาการและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ซ่ึงจะมีประโยชนในดานการคา เศรษฐกิจและการทองเที่ยว ชวยสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไทย ทําใหประชาชน

เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น นําความรูมาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น และสรางรายไดจากการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมใหกับประเทศไทยอยางยั่งยืน ตามโมเดลไทยแลนด 4.0 อันเปนยุทธศาสตรสําคัญที่เนนในเรื่องการพัฒนาสู 

“ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคล่ือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติของนายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล 

3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด  4 .0  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เก่ียวของกับงานวิจัย  

2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) วิธีการสังเกตการณอยางมี

สวนรวม (Participant  Observation) การเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) คือ ปราชญทองถิ่น ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ นายอนันท  ดวงเที่ยง เจาของสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด

นครปฐม ตราสินคา “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการวิเคราะหเรื่องเลา 

(Narrative Analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต และตัวตนของพวก

เขาเหลาน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสังเกตการณ  และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง 

โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมี

ความเหมาะสมที่สุด   

 

การวิเคราะหเร่ืองเลา (Narrative Analysis) 

ระยะที่ 1 การวิเคราะหเร่ืองเลา (Narrative Analysis) 

ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการของการวิเคราะหตัวบทที่เปนเรื่องเลา บทสนทนา ขอความจากการสนทนา และการ

แสดงออกของผูเลาเรื่อง เพื่อการเลือกและจัดระบบขอมูลเรื่องเลาตอไป ดังน้ัน ผูวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญการวิเคราะห

เรื่องเลาจากการเลาเรื่องใน 4 รูปแบบ (Riessman, 2008)  ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหตามแกนเร่ือง (Thematic analysis) เปนการวิเคราะหที่เนนในใจความสําคัญของเรื่อง คือ 

“คําพูด” มากกวา “วิธีการพูด” โดยคอยๆสะสมเรื่องราวบอกเลาและสรางกรอบความคิดในการจัดกลุมขอมูล หรือประเภท

ของเรื่องเลาในรูปแบบอุปนัย (inductively) เพื่ออธิบายรายละเอียดของปราชญทองถิ่น ผูวิจัยใหความสนใจในเน้ือหาของการ

ประวัติของนายอนันท  ดวงเที่ยง 

แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่น

สูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด  4 .0 ขอมูลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑ 

จากวานหางจระเขตราเลิฟ อะโล 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1971 

พูด มุงเนนความหมายในเรื่องราว และภาษาในการวิเคราะหตามแกนเรื่องและตีความหมายส่ิงที่ถูกกลาวออกมาจากปราชญ

ทองถิ่น 

 2. การวิเคราะหโครงสราง (Structural analysis) เปนการวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับโครงสรางหนาที่ของ

ประโยคทั้งหมดที่อยูในเรื่องเลา เพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่มีความหลากหลายของเรื่องเลา ซ่ึงผูวิจัยมีขอมูลจากเรื่องเลาของ

ปราชญทองถิ่น อยางรายละเอียด รวมถึงการถอดคําบรรยายที่จําเปน โดยไมตัดตอนคําบรรยาย เน่ืองจากทําใหการวิเคราะห

ทําไดไมสมบูรณ  

 3. การวิเคราะหปฏิสัมพันธ (Interactional analysis) เปนการวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับกระบวนการสนทนา 

(dialogic) ระหวางของปราชญทองถิ่นและผูวิจัย ในเรื่องเลาจะมีฉากเฉพาะเจาะจง เชน ในสถานการณที่ไดเรียนรูเกษตร

ทฤษฎีใหม เรียนรูสรรพคุณของสมุนไพร เรียนรูวิธีการแปรรูปสมุนไพรใหเปนสินคาและผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย เปนตน 

การที่ผูเลาเรื่องและผูฟงไดอยูรวมกันในการสนทนา ทําใหเกิดการสรางเรื่องเลาดวยกัน โดยรวมกันสรางความหมายจากเรื่อง

เลา ผูเลาจะมีโอกาสในการจัดระเบียบเรื่องราวของตนเองในระหวางที่มีการแลกเปล่ียนคําถามและคําตอบกัน จึงเปนวิธีการ

วิเคราะหเรื่องราวที่ทั้ง 2 ฝายมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  

 4. การวิเคราะหการแสดงออกของผูเลาเร่ือง (Performative analysis) การวิเคราะหที่เนนการเคล่ือนไหวของผู

เลาเรื่อง โดยผูเลาเรื่องหรือปราชญทองถิ่น สามารถแสดงออกผานทางภาษาและการกระทํามากกวาจะเปนการเลาเรื่องเพียง

อยางเดียว ซ่ึงผูวิจัยใหความสําคัญกับส่ิงที่อยูเหนือกวาคําพูด และความหมายของคําพูด โดยคํานึงถึงลักษณะของปราชญ

ทองถิ่น และสถานที่ในเรื่องเลาน้ัน ผูวิจัยจึงสามารถเห็นฉาก (เงื่อนไขการแสดงออก และสถานที่ที่แสดงบทบาทน้ัน) ของ

ปราชญทองถิ่นไดอยางถองแท 

 ระยะที่ 2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ใชการวิเคราะหเน้ือหา โดยนําคําพูดจากการสัมภาษณในขั้น

ที่ 3 ของการศึกษามาจัดลําดับหมวดหมู และทําการวิเคราะหเน้ือหาสาระของขอมูลรวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของ

ขอมูล เพื่อนําความรูใหม อันเปนการทําความเขาใจกับปรากฎการณที่ศึกษา 

 ระยะที่ 3 การนําเสนอตัวแบบ เม่ือไดขอมูลจากเรื่องเลา การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตอยางมีสวนรวมและการ

สนทนากลุมจากผูที่เก่ียวของ  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

1. ประวัติของนายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

นายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นผูนําสมุนไพรพื้นบานมาแปรรูปและสรางผลิตภัณฑ แปรรูปจากสมุนไพรวาน

หางจะเข ยี่หอ เลิฟ อะโล Love Aloe เนนการนําสมุนไพรมาแปรรูปเปนของกิน ของใชที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  

จุดเริ่มตนในการกอกําเนิดองคความรู จนกลายมาเปนผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” น่ัน

คือ แรกเริ่มคุณอนันท เปนพนักงานประจําในบริษัทแหงหน่ึง อยูในจังหวัดระยอง มีหนาที่ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุอุปกรณ

ในการกอสราง และตองเดินทางไปดูงานตามพื้นที่ตางๆ เปนประจํา จนบางครั้งไมมีเวลากลับบานที่นครปฐม และในชวงน้ัน

คุณแมคุณอนันท ปวยบอยทานเขาออกโรงพยาบาลอยูบอยครั้ง ในบางทีคุณอนันท รีบขับรถกลับมาแตแมนอนอยูที่

โรงพยาบาลแลว คุณอนันท จึงเริ่มคิดวาหากวันนึงเรากลับมาไมทันเราจะตองมายืนกอดกันรองไหอยางน้ันหรือ และดวยแม

เปนโรคกระดูกทับเสนตองผาตัดที่หลัง คุณอนันท จึงสัญญากับตัวเองวา “ผมจะตองกลับมาดูแลแมดวยลมหายใจ” หลังจาก

น้ันคุณอนันท จึงเริ่มคิดวาถาจะกลับมาอยูบานเราจะทําอาชีพอะไรดี  

คุณอนันท เปนคนชอบดูรายการสารคดีที่ เ ก่ียวกับเกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวคิดของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และไดมีรายการหน่ึงนําเสนอเก่ียวกับสรรพคุณของวานหางจระเข คุณอนันท จึง

สนใจและไดเริ่มศึกษาอยางจริงจัง และพบวาวานหางจระเขสามารถทําตลาดได ในชวงตนป พ.ศ. 2558 จึงไดตัดสินใจปลูก
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วานหางจระเข จํานวน 4 ไร (ในตอนน้ันยังไมไดลาออกจากงานประจํา) และกอนปลูกวาน คุณอนันท ไดคุยตกลงกับทาง

โรงงานที่รับซ้ือวานหางจะเขวาชวงปลายปเราจะมีใบวานสงใหกับโรงงาน พอถึงชวงปลายปคุณอนันท จึงไดยื่นใบลาออกดวย

เหตุผล ตองการกลับมาดูแลแม และไดเริ่มตัดใบวานสงขายโรงงาน แตเน่ืองดวยขอจํากัดบางอยางในการรับซื้อ ทําใหเกิด

ปญหา เน่ืองจากโรงงานไมรับซ้ือใบวานที่มีขนาดเล็ก เพราะคุณอนันท ปลูกพืชแบบไรสารพิษ ไมไดใชสารเคมี ทําใหใบวาน

ของไรคุณอนันท มีขนาดเล็กกวาใบวานตามทองตลาดทั่วไป จึงเกิดปญหา คือ ใบวานไมสามารถขายไดทั้งหมด  

คุณอนันท จึงคิดหาวิธีนําเอาใบวานขนาดที่ไมผานมาตรฐานโรงงานมาคิดแปรรูปเปนของใชในชีวิตประจําวัน และ

ชิ้นแรกคือ สบูวานหางจระเขสด หลังจากทดลองทําเพื่อใชเองแลว ก็ลองทําแจกฟรีใหญาติพี่นองทดลองใช และกระจายกวาง

ออกไปเรื่อยๆ เม่ือเห็นผลตอบรับที่ดี คุณอนันท จึงเริ่มลองทําขายเล็กๆนอยๆ และก็ไดเริ่มเพิ่มผลิตภัณฑมากขึ้นจากคําแนะนํา

ของลูกคา เชน สบูเหลวอาบนํ้า แชมพูสระผม โลชั่นทาผิว  

ในปพ.ศ. 2558 คุณอนันท ไดนําผลิตภัณฑเขาจดทะเบียน OTOP ของจังหวัดนครปฐม ในครั้งแรกคุณอนันท สงสบู

วานหางจระเข เขาประกวด OTOP ระดับประเทศ แตไดรางวัล แค 2 ดาว คุณอนันท จึงศึกษาปญญาหาวา เพราะเหตุใดจึง

ไมไดรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว พบวา ปญหามาจากบรรจุภัณฑของสินคาที่ไมสวยงาม ทันสมัย ไมดึงดูดใจผูบริโภค คุณ

อนันท จึงแกไขใหม และเม่ือป พ.ศ.2559 เราไดสงผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” จํานวน 2 

รายการ คือ สบูเหลวอาบนํ้า และ โลชั่นทาผิววานหางจระเข เขารวมประกวด OTOP ระดับประเทศอีกครั้ง  

ในที่สุด ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” ไดรับการคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 

5 ดาว ทั้ง 2 รายการ น่ีถือเปนความภาคภูมิใจในความพยายามของเกษตรกรเล็กๆคนหน่ึง ในอําเภอกําแพงแสน จ.นครปฐม 

ที่พยายามนําความรูจากศาสตรพระราชามาใชและพัฒนาอาชีพใหกับตนเอง สรางรายไดใหกับครอบครัว โดยเฉพาะคุณพอ 

คุณแม ทุกคนในครอบครัวและหนวยงานราชการตางๆ เปนผูที่ใหการสนับสนุนในการทํางานใหประสบความสําเร็จในวันน้ี 

2. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล 

 ในชวงปแรก คุณอนันทใชชื่อสินคาวา “เจเจโบ บิวตี้อโล” แตปญหาที่พบคือ ลูกคาสวนใหญบอกวา ชื่อยาว จํายาก 

คุณอนันทจึงคิดใหมอยางสรางสรรค นําความรูสึกรักในครอบครัว อาชีพเกษตรกรรม รักสมุนไพรวานหางจะเข มาคิดชื่อตรา

สินคาใหม (แบรนด) ในที่สุดก็ไดตราสินคาที่ใชอยูในปจจุบันน้ีคือ “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” และพัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง 

สําหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ คุณอนันท เห็นความจําเปนของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอันเปนภูมิ

ปญญาของทองถิ่น ใหมีความทันสมัยสวยงาม ดึงดูดใจผูซ้ือโดยยังคงเอกลักษณที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นไว 

การออกแบบที่สรางความแตกตางโดยใชพื้นฐานทางวัฒนธรรม และคํานึงถึงประโยชนใชสอยเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบ

โจทยผูใชงานได ทุนทางวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธสอดคลองกับเศรษฐกิจสรางสรรค ดังน้ัน คุณอนันท จึงไดลงทุนกับ

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ในที่สุด ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” จึงมีอัตลักษณ

หรือจุดเดนของผลิตภัณฑวานหางจระเขสด บรรจุในรูปแบบตางๆ เนนคุณคาของผลิตภัณฑ ประโยชนใชสอย ความเปน

ธรรมชาติและความสวยงาม ออกจําหนายทุกเทศกาล และงาน OTOP ตางๆ ถือวาประสบความสําเร็จ และไดผลคุมคากับการ

ลงทุน ปจจุบัน คุณอนันท ไดผลิตสินคาที่ถูกแปรรูปจากวานหางจระเขหลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. สบูวานหางจระเขสด มีสรรพคุณ ชวยรักษาสิวอักเสบ สิวสเตียรอยด รักษาแผลที่เกิดจากสิว ลดผด ผ่ืน คัน จุด

ดางดํา และลดอาการบวมแดง สมานแผล ฟนฟูผิวที่ถูกแสงแดด ชวยในการบํารุงผิวพรรณ ทําใหผิวหนาสดใส เปลงปล่ังเปน

ธรรมชาติ 

วัตถุดิบและสวนประกอบในการทําสบู 

1.กลีเซอรีน 1กิโลกรัม 2.นํ้าวานหางจระสด 300กรัม 

3.มะขามปอมสด 100กรัม 4.นํ้าผ้ึงปา 10กรัม 

5.วิตามินอี 10กรัม  6.กล่ินนมขาว 10กรัม 

7.กันเสียสําหรับสบู 0.5กรัม 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1973 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบสบู 

 

ข้ันตอนการผลิต สบู 

1.ตัดวานหางจระเข พักวางไว 4-6 ชั่วโมง เพื่อใหยางสีเหลืองไหลออกมาจนแหง (เพราะยางวานหางจระเขเม่ือ

สัมผัสกับผิวอาจจะทําใหคันได) 

2.ปอกวานหางจระเข นําเน้ือวานมาปน เพื่อแยกกาก 

3.นํากลีเซอรีนตั้งไฟใหละลายในอุณหภูมิประมาณ 70 องศา เม่ือกลีเซอรีนละลายจนหมด เติมนํ้าวานหางจระเขสด

และตุนตอไปอีกประมาณ 10 นาที หลังจากน้ันยกลงจากเตา แลวเติมสวนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไป กวนเบาๆใหเขากัน 

4.นําสบูเทใสแบบที่เตรียมไว และพักทิ้งไวอยางนอย 24 ชั่วโมง เพื่อใหเน้ือสบูแข็งตัว 

5.นําออกจากแบบแลวเขาเครื่องปมกอนสบู  

6.บรรจุใสกลอง รอการจําหนาย 

 

2. น้ําวานหางจระเข  สรรพคุณของวานหางจระเขน้ันมีมากมาย เพราะมีสารสําคัญซ่ึงชวยออกฤทธ์ิสมานแผล และ

ชวยเรงการเจริญเติบโตของเซลลที่อยูรอบๆ แผล ชวยฆาเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังได อีกทั้งยังชวยบํารุงรางกายจากการ

ออนเพลียเพราะพักผอนนอยไดดวย  นํ้าวานหางจระเข มีกระบวนการผลิต ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบนํ้าวานหางจระเข 
 

ข้ันตอนการผลิต  

1.ตัดวานหางจระเข พักวางไว 4-6 ชั่วโมง เพื่อใหยางสีเหลืองไหลออกมาจนแหง (เพราะยางวานหางจระเขเม่ือ

สัมผัสกับผิวอาจจะทําใหคันได) ทําการปอกเปลือกใบใหหมดและลางนํ้าใหสะอาดเพื่อเอายางสีเหลืองออกใหหมด 

2. หั่นเน้ือวานหางเปนชิ้นเล็ก 
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3. นําเน้ือวานหางที่หั่นเตรียมไวตมในนํ้าเดือด พรอมปรุงผสมนํ้าตาลใหไดความหวานตามตองการ ซ่ึงอาจตมรวมกับ

สมุนไพรชนิดอ่ืนยิ่งเปนการด ีเชน ใบเตย เกกฮวย 
 

3. โลช่ันวานหางจระเข  สรรพคุณ ใชทาเพื่อลดอาการบวม เปนครีมทาใตตา บํารุงผิวหนา เพิ่มความชุมชื้น ใชผสม

กับสวนผสมตาง ๆ พอกหนาแทนวุนวานหางจระเขได ทั้งยังใชทาแผลพุพอง แผลสด เพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดรอนได

อีกดวยเน้ือผลิตภัณฑ ที่มีสวนผสมของมอยสเจอไรเซอรเขมขนกวา อาจไมเหมาะกับผูที่มีหนามัน เพราะเ น้ือครีมจะให

ความรูสึกหนักกวาเน้ือเจล แตคอนขางเหมาะกับผูที่มีหนาแหง เพราะจะใหความชุมชื้นที่มากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบโลชั่นวานหางจระเข 

 

 นอกจากน้ัน คุณอนันท  ไดศึกษาพัฒนาสินคาและกําลังผลิตสินคาใหม ภายใตตรา “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” คือ 

ผลิตภัณฑเจลวางหางจะเข เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค สินคาอยูในระหวางทดลองใชและทดสอบผลิตภัณฑ  

คาดวาจะนําออกจําหนายในเร็วๆน้ี 

 

3. แนวทางการพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสินคานวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด  4 .0  

ปจจุบัน คุณอนันท  ไดเขารวมโครงการอบรมและพัฒนาสินคาและการตลาดระหวางประเทศกับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคาชุมชน โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาการนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใช และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรางคุณคาและมูลคาใหแกสินคาและบริการทางเพิ่มมากขึ้นใน 4 ลักษณะที่สําคัญ 

คือ 

1. สินคาอยูบนพื้นฐานของความรูและภูมิปญญา (Knowledge Based) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข 

ตราเลิฟ อะโล มีการใชวัตถุดิบตามธรรมชาติและวัตถุดิบของทองถิ่น มาผานกระบวนการผลิตดวยวิธีแปรรูป โดยใชภูมิปญญา

และเทคโนโลยี คุณอนันท  คิดคนเทคนิคในการผลิตและคิดคนสูตรการผลิต เปนสูตรเฉพาะของคุณอนันท   
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ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบสบู 

 

2. มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (creative and innovative) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตรา

เลิฟ อะโล มีการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสบู โลชั่น และนํ้าวานหางจระเข คุณอนันท  ไดประดิษฐเครื่องกวนสบู และ

เรียนรูกระบวนการผลิตเพิ่มเทคนิคในการยืดอายุการรักษาสินคา โดยไมใสวัตถุกันเสีย นอกจากน้ัน การออกแบบ สรางสรรค

บรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย นาสนใจ แลวนําสินคามาจัดใสบรรจุภัณฑในหลากหลายรูปแบบตามความคิดสรางสรรคของ

ครอบครัว ทําใหผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเปนจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในรูปแบบโลชั่นและครีมอาบนํ้า 
 

3. มีความโดดเดนหรือสรางความแตกตาง (Differentiation) พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ 

อะโล มีการพัฒนานํ้าวานหางจระเข ใหมีหลากหลายสีและหลากหลายรสชาติ สีในนํ้าวานหางจระเขมาจากนํ้าสมุนไพร เชน สี

เขียวจากใบเตย เปนตน สรางความโดดเดนและความแตกตางใหกับนํ้าวานหางจระเข เปนการสรางเสนหแปลงมูลคาเปน

คุณคา โดยคุณคาแทๆ คือ ความเปนสมุนไพรพื้นบาน นอกจากน้ัน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของ มีการออกแบบ

บรรจุภัณฑบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ในหลากหลายรูปแบบ เชน จัดผลิตภัณฑจากวานหางจระเข  ใสถงผา ใสตะกราสาน ใส

ถุงชํารวย เปนตน จัดสินคาผลิตภัณฑจากวานหางจระเข อยางสวยงาม สะดวกในการซ้ือขายและการขนสง เหมาะเปนของ

ฝากในการทองเที่ยว งานเทศกาลตางๆ ไดอยางด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

1976 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ในบรรจุภัณฑหลายรูปแบบ 

 

4. มีตัวตนที่เปนเอกลักษณหรือตราสินคา (Brand) ที่ชัดเจน พบวา ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข ตราเลิฟ อะโล 

มีการออกแบบบรรจุภัณฑมีเอกลักษณ สรางสรรค หลากหลาย ส่ือถึงตนวานหางจระเข เนนตัวอักษรลวดลายที่มีรูปภาพวาน

หางจระเข สีเขียวสดใส จากธรรมชาติ ปลอดภัย เพื่อกระตุนความรูสึกของผลิตภัณฑวามาจากธรรมชาติแทจริง โดยเขียนคํา

วา Natural 100% ไวดวย ออกแบบตราสินคาและจัดวางรูปภาพในผลิตภัณฑ โดยส่ือใหเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑแปรรูป

จากธรรมชาติ เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูบริโภค สนใจซ้ือไปใชตามตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 รูปแบบตราสินคาผลิตภัณฑจากวานหางจระเข 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน  

1. ควรสงเสริม สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การจัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา

ทองถิ่นใหมากขึ้น 

2. ควรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหเปนทุน ซ่ึงเปนการสรางความทาทายใหชุมชนทองถิ่นผลิตสินคาและบริการ

จากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับชุมชนใหมากขึ้น  

3. ควรสนับสนุนทุนการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิต การตลาดและการบริการ 

4. ควรสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการแขงขัน เพื่อสามารถแขงขันในตลาดอาเซียน

และตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ควรสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางเปน

ระบบและยั่งยืน 
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6. ควรจัดประชุม เสวนาและเวทีชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูความรูของปราชญทองถิ่น ในระดับภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศไทย 

7. ควรจัดทําฐานขอมูลความรูของปราชญทองถิ่น ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการความรูจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบและทันสมัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสินคาอ่ืนๆ เชน ผัก ผลไม

ปลอดสารพิษ เปนตน 

1. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานสินคาและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นในดานอ่ืนๆ เชน ศิลปะการแสดงพื้นบาน งาน

ชางฝมือดั้งเดิม ผาทอพื้นเมือง อาหารไทย ขนมไทย เปนตน 

3. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  หากศึกษาในประเด็นน้ี  ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ

เพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม 4.0 ใหมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายอนันท  ดวงเที่ยง ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผูผลิตที่ใหขอมูลและตัวอยาง

ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข “Love Aloe (เลิฟ อะโล)” เพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทองถิ่นในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

  

ในสมัยอดีตคนไทยมีการประกอบพิธีกรรมน้ันคือ “พิธีบายศรีสูขวัญ” ซ่ึงเปนการประกอบพิธีทําขวัญหรือรับขวัญ 

เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูเขาพิธี ตลอดจนเปนการบวงสรวงเทพเจา ซ่ึงคนไทยไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา

พราหมณ และไดสืบสานถายทอดประเพณีจากรุนสูรุนมานานป หากกลาวถึงพิธีบายศรีสูขวัญ ส่ิงที่ขาดไมไดในการประกอบ

พิธีบายศรีสูขวัญ น้ันคือ “กระทงบายศรีหรือบายศร”ี บายศรีน้ันเปนของสูงอันทรงคุณคา ที่ใชเปนเครื่องบวงสรวงในการประกอบ

พิธีบายศรีสูขวัญ  

ในปจจุบันผูประดิษฐบายศรีสวนใหญจะเปนคนเกาแกที่ทํามาแตดั้งเดิม ซ่ึงเยาวชนไทยมีสวนนอยมากที่จะมีความรู

และมีฝมือในการประดิษฐบายศรี ผูเขียนบทความจึงตระหนักถึงความสําคัญของการประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ

และมุงหวังใหประเพณีบายศรีสูขวัญอยูคูกับคนไทยสืบตอไป จึงนําความรูในการประดิษฐบายศรีของ นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน 

มาเขียนบทความในครั้งน้ี เน่ืองจากทานเปนปราชญทองถิ่นในการประดิษฐบายศรีแบบโบราณและแบบประยุกต และสําเร็จ

การศึกษาการทําบายศรีชั้นสูงจากวิทยาลัยในวังอีกดวย 

 

คําสําคัญ: บายศรี  ปราชญทองถิ่น  พิธีบายศรีสูขวัญ 

 

Abstract 

  

In the past, Thai peoples have been being a wonderful ceremony “Baisrisukwan” that it is being 

given at any of the traditional Thai ceremonies. It is a solemn and sacred ceremony held to create the 

atmosphere of virtues and behevolence in the forms of worshiping gods. This ceremony was derived 

from certain original beliefs in Brahmanism. A past of this ceremony is “Kaatongbaisri or Baisri” that has 

very high value. 

Nowadays, the most of “Baisrisukwan” are produced by people who were in the past. The less 

of Thai generation has not well known about the correct way to create “Baisrisukwan”. The article writer 

has realized that “Baisrisukwan” invention is very important for “Baisrisukwan” ceremony. Moreover, this 

ceremony has been expected that It will be conserved and still be with Thai community for a long. 
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Therefore, this article has revealed the procedure of “Baisrisukwan” production by Paweraj Wasukarat, 

who is a local professional in ancient and modern “Baisrisukwan” creation. In supported data, the lady 

had graduated in the high course of “Baisrisukwan” invention from Thai royalcollege. 

 

Keywords: Baisri, local philosopher, Baisrisukwan ceremony 

 

1. บทนํา 

บายศรีทราบกันโดยทั่วไปแลววาเปนของสูงที่มีคุณคาสําหรับชาวไทยตั้งแตโบราณกาล นับตั้งแตเกิดจนเติบใหญ คน

ไทยมักจัดพิธีสูตรขวัญหรือสูขวัญขึ้นในวาระตางๆดังจะเห็นไดจากวิถีชีวิตของชาวไทยตามชนบท โดยเฉพาะชาวไทยภาคเหนือ

และภาคอีสาน ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวอยางดีงามตลอดมา บายศรีและพิธีสูขวัญน้ีเปนพิธีพราหมณ ดังคุณอุมา

วดี ทรัพยสิน อธิบายความวา “บายศรี” เปนภาษาเขมรผสมภาษาสันสกฤต แยกอธิบายไดวา “บาย” เปนภาษาเขมร แปลวา 

“ขาวสุก” และ “ศรี” เปนภาษาสันสกฤต ซ่ึงตรงกับภาษาบาลีวา “สิริ” มาใชในภาษาไทยวา “ขวัญ”หรือ “กําลังใจ” รวม

ความแลว “บายศรี” แปลวา “ขาวขวัญ” หรือ “ขาวอันเปนสิร”ิ หรือ บายศรี คือภาชนะที่ตกแตงใหสวยงาม เพื่อเปนสํารับใส

อาหารคาวหวานในพิธีบวงสรวง และพิธีทําขวัญตางๆ ทั้งในพระราชพิธี และพิธีของราษฎร (อุมาวดี ทรัพยสิน, 2550 หนา 5) 

เม่ือวิกฤติการณของโลกไดแปรเปล่ียนไป ผูคนตางหันมาพึ่งพาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบูชาเทพเจากันมากขึ้นเพื่อไดมาตามส่ิงที่

ตนเองปรารถนา ครั้นเม่ือคติ ความเชื่อ และความศรัทธามีมากขึ้นการประกอบพิธีกรรมตางๆ จึงเกิดขึ้นตามมา การประกอบ

พิธีกรรมจึงเปนการบวงสรวงเทวาอารักษส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเคารพและศรัทธาใหปกปกรักษาอยูดีมีสุข และในการประกอบ

พิธีกรรมในแตละครั้งจะตองมีส่ิงของเครื่องไหวสักการะน้ันก็คือ บายศรี (อุมาวด,ี 2552 หนา 3) 

การอธิบายความหมายของบายศรีตามความหมายจากพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา บายศรี ดังน้ี บายศรี หมายถึง เครื่องเชิญขวัญ ทําดวยใบตองรูปคลายกระทงเปนชั้นๆ มีขนาดใหญ เล็ก 

สอบขึ้นไปตามลําดับ เปน 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวยวางอยูในบายศรีและมีไขขวัญ

เสียบอยูบนยอด บายศรีมีหลายอยาง เชน บายศรีปากชาม บายศรีใหญ จากความความดังกลาว สรุปความหมายของบายศรี

ไดวา ขาวมงคลที่แสดงถึงความรุงเรืองหรือภาชนะสําหรับใสของมงคลเพื่อใชในพิธีตางๆ (ภัทราวุธ ทองแยม, 2548 หนา 6) 

ในสมัยตนครั้งโบราณที่ไทยเรารับเอาอารยธรรมมาจากตนแบบคือศาสนาพราหมณ ซ่ึงในครั้งน้ันพิธีกรรมการ

บวงสรวงบูชาเทพเจาจะใชเฉพาะในพระราชวังเจาฟาแผนดิน พออยูหัว และ เชื้อพระวงศเทาน้ัน และการบวงสรวงจะใช

กระทงดอกไมใบไมของคาวหวาน หรือในพิธีที่สําคัญจะมีการพลีกรรมดวยชีวิตของสัตว จวบเม่ือพระพุทธศาสนาเขามา

เผยแพรในสุวรรณภูมิไทยเราจึงรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาและผสมผสานกับศาสนาพราหมณเขาดวยกัน จากน้ันมากระทํา

พิธีพลีกรรมดวยชีวิตสัตวจึงลมเลิกไป (อุมาวดี ทรัพยสิน, 2552 หนา 8) บายศรีปากชามซ่ึงเปนหน่ึงในชนิดของบายศรี น้ันเปน

บายศรีขนาดเล็กใชในการสักการบูชาเทพยดา ครูบาอาจารย ในการบวงสรวงเทพยดาในทุกๆ พิธีกรรมจะขาดบายศรีปากชาม

ไมไดงานพิธีตางๆ เชน ทําขวัญเด็กเกิดใหม โกนผมไฟ โกนจุก การทําขวัญนาค การตั้งศาลพระภูมิประจําบาน พิธีสังเวย เปน

ตน เม่ือเสร็จพิธีประมาณ 7 วัน ก็จะนําไปจําเริญ หรือทิ้งไปเลย บางทานอาจปลอยใหแหงและวางไวอยางน้ันจนกวาจะเปล่ียน

ใหม (ศุภลักษณ ปญจรัตน, 2550 หนา 7)  

พิธีบายศรีสูขวัญน้ันบางทีเรียกวา "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสูขวัญ" เปนประเพณีสําคัญอยางหน่ึงของชาวอีสาน 

ประเพณีสูขวัญทํากันแทบทุกโอกาส ชาวอีสานถือวาเปนประเพณีเรียกขวัญใหมาอยูกับตัว พิธีสูขวัญน้ีเปนไดทั้งการแสดง

ความชื่นชมยินดี และเปนการปลอบใจใหเจาของขวัญจากคณะญาติมิตรและบุคคลทั่วไป และการสวดหรือการสูตรขวัญ 

เจาภาพผูจัดพิธีสูขวัญจะตองจัดหาหมอนวดหรือสูตรขวัญซ่ึงมักเรียกวา "พราหมณ" หรือ"พอพราหมณ" ไวลวงหนา ปกติน้ีพอ

พราหมณมักจะเปนผูที่ทราบประเพณีสูขวัญเปนที่นับถือของ ชาวบานในหมูบานน้ัน หมอสูตรขวัญสมัยกอนๆ นุงหมธรรมดา

เพียงใหมีผาขาวหรือใหมีผาขาวมาพาดบา ก็พอปจจุบันนิยมนุงขาวหมขาว นับวาเปนการพัฒนาใหเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม 
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1981 

การเชิญขวัญกอนสูตรขวัญ เม่ือพราหมณสูตรขวัญจบแลวญาติพี่นองจะเอาขาว ไข กลวย ใสมือเจาของขวัญมือซายหรือมือ

ขวา ก็ไดใหพราหมณผูกขอมือใหกอนปกติจะผูกขอมือซายเพราะแขนซายถือเปนแขนและดายผูกขอมือ ถือเปนของดี ของ

ศักดิ์สิทธ์ิควรรักษาไวอยาพึ่งดึงทิ้งใหลวง 3 วันเสียกอนจึงดึงออกเวลาทิ้งอยาทิ้งลงที่สกปรกเพราะดายผูกแขนเปนของขาวของ

บริสุทธ์ิ (ปริญญาณ ภิกข,ุ 2516) จะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญจะรูจักและคุนเคยกับบายศรีเปนอยางดี เพราะแทบทุกภาคของ

ประเทศไทยจะมีพิธีกรรมตางๆ  ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมตางๆ น้ีตองใชบายศรีเปนองคประกอบทั้งส้ิน 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1). เพื่อศึกษาประวัติของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัด

นครปฐม 2). เพื่อศึกษาองคความรูของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ในการประดิษฐบายศรีเพี่อใชในพิธีบายศรีสูขวัญ 3).เพื่อ

วิเคราะหบทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน และมุงหวังถึงองคความรูในการทํา

การประดิษฐบายศรีของสูงที่ทรงคุณคา เพื่อใหบายศรีน้ันอยูคูกับพิธีบายศรีสูขวัญ และในพิธีประเพณีตางๆ ของไทยสืบตอไป 

และยังศึกษาชนิดของบายศรีตางๆ ที่จะนําไปใชประกอบพิธีใหเหมาะสมกับพิธีตางๆที่แตกตางกันไปดวย ผูเขียนบทความหวัง

วาการเขียนบทความในครั้ง น้ีจะสามารถมีสวนที่จะชวยอนุรักษใหเยาวชนไทยรุนหลังไดตระหนักและรวมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย และชวยกันสืบทอดการประดิษฐบายศรีใหอยูเคียงคูกับประเพณีบายศรีสูขวัญ สงตอรุนตอรุน

สืบตอไป 

 

3. ประวัติของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน หรือครูหญิง รัตนสุวรรณ เปนปราชญชาวบาน ในหมูบานหนองเสือ ตําบลหนองดินแดง  

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกิดเม่ือปพุทธศักราช 2498 ปจจุบัน (พ.ศ.2560) อายุ 62 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จาก วิทยาลัยครูสวนสุนันทา บิดาชื่อ ผูใหญสุภี กาฬภักดี มารดาชื่อ นางบุญ กาฬภักดี คูสมรสชื่อนายสมเกียรติ เชาวรัตน 

อายุ 58 ป อาชีพ ทําไร มีบุตรธิดารวม 2 คน 

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ไดเลาถึงในชวงวัยเด็กไววา ครั้งในวัยเด็กทานเห็นพอแมญาติพี่นองของทานไดประดิษฐ

บายศรีเปนอาชีพเสริม ครูหญิงสนใจและอยากประดิษฐบายศรีมากตั้งแตเด็ก จนกระทั่งครูหญิงเขาสูชวงวัยรุนไดเรียนรูวิธีการ

ประดิษฐบายศรีแบบพื้นฐานจากคนในครอบครัวของทานและเรียนรูจากที่โรงเรียนแตเปนการเรียนที่ไมไดรับการสอนอยาง

จริงจัง และตอนน้ันยังประดิษฐบายศรีออกมาไดยังไมสวยงามและประณีต โดยครูหญิงน้ันเริ่มสนใจและปรารถนาที่อยากจะฝก

ทําบายศรีใหดีและทําออกมาอยางสวยงาม และอยากที่จะมีความรูเก่ียวกับการทําบายศรีใหถองแท เพราะครูหญิงน้ันตองการ

ชวยงานการทําบายศรีของที่บาน ครูหญิงจึงขอผูใหญทําแตผูใหญทานไมอนุญาตใหทําเพราะครูหญิงยังไมมีความชํานาญใน

การทําบายศรี จากน้ันครูหญิงจึงขวนขวายไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยในวัง ครั้งที่เรียนที่วิทยาลัยในวัง ครูหญิงมีความสุขและ

สนุกกับการเรียนมาก จนครูหญิงเรียนสําเร็จถึงขั้นทําบายศรีชั้นสูง ครูหญิงตองการนําความรูที่ไดร่ําเรียนมาและประสบการณ

ในการทําบายศรีของทานมาถายทอดใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูและเผยแผตอไป ตั้งแตที่ครูหญิงเรียนจบการทําบายศรีชั้นสูง 

ที่วิทยาลัยในวัง ครูหญิงไดเริ่มเผยแผถายทอดวิชา หรือศาสตรเรื่องบายศรีมาตั้งแตน้ันตลอดจนถึงปจจุบัน และครูหญิงได

ศึกษาการทําบายศรีเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อถายทอดใหลูกศิษยของทานตอไป 
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ภาพที่ 1 นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ไดเปนวิทยากรในการสอนการประดิษฐบายศรี ใหกับลูกศิษยในจังหวัดนครปฐม 

 

แรงบันดาลใจในการเรียนรูของครูหญิง คือ ครูหญิงมีความมุงม่ันตองการทําใหได รูใหจริง ถายทอดใหเปน และเผย

แผออกไปสูรุนตอรุน และอีกทั้งยังเปนผูสรางอาชีพใหกับคนอีกมากมาย 

 

ประสบการณและผลงานที่สําคัญ 

 1. การเปนวิทยากรเผยแผความรูใหผูเขาอบรมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

 2. การเปนวิทยากรเผยแพรความรูใหกับผูอบรมของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง 

 3. การเปนวิทยากรใหความรูดานการศึกษาและอาชีพในนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนศรี

วิชัยวิทยา 

 4. การเปนวิทยากรเผยแผความรูใหกับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนตางๆ 

 5. การใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมสิรินธรฯ นิทรรศน อภิวัฒนสูอาเซียน (Exhibition to ASEAN) ป

การศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เม่ือ ป พ.ศ.2558 

 6. การจัดนิทรรศการและรวมกิจกรรม โครงการฟนฟูของเกาเลนวาวไทยๆ กลุมศิลปะประดิษฐดินไทยและผา ณ 

ลานวัฒนธรรมวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เม่ือ ป พ.ศ.2553 

 7. การทําบายศรีใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม เม่ือป พ.ศ.2554 และป พ.ศ.2555  

 

 การฝกอบรม 

1. ผานการอบรมหลักสูตร เรื่อง การเสริมสรางธุรกิจอยางยั่งยืน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม 

2. ผานการอบรมหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ วิชา งานบายศรี (ผา) หลักสูตร 60 ชั่วโมง ไดระดับคะแนนเฉล่ีย 

4.00 ระหวางวันที่ 1 ม.ค. – 24 พ.ค. พ.ศ.2551 ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม 

3. ผานการอบรมหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพวิชา งานบายศรี (ใบตอง) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ไดระดับคะแนนเฉล่ีย 

3.50 ระหวางวันที่ 22 พ.ค. – 10 ก.ค. พ.ศ.2554 ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1983 

4. องคความรูของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน มีความเชี่ยวชาญในการประดิษฐบายศรีและเปนปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงครู

หญิงมีความรูความสามารถและมีฝมือในการประดิษฐบายศรีแบบโบราณและแบบประยุกต และสามารถประดิษฐบายศรีไดทุก

ชนิด ตลอดจนมีความรูความสามารถในการประดิษฐบายศรีชั้นสูง อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน ไดการประดิษฐบายศรีใหกับหนวยงานและวัดตางๆ 

 

การประดิษฐบายศรีน้ันเปนการทํางานฝมือดานศิลปะการประดิษฐและตกแตงของไทย โดยบายศรีน้ันสามารถทํา

ดวยใบตองสดและทําดวยผา และชนิดของบายศรีที่ใชในการประกอบพิธีมีหลายชนิดมากโดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

ชนิดของบายศรีจําแนกได ดังนี้ 

1. บายศรีปากชาม  

2. บายศรีเทพ  

3. บายศรีพรหม  

4. บายศรีตอ  

5. บายศรีขัน 

6. ขันครู  

7. บายศรหลัก หรือ บายศรีตน  

8. บายศรีปริเฉทตางๆ 

 

1. บายศรีปากชาม บายศรีปากชามนิยมใชบูชาเปนคู สวนมากจะใชในพิธีสามัญชนทั่วไป เชน พิธีบวงสรวงเทพยดา 

พิธีบูชาครูตางๆ และสามารถนําบายศรีปากชามไปถวายพระภิกษุสงฆ หรือใชสักการบูชาพระรัตนตรัยได บายศรีปากชามถือ

เปนบายศรีแมแบบที่สามารถตอยอดในการประดิษฐบายศรีในขั้นตอไปได บายศรีปากชามแบงลักษณะชั้นของบายศรี เพื่อใช

ในพิธีตางๆไดดังน้ี 1).บายศรีปากชามชั้นตน มีลักษณะน้ิวบายศรี 3-5 ชั้น สามารถใชในพิธีทําขวัญเด็กแรกเกิด ทําขวัญบวช

นาค ทําขวัญบาวสาว เปนตน 2). บายศรีปากชามชั้นกลาง มีลักษณะน้ิวบายศรี 7 ชั้น สามารถใชในพิธีไหวครู เชน ครูทาง

ดนตรี โขน ละคร เปนตน 3). บายศรีชั้นสูง มีลักษณะน้ิวบายศรี 9 ชั้น สามารถใชบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือนําไปกราบบูชา

พระรัตนตรัย  
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ความหมายของนิ้วบายศรี  

มีน้ิว 3 น้ิว หมายถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  

มีน้ิว 5 น้ิว หมายถึง ขันธ 5 ของมนุษย ประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  

มีน้ิว 7 น้ิว หมายถึง สวรรคทั้ง 6 ชั้น รวมทั้งชั้นโลก  

มีน้ิว 9 น้ิว หมายถึง คุณของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนเลขแหงความมงคล  

2. บายศรีเทพ  มีลักษณะคือจะมีตัวแม 5 ลูก ตัวลูก 5 ลูก ซ่ึงปจจุบันการทําบายศรีเทพน้ันจะไมใสขาวภายในกรวย

เหมือน บายศรีปากชาม แตก็จะอนุโลม ใหใชเรียกวา บายศรีเทพ เพื่อนําไปสักการะบูชาเทพยดา  

3. บายศรีพรหม มีลักษณะคือจะมีตัวแม 16 ลูก ตัวลูก 9 ลูก ภายในกรวยที่อยูตรงกลางน้ัน จะบรรจุดวยหญา

แพรก ใบโพธ์ิ ใบขนุน ดอกเข็ม ดานนอก และจะใชหมาก – พลู บุหรี่ ดอกไมมงคล ในการประดับบายศรี ซ่ึงบายศรีพรหมจะ

ใชในพิธีการ บวงสรวง พระพรหม เชน การตั้งศาล บวงสรวง หรือใชในงานไหวคร ูเปนตน 

4. บายศรีตอ มีลักษณะคือ จะใชตนกลวยเปนแกนกลาง ใชรัดดวยบายศรี เปนหน่ึงชั้นหรือสองชั้น ชั้นดานบน จะ

ใชบายศรี แมตั้งขึ้น 5 ลูก แลวลง 5 ลูก ทําเปน 3 ดาน ชวงตรงกลางของชองวาง จะคั่นดวยตัว ลูกขึ้น 3 ลูก ลง 3 ลูก บนยอด 

จะใสกระทง หมาก – พลู บุหรี่ ของหวาน เชน เม็ดขนุน ทองยอด แลวปดดวย กรวย เปน บายศรีตอจะสามารถใชในพิธีขอ

ขมา ตอเทพยดา ครูบาอาจารยพื้นลาง เปนตน 

5. บายศรีขัน มีลักษณะคือ มีหลายแบบไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ตายตัว ในตัวบายศรีบรรจุดอกไมดอกบัวและธูป 5 

คู ใสลงในกรวยทรงแหลมทั้ง 5 สลับบายศรี 5 ตัว ยอดกรวยใหญประดับดวยดอกบัว ตกแตงดวยดอกไมบรรจุลงขันนํ้าหรือ

หรือพานชนิดตางๆ และนําไปไหวครูบาอาจารย หรือเทพยดา เปนตน 

6. ขันครู มีลักษณะคือ มีหลายแบบไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ตายตัว เปนเครื่องสักการบูชาไหวครูบาอาจารย 

ประกอบไปดวยดอกไมขาว ธูปเทียน ผาขาว และทํากรวยโดยใชใบตองพับเปนกรวยแหลม 5 กรวย และบรรจุดวย ดอกไม ธูป 

เทียน 5 ชุด และวางบนผาขาว และนําไปไหวครูบาอาจารย 

7. บายศรีหลัก หรือ บายศรีตน มีลักษณะคือ ใชบายศรีสลับกันไป เชน ชั้นแรก 32 ลูก หรือ 16 ลูก ชั้นตอไป ก็

ลดลง ตามแตผูส่ังจะส่ังทํา บายศรีหลัก มี 9 ชั้น หรือ 7 ชั้น หรือ 5 ชั้น ซ่ึงสวนใหญ จะใชในพิธีกรรม ไหวครู ซ่ึงใหความหมาย 

“ดานการตั้งตัว มีหลักมีฐานที่ม่ันคง” 

8. บายศรีปริเฉท หรือ บายศรีปลีกยอย มีหลายแบบไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ตายตัว แตขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับ

งานที่จัดขึ้น ไดแก บายศรีบัลลังก บายศรีเทียนชัย บายศรีธรรมจักร บายศรีจัตุรมุข บายศรีจุฬามณี บายศรีขวัญ ฯลฯ ขึ้นอยู

กับความหมายของชอเชิงชั้นอันเปนมงคล 

 

ข้ันตอนการทําบายศรีปากชามโดยใชใบตองสด 

ใบตองที่ใชในการประดิษฐบายศรี ครูหญิงแนะนําตองใชใบตองตานีเพราะใบตองตานีจะมีความเหนียวและมีสีเขียว

สด และทนทานกวาใบตองชนิดอ่ืน  

สวนประกอบของบายศรีปากชาม ตองประกอบดวยส่ิงตางๆดังนี้ 

1. ไขขวัญ หรือไขยอด คือไขตม เราจะใชไขไกหรือไขเปดก็ได ไขน้ีเราจะเสียบไวบนยอดบายศรี และเม่ือเสร็จพิธี

แลว ผูรับทําขวัญจะตองกินไขขวัญน้ีเพื่อความเปนสิริมงคล 

2. ตัวแมงดา คือ สวนที่วางระหวางกลางตัวบายศรี บายศรีหน่ึงชามมีบายศรี 3 ตัว ก็จะมีแมงดา 3 ตัว 

3. แตงกวาและกลวยน้ําหวา นําแตงกวาและกลวยนํ้าวา อยางละ 1 ผล ไมปลอกเปลือก แบงเปน 3 ซีก ตามยาว 

4. กรวย เราจะนํากรวยบรรจุดวยขาวสุก ตองบรรจุขาวสุกปากหมอใหแนนแลวเสียบยอดบายศรีดวยไขขวัญและ

ปดปากกรวยดวยใบตองความสูงของกรวยน้ันตองสูงกวาตัวบายศรีเล็กนอย 

5. ดอกไมสด สวนใหญเราจะใชดอกดาวเรือง ดอกบานไมรูโรยและดอกรักมาตกแตงบายศรี 
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วัสดุและอุปกรณที่ใช  

 กอนที่เราจะลงมือทําบายศรีน้ันเราควรจะเตรียมอุปกรณตางๆใหพรอมกอนทําเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน

ระหวางที่เราประดิษฐบายศรี 

1. เข็มมือ เราควรเลือกใชเข็มมือ เบอร 7 แตถาหากตองเย็บกลีบดอกไมที่มีความละเอียดควรใชเข็มมือ เบอร 9 

2. ดาย เราควรเลือกดายสําหรับเย็บใบตอง เบอร 60 สีเขียว หากเย็บดอกไมควรเลือกสีดายตามสีดอกไม และควร

ใชดายคูเพราะหากใชดายเดี่ยวจะทําใหดอกไมฉีกขาดงาย 

3. ไมกลัด ควรเลือกไมกลัดที่มีความหนาพอสมควรตัดใหมีความยาว 1.5 น้ิว เพื่อใชเสียบปลายตัวบายศร ี

4. ผาขาวบาง ควรเลือกผาขาวบางที่เน้ือน่ิม เสนใยโปรง อากาศถายเทไดดี เราใชผาขาวบางในการหอหุมบายศรี

เพื่อใหบายศรีสดอยูไดนาน 

5. กรรไกร ควรเลือกกรรไกรที่มีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน 

6. มีดแกะสลัก ควรเลือกใชมีดแกะสลักที่มีความคม เพื่อผลไมที่แกะสลักจะไมเปนขุย   

7. แม็กซเย็บ ควรใชแม็กซเย็บตัวเล็ก 

8. ตะปูหมุด ใชเสียบใบตองและดอกไมติดกับตัวบายศร ี

9. มีด ควรใชมีดเลมเล็ก 

10. กรรไกรกามปู เพื่อใชตัดกานดอกไม ไมกลัด  

11. ดอกไมและใบไมสด ควรเลือกดอกไมและใบไมชนิดที่ทนไมเหี่ยวช้ํา นําดอกไมและใบไมตัดกานแชนํ้าไวเพื่อให

สดและคงทน 

12. ใบตอง ใชใบตองตานีเพราะใบตองตานีจะมีความเหนียวและมีสีเขียวสด และทนทานกวาใบตองชนิดอ่ืน  

 

ข้ันตอนการเตรียมใบตอง 

1. นําใบตองผ่ึงใหน่ิม โดยถาหากเราพับกลีบแลวยังมีรอยแตกแสดงวายังไมน่ิมพอ ใหผ่ึงตอสักระยะ 

2. นําใบตองตัดหัวและทายในชวงที่เสนใบตองไมขนานออก 

3. นําใบตองมาเช็ดฝุนละอองใหสะอาด ใชผาเช็ดตามรอยของเสนใบตองไปในทางทิศเดียวกัน เพื่อที่จะไมใหใบตอง

ขาดเสียหาย เม่ือเช็ดใบตองสะอาดแลว ก็พับใบตองใหหลวมๆและพับซอนกันใหเปนระเบียบ 

  

ข้ันตอนการพับและเย็บตัวบายศรี 

1. เราพับตัวบายศรีหนาชาง โดยฉีกใบตองใหมีหนากวาง 2 น้ิว, 2 น้ิวครึ่ง, 3 น้ิว, 3 น้ิวครึ่ง, 4 น้ิว, 4 น้ิวครึ่ง และ 

5 น้ิว ขนาดละ 3 ชิ้น  

2. นําใบตองที่ฉีกทุกขนาดมาพับ โดยแตละขนาดตองพับใบตองดานแข็งไวทางซายและพับลงมาใหตั้งฉาก แลวพับ

ทบริมใบตองดานซาย 1 ทบ แลวทบริมใบตองดานขวาใหชิดสันทบพอดี จากน้ันพับสันดานขวาทบลงก่ึงกลางใหปลายแหลม

และพับจนครบทุกขนาด 

3. จากน้ันนํากลีบหนาชางที่พับโดยใบตองขนาด 5 น้ิว ไวดานลางแลวเรียงทับกัน 4 น้ิวครึ่ง, 4 น้ิว, 3 น้ิวครึ่ง, 3 น้ิว

, 2 น้ิวครึ่ง, 2 น้ิว ตามลําดับ ใหกลีบใหญอยูลางสุด กลีบเล็กอยูดานบน โดยวางใหปลายกลีบหางลดหล่ันกันประมาณ 1 

เซนติเมตร แลวพักไวกอน 

4. เราพับตัวผานุงชายธง โดยฉีกใบตองกวาง 3 น้ิว จํานวน 9 ชิ้น พับริมใบตองดานซายและขวาเฉียงจากก่ึงกลาง

ทั้ง 2 ดาน ใหปลายทบกันเล็กนอย จากน้ัน วางผานุงดานหลังตัวบายศรีใหปลายแหลมผานุงต่ําจากปลายยอด 2 น้ิวครึ่ง 

ดานหนาพับชายผานุงขวาทับซาย และนุงผาตัวบายศรีตัวละ 3 ผืน ใหลดหล่ันกันประมาณ ชั้นละ 1 เซนติเมตร และพักไวกอน 
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ข้ันตอนการตัดตัวแมงดา 

1. เราจะฉีกใบตองกวาง 3 น้ิว จํานวน 3 ชิ้น แลวพับทบใบตองตามยาว จากน้ันตัดตัวแมงดาใหโคงเปนรูปวงรี โดย

มีสวนกวาง 2 น้ิวครึ่ง ยาว 2 น้ิวครึ่ง 

2. ตัดหางแมงดา โดยใหความกวาง ครึ่งเซนติเมตร และฉีกใบตองตามทางยาวออก ตัดและฉีกใบตองตอไป จน

เหลือใบกวางประมาณ ครึ่งเซนติเมตร ขณะที่ยังพับสันทบอยู 

3. จากน้ันตัดปลายหางแมงดาใหมีปลายแหลม แลวตัดสายสามเหล่ียมที่จุดสันทบตรงกลาง 3 ลาย 

4. แลวเม่ือกางออกก็จะไดตัวแมงดา 3 ตัว และพักไวกอน 

 

ข้ันตอนการมวนกรวย 

1. เราจะตองฉีกใบตองกวาง 10 น้ิว จํานวน 2-4 แผน เพื่อที่จะทํากรวย โดยวางใบตองสีออนและสีแกสลับกัน 

2. มวนริมใบตองเขามาจากทางขวา แลวมวนเขามาจนเกินครึ่งใหปลายกรวยแหลม จากน้ันพับทบริมใบตอง

ดานซายใหตั้งฉากแลวมวนกรวยจนสุดใบตอง 

3. เย็บดอกจันใหตรึงแนน ตัดปากกรวยรอบๆฐานกรวยใหเทากัน แลวเย็บตรึงขอบฐานกรวยเปนระยะๆ เพื่อไมให

ฐานกรวยฉีกขาดงาย และพักกรวยไวกอนเพื่อเขาสูขั้นตอนประกอบจัดบายศรีลงชาม 

 

ข้ันตอนการจัดบายศรีลงชาม 

1. เราจัดวางตัวบายศรีโดยนําบายศรีที่เราพับไว 3 ตัวน้ัน ใสลงในชามกอน และใหฐานบายศรีน้ันชนกัน แลวตัด

ใบตองเปนรูปสามเหล่ียมเพื่อใชปดฐานบายศรี 

2. ใสขาวสุกลงในกรวยใหเต็มแลวตัดใบตองใหกวางกวาปากกรวยเล็กนอย จํานวน 2 แผน เพื่อเย็บปดปากกรวย  

3. แลวนํากรวยวางลงกลางชามบายศรี แลววางตัวแมงดาระหวาตัวบายศร ี

4. จากน้ันนํากลวยนํ้าวาและแตงกวาอยางละ 1 ลูก ตัดหัวและตัดทายแบงเปน 3 สวน โดยผาเปนแนวยาว  

5. ใสกลวยนํ้าวาและแตงกวาที่ผาไว ใสลงดานขางตัวแมงดา 

6. จากน้ันนําไขตม เสียบดวยดอกรัก 2 ดอก และ ดอกพุด 1 ดอก เพื่อนําไปเสียบไวที่ปลายยอดกรวย 

 

การที่ผูเขียนบทความนําวิธีการประดิษฐบายศรีปากชามมาเขียนวิธีการทําเพราะวาบายศรีปากชามเปนการประดิษฐ

บายศรีที่เปนพื้นฐานของการประดิษฐบายศรี ซ่ึงการประดิษฐบายศรีปากชามสามารถตอยอดในการทําบายศรีอ่ืนๆไดและ งาน

บายศรีใบตองสดน้ัน เปนงานที่มีคุณคา งดงาม เอกลักษณ โดดเดน เปนหน่ึงไมเปนรองใคร บงบอกถึงความบากบั่น สามัคคี มี

ใจรัก ศรัทธา ตอความเชื่อของศาสตรของเรื่องที่นอกเหนือจากธรรมชาติ ที่ดีงาม สมควรที่จะสืบทอดจากรุนตอรุนใหดํารงไว

ตอไป 

 

ข้ันตอนการทําบายศรีโดยใชผา 

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ไดสําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ วิชา งานบายศรี(ผา) หลักสูตร 60 ชั่วโมง 

ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จ.นครปฐม เม่ือป พ.ศ.2551 และหลังจากครูหญิงเรียนการ

ประดิษฐบายศรีโดยใชผา และสําเร็จหลักสูตรแลว ครูหญิงก็เริ่มเผยแผความรูใหกับลูกศิษยของทานตั้งแตบัดน้ันจนถึงปจจุบัน 

ในปจจุบันนิยมใชบายศรีที่ทําดวยผาเน่ืองจากสามารถเก็บบายศรีไวไดนานไมเหี่ยวแหงเหมือนกับบายศรีใบตองสด

และอีกทั้งยังหาวัสดุไดงายอีกดวย 
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วัสดุอุปกรณที่ใช 

1). ผาโพลีออย (สีเขียว) เราจะใชผาโพลีออยสีเขียวเน่ืองจากมีลักษณะคลายใบตองมากที่สุดและสวยงาม 

2). เข็มหมุดหัวมุก ใชเข็มหมุดหัวมุกในการประดับบายศรีแทนดอกรักเพื่อความสวยงาม 

3). ดอกไมผา ขนาดเล็ก ใชดอกไมที่ทําดวยผาในการประดับตกแตงบายศรี 

4). พานทองหรือชาม ใชพานหรือชามในการวางบายศร ี

5). กาวปน ใชปนกาวติดเพื่อความแนนหนา 

6). โฟมหนา 0.5 นิ  ว ใชโฟมในการทําฐานบายศร ี 

7). กระดาษ 70 แกรม ข ใชกระดาษ 70 แกรม ในการมวนเปนกรวย 

 

ข้ันตอนการมวนนิ้วบายศรี 

1. เราตองตัดผาโพลีออยกวาง 2 น้ิว ยาว 4 น้ิว จํานวนทั้งหมด 36 ชิ้น เพื่อมวนน้ิวบายศรี จากน้ันตัดผากวาง 1.5 

น้ิว ยาว 4 น้ิว จำนวนทั้งหมด 36 ชิน้ เพื่อทําเปนผานุง และตัดผากวาง 6 น้ิว ยาว 8 น้ิว จำนวน 1 ชิน้ เพื่อที่จะมวนเปนกรวย 

2. จากน้ันมวนริมผาใหทแยง 45 องศา โดยใชน้ิวโปงซายกดตรงยอดไวแลวคอยๆ มวนเปนน้ิว มวนจนใกลสุดริมผา 

แลวพับทบจนใกลสุดริมผา แลวมวนจนสุดริมผา ปรับใหริมอยูกลางโคนกลีบ และมวนน้ิวใหไดทั้งหมด 36 น้ิว 

 

ข้ันตอนการเขาตัวบายศรี 

1. เราตองนำผานุงโดยตัดจากผาโพลีออยมาวางทาบดานหลังใหตำกวายอดบายศรีประมาณ 1.5 น้ิว  

2. จากน้ันพับริมผาทั้งซายและขวา ใหเฉียง 30 องศา แลวพับตลบชายผานุงเขาขางในใหกระชับ พับยอนกลับมา

ขางนอกแบบยกนม 

3. จากน้ันนำตัวลูกบายศรีมาทาบกลางผานุงใหยอดอยูก่ึงกลาง แลวนุงผาแบบยกนม และเขาตัวบายศรี จํานวน 9 

น้ิว และเขาตัวบายศรี จำนวน 4 องค(ทิศ) 

 

ข้ันตอนการมวนกรวยบายศรี 

1. ตองตัดกระดาษกวาง 6 น้ิว ยาว 8 น้ิว จำนวน 1 ชิน้ แลวมวนเปนกรวยและมวนหุมดวยผาโพลีออยอีกหน่ึงชั้น  

2. จากน้ันตัดชายผาสวนฐานของกรวยและติดกาวพับเก็บดานในของกรวย 

 

ข้ันตอนการประกอบบายศรี 

1. ติดโฟมขนาด 0.5 น้ิว ติดกาวบุดานในพานหรือชาม และนำกรวยบายศรียึดติดในพานหรือชาม โดยใชปนกาวยิง

กาวเขาไปเพื่อยึดติด 

2. จากน้ันประกอบตัวบายศรีทั้ง 4 ทิศ โดยวางสับหวางกัน และติดโดยใชปนกาวยิงกาวเขาไปติดบายศรีทั้ง 4 

กับโฟมใหแนน 

3. จากน้ันตกแตงดวยดอกไมใหสวยงาม ดานบนกรวยและตกแตงระหวางตัวบายศรีทั้ง 4 ทิศ 

4. เม่ือประกอบตัวบายศรีและตกแตงบายศรีเสร็จแลว ก็เปนอันเสร็จส้ิน 

 

5. บทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน 

 บทบาทในการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน มี 2 บทบาท ดังน้ี 

1. การเปนวิทยากรใหความรูดานการประดิษฐบายศรีแกผูคนมากมาย 
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นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ไดอุทิศตนเพื่อเปนวิทยากรใหความรูในการประดิษฐบายศรีแกเยาวชนไทยและ 

ผูคนมากมาย หากหนวยงานใดเชิญทานเปนวิทยากรใหความรูในการประดิษฐบายศรีหรืองานประดิษฐอ่ืนๆ ทานไมเคยปฏิเสธ

และเต็มใจที่จะใหความรูกับผูที่สนใจที่จะเรียนรูและทานยังใหความรูในการสรางอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักกับผูคน อาทิเชน  

ทานไดเปนวิทยากรเผยแผความรูใหผูเขาอบรมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน และสรางอาชีพใหกับลูกศิษยของทาน และทานเปนวิทยากรเผยแพรความรูใหกับผูอบรมของศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง ซ่ึงโรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนที่ทานเคยศึกษาเลาเรียนมาและทานเปนวิทยากรเผยแผ

ความรูใหกับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนตางๆ เปนตน จะเห็นไดวาครูหญิงตั้งใจและมุงม่ันใหการสอนและใหความรูแกชาว

ไทย ซ่ึงทานอยากใหเยาวชนคนไทยไดมีความรูในการประดิษฐบายศรีและชวยกันอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของไทยเอาไวจน

ชั่วลูกชั่วหลานสืบตอไป 

2. การเปนผูใหบริการในการทําบายศรีใหกับ หนวยงาน, องคกรและวัด เพื่อใชในพิธีกรรมตางๆ 

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง นอกจากจะเปนวิทยากรในการบรรยายเรื่องการประดิษฐบายศรีแลว ทานยัง

เปนผูใหบริการในการทําบายศรีกับหนวยงานตางๆ รวมถึงวัดตางๆ ที่ตองการใชบายศรีในการประกอบพิธีกรรม หากงานของ

ทานประดิษฐไมทันตอความตองการ ทานก็จะสงงานใหลูกศิษยของทานไดรวมดวยชวยกันทําผลงานใหสําเร็จและออกมา

สวยงาม อีกทั้งยังเปนรายไดเสริมใหกับลูกศิษยของทานอีกดวย ผลงานของทานที่ทานไดลงมือประดิษฐบายศรีเอง เชน ทานได

ทําบายศรีใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม เม่ือป 2554 และป 2555 งานที่ทําในครั้งน้ันทานรูสึกภูมิใจมาก

ที่ไดเปนผูทําบายศรีเพื่อใชประกอบพิธีในงานองคพระปฐมเจดีย นอกจากน้ียังมีงานตางๆอีกมากมาย 

 

6. บทสรุป 

ในปจจุบันการประดิษฐบายศรีน้ันมีการประดิษฐกันนอยลงเม่ือเทียบกับในอดีต และผูประดิษฐบายศรีสวนมากจะ

เปนคนสมัยกอนที่ทํากันมาแตดั้งแตเดิม ผูเขียนบทความตระหนักถึงการสืบสานการประดิษฐบายศรี อยากใหบายศรีและ

พิธีกรรมตางๆ น้ันคงอยูคูกับคนไทยตลอดไป และสามารถสงตอความรูสูรุนลูกรุนหลานไดดํารงไวสืบไป เพราะคนไทยเราน้ัน

เปนเมืองพุทธ มีการประกอบพิธีกรรม, บวงสรวงและประเพณีสูขวัญตางๆ ที่จะตองใชบายศรีในการประกอบพิธีกรรมทั้งน้ัน 

หากคนไทยชวยกันอนุรักษสืบสานการประดิษฐบายศรีและประเพณีตางๆของไทยไวใหเคียงคูกันไป วัฒนธรรมทองถิ่นของไทย

ก็จักอยูคูกันคนไทยและสังคมไทยสืบตอไป  

ปจจุบันนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตน หรือครูหญิง ไดตั้งปณิธานกับตัวเองที่จะเผยแพรองคความรูการประดิษฐบายศรี 

ใหกับผูคนมากมายอยางไมยอทอ ครูหญิงสามารถประดิษฐบายศรีไดทุกชนิดจนถึงการดิษฐบายศรีชั้นสูง และทานอยากให

เยาวชนคนไทยและผูที่สนใจในการประดิษฐบายศรี ไดรวมสืบสานประเพณีน้ีไว ในเวลาที่ทานสอนประดิษฐบายศรีทานจะ

สอนอยางใจเย็นและประณีต ทําใหผลงานของผูเรียนออกมาอยางประณีตสวยงาม อีกทั้งครูหญิงยังมีลูกศิษยมากมายอยูทั่ว

ประเทศ ลูกศิษยของครูหญิงน้ันมีทั้งเด็ก วัยรุน จนถึงผูใหญ ที่ยังไปมาหาสูรักใครกลมเกลียวกับครูหญิงมาโดยตลอด และน่ีคือ

ความภาคภูมิใจของนางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง    

นางปวีรรัฐ วาสุกะรัตนหรือครูหญิง ทานเปนบุคคลตนแบบที่นายกยองทําประโยชนใหกับสังคมไทยและมีสวนชวย

สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย และทานมีจิตอาสาอุทิศตนในการใหความรูการประดิษฐบายศรีเพื่อใชในพิธีบายศรีสู

ขวัญและในพิธีกรรมตางๆ อีกทั้งทานยังเปนผูสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นของไทยใหลูกหลานไดชวยกันอนุรักษไวใหคงอยูตอไป 
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บทคัดยอ  

 

  นายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม เปนผูมีความรูความสามารถดานการแปรรูปมะเขือเทศ

ราชินี ใหเปนสินคาที่สงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น ทําใหคนในชุมชนใกลเคียงยอมรับที่จะรวมกลุมชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

สงผลใหภาครัฐและเอกชนสนับสนุนในการจัดตั้งกลุมธุรกิจชุมชนตําบลดอนตูม และเม่ือป พ.ศ.2555 นางจรรยา รมเพชร  

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเห็นคุณคาของตัวบุคคลทานน้ีที่สามารถทําใหชุมชนรวมตัวกัน 

เพื่อจัดทําผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอผูบริโภค และสงผลใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงคัดเลือกใหเปนปราชญทองถิ่นสาขา

กองทุนและธุรกิจชุมชน ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตอมาไดมีส่ือมวลชนไดมาถายทําเพื่อ

ประชาสัมพันธ มีผูมาศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และนายประยงค วงษสกุล มีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรบันโยบายไทยแลนด 4.0 ตอไป 
 

คําสําคัญ: การแปรรูปมะเขือเทศราชินี  ไทยแลนด 4.0  ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 

 

 Mr. Prayong Wongsakul, a local in Nakhon Pathom Province He is an expert in processing Cherry 

tomato Give it a product that promotes the local economy. Make people in nearby communities agree 

to include self-help groups. As a result, the public and private sector supported the establishment of 

Don Tum Community Business Group.  And in 2012 Mrs. Yanya Romphet, Head of the Office of the Director of 

the Office of Arts and Culture. Have seen the value of this person that can make the community gather. 

As a result, the local income increased. He was selected as a local philanthropist, a fundraiser and a 

community business. Of the Arts and Culture Bureau Nakhon Pathom Rajabhat University And follow the 

operation of the community business throughout. Later, the media has been filmed for public relations. 

There are visitors both domestic and international. And Mr. Prayong Wongsakul is interested in modern 

technology to manage. To develop agricultural products to support the policy of Thailand 4.0. 
 

Keywords: processing of cherry tomato, Thailand 4.0, local philanthropists in Nakhon Pathom Province 
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1. บทนํา 

  

 ตามที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนางจรรยา  รมเพชร  หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวบรวมขอมูลองคความรูของ นายประยงค วงษสกุล ใหเปนปราชญทองถิ่น สาขา

กองทุนและธุรกิจชุมชน และมาจัดทําเปนหนังสือปราชญทองถิ่นเลม 4 น้ัน  ผูเขียนไดติดตามวิถีชีวิตการเปนเกษตรกรของ

นายประยงค  วงษสกุล ที่มีวิธีการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม เปนบุคคลตนแบบที่มีความใสใจ และ

สนใจทีนํ่านวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชพัฒนาการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถแขงขันได 

เชน การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกแบบเดิมในระบบฟารมเปด มาปลูกในระบบฟารมปด  (กรีนเฮาส) การให นํ้าพืชเต็ม

ประสิทธิภาพดวยใหนํ้าแบบนํ้าหยด ปลูกมะเขือเทศเชิงอนุรักษดวยการพักดินมาปลูกในวัสดุเพาะแทน ปลูกในพื้นที่นอยแตได

ผลผลิตมากไดคุณภาพ สามารถแขงขันได การแปรรูปไดทําแผนยกระดับจากการผลิตแปรรูปแบบชาวบานดวยวิธีการและ

เครื่องจักร ทําแผนผลิตแปรรูปดวยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคา แขงขันได สูพัฒนาอาชีพ

ใหมีความม่ันคงเขมแข็งม่ังคั่งและยั่งยืนไดในที่สุด ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวมทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและ

เกษตรกร ซ่ึงวิธีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการโดยการแปรรูปมะเขือเทศราชินีน้ัน สามารถรองรับนโยบายไทย

แลนด 4.0 ไดในโอกาสตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  

การเขียนบทความวิชาการครั้งน้ีตองการใหผูที่สนใจหรือผูอานทราบถึง 

     2.1 ประวัติและองคความรูของนายประยงค  วงษสกุล  ปราชญทองถิ่น  

     2.2 ประโยชนและวิธีการแปรรูปมะเขือเทศราชินี 

     2.3 แปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0  

    

  2.1 ประวัติและองคความรูของนายประยงค วงษสกุล ปราชญทองถิ่น 

 นายประยงค วงษสกุล  เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2506  ปจจุบัน (พ.ศ.2560) อายุ 54 ป สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อนายไม วงษสกุล มารดาชื่อนางฉุย วงษ

สกุล สมรสกับนางเรณู มีบุตรี 3  อาศัยที่บานเลขที่ 65 หมู 5 ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ไดเปนประธาน

กลุม และกลาวถึงจุดเริ่มตนของผลิตภัณฑมะเขือเทศราชินีแปรรูปวา กอนจัดตั้งกลุมเดิมมีอาชีพทําไรทํานาปลูกผัก เล้ียงสัตว 

ซ่ึงมีพื้นฐานดานการเกษตรกรรมซ่ึงไดสืบทอดกันมาจากรุนพอรุนแม ซ่ึงเปนทักษะความชํานาญแตดั้งเดิมที่สืบทอดเปนภูมิ

ปญญาในชุมชนทองถิ่น อีกทั้งความเหมาะสมดานทรัพยากรในทองที่ของลุมแมนํ้าทาจีนที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมเปน

อยางยิ่ง  แตไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองจากขาดการจัดการที่ดีกับอาชีพ เชน ขาดการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะความรูใน

หลายๆ ดาน ความรูความเขาใจในอาชีพที่ทํา โดยเฉพาะพืชที่ปลูกไวเก็บเก่ียวไมทันกับความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

และภูมิประเทศทําใหมีศัตรูพืช แมลงตาง ๆ ระบาดรุนแรงมากขึ้น การขาดเทคโนโลยีที่นํามาเสริมประสิทธิภาพในการผลิตที่

สําคัญ ขาดความสามารถดานการทําตลาด เหตุเพราะโดยทั่วไปเกษตรกรมีความสามารถดานการผลิตพืชสูงแต ขาด

ความสามารถดานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ไมมีวิธีจําหนาย หรือขายไมเปน สุดทายเม่ือพืชผลดานการเกษตร  เชน ผักปลอด

สารพิษ กระเจ๊ียบเขียว เพื่อนสมาชิกเกษตรกรเห็นปญหาอุปสรรคเหลาน้ี จึงไดหาวิธีแกไข  ซ่ึงเกษตรกรรายเดียวคงทําไมได  

จึงมีความคิดที่จะรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือและพึ่งพาซ่ึงกันและกันงายตอการสนับสนุนตอภาครัฐและเอกชน แมบานของ

เกษตรกรก็วางเวนจากการทําอาชีพหลักของแตละครอบครัว (จรรยา  รมเพชร, 2544: 58) 

  จากน้ัน ไดรับความรูจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มาชวยแนะนําวิธีปลูกให

เมล็ดพันธุที่ดี ใหความชวยเหลือ สงไปอบรมและศึกษาดูงาน จึงไดพบเห็นมะเขือเทศพันธุใหมที่รูจักในนาม “มะเขือเทศ
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ราชินี” ซ่ึงเปนโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่สงเสริมใหเกษตรกรทางภาคเหนือปลูก

ทดแทนพื้นที่เส่ือมโทรมเพื่อสรางรายได จึงไดนอมนํามาทดลองบริโภคและปลูกเองกอน เริ่มแรกปลูกมะเขือเทศราชินีควบคู

กับผักชนิดอ่ืน ๆ โดยขายผลสดแตขายไมคอยได ก็ไมทอ จนกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดแนะนําใหไปเปดตลาดที่ อตก. โดยให

พื้นที่ขายฟรี ปรากฏวาลูกคาใหความสนใจมาก เม่ือมะเขือเทศราชินีขายไดจึงเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เม่ือปริมาณผลผลิตมีมากขึ้น

เกินกวาที่ตลาด อตก. จะรับได ในสวนของพาณิชยจังหวัดก็ชวยผลักดันใหเราจับตลาดในสวนราชการ งานที่ประทับใจมากคือ

งานโอท็อปอินโดจีน ลูกคาใหการตอบรับดเียี่ยม เม่ือผลผลิตมีมาก นายประยงค  มองวาคูแขงมีจํานวนมาก ผลผลิตลนตลาด 

และสุดทายคือปญหาเรื่องราคา จึงหาชองทางที่จะเพิ่มมูลคาและโอกาสใหสมาชิกกลุม เม่ือรวบรวมสมาชิกไดมากขึ้นจึงจัดตั้ง

เปนกลุมจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เริ่มแรกมีสมาชิก 35 ราย ซ่ึงนายประยงค  วงษสกุล  เปนประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน

ตําบลดอนตูม ตั้งอยูเลขที่ 110 หมู 6 ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยสมาชิก 156 คน 75 ครัวเรือน 

โดยตอยอดดวยการอบแหงสูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ “แมฉุย” (กลาวใน OTOPTODAY : ผลิตภัณฑโอทอปและภูมิปญญา

ไทย, 2556-2560)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 นายประยงค  วงษสกุล กับโมเดลมะเขือเทศราชินี 

   ที่มา: นายประยงค  วงษสกุล 

 

2.2 ประโยชนและวิธีการแปรรูปมะเขือเทศราชิน ี
 

      2.2.1 ประโยชนของมะเขือเทศราชินี 

       มะเขือเทศราชินีแมวาผลจะมีลักษณะลูกเล็กๆ ซ่ึงเปนผลไมทีส่ามารถนํามาประกอบอาหาร แปรรูปทําเปนขนม

หรืออาหารวางได มีสารตานอนุมูลอิสระ วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ที่มีประโยชนตอรางกายอีกทั้งยังชวยบํารุงผิวได โดย

มะเขือเทศราชินีมีคุณคาทางโภชนาการมีความอรอย อุดมดวยวิตามินเอและวิตามินซีสูง นอกจากน้ียังมีโปรแตสเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแรธาตุอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่สําคัญในมะเขือเทศยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนท จึงเปนที่นิยมในหมูคน

รักสุขภาพทั่วไป เพราะตั้งแตการปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ และไดมาตรฐานการผลิต เชน มะเขือเทศราชินีแชอ่ิม อบแหง 

มะเขือเทศราชินีแชอ่ิม 3 รส มะเขือเทศราชินีคลุกบวย  และทุกสูตรขอ อย.เปนที่เรียบรอย จะเห็นไดวามะเขือเทศจะเปน

พืชผักที่มีคุณคา กวาผักชนิดอ่ืนๆ เปนอยางมาก ไมวาจะเปนเบตาแคโรทีนวิตามินอี วิตามินซี มะเขือเทศราชินีจึงเปนที่นิยม



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ของกลุมที่รักษาสุขภาพเปนอยางมาก มะเขือเทศราชินีจึงเปนสินคา OTOP ที่ไดรับมาตรฐานเปนอยางมากของชาวตําบลดอน

ตูม และเม่ือรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลุมจึงยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดย

ไดรับการสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณจังหวัด ใหจดทะเบียนกลุมกับสํานักงานเกษตรอําเภอบางเลนในนาม ชื่อกลุมวา กลุม

วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม และไดรับอนุมัติ เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2548 จึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทั้ง

ดานการผลิตและการตลาด มะเขือเทศผลสดและมะเขือเทศแปรรูปจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆเรื่อยมาจนถึง

ปจจุบันและไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม ใหเปน แหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนตําบล

ดอนตูม แรงงานทั้งหมดมาจากคนในทองถิ่นชุมชนมีสวนรวมมีความสามัคคี มีความพรอมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ และแบงงาน

กันทําตามความถนัด มีความสัมพันธที่ดีตอกันเสมอ (จรรยา  รมเพชร, 2555: 58) 

    มะเขือเทศราชินี กับ มะเขือเทศเชอรรี (Cherry tomato) ก็คือผลไมชนิดเดียวกัน มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา 

Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme อยูในวงศ Solanaceae เปนพืชลมลุก ลําตนตั้งตรง มีขนออน ๆ ปกคลุม

ลําตน ใบประกอบเปนแบบสลับ ใบยอยมีขนาดไมเทากัน บางใบเล็กเรียว บางใบกลมใหญ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก 

คลายฟนเล่ือย มีขนออนปกคลุม ดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะกลมรี หรือทรงรี เม่ือสุกจะมีสีเหลือง สีสม หรือสีแดง เน้ือนุม

ฉ่ํานํ้า มีรสเปรี้ยวอมหวาน ในมะเขือเทศราชินี 100 กรัม (ประมาณ 5-7 ลูก) มีคุณคาทางโภชนาการ ไดแก  พลังงาน

ประมาณ 18 กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรต  4.2  กรัม ไฟเบอร 0.8 กรัม กลูโคส 2.5  กรัม โปรตีน 0.8 กรัมโซเดียม 10.8 

มิลลิกรัมวิตามินเอ 86.3 ไมโครกรัวิตามินซี 34.1 มิลลิกรัมแคลเซียม 12.5 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.3 มิลลิกรัม เปนผลไมรส

เปรี้ยวอมหวานชนิดน้ีมีวิตามินซี จะชวยกระตุนใหรางกายสรางเม็ดเลือดขาวเพื่อปองกันหรือกําจัดเชื้อโรคแปลกปลอมที่เขาสู

รางกาย จึงชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหแข็งแรงขึ้น ไมปวยไมเจ็บงาย ๆ มีไลโคปน (Lycopene)  คือ สารตานอนุมูลอิสระใน

กลุมแคโรทีนอยด (Carotenoid) ที่จะชวยลดความเส่ียงที่จะเปนโรคตาง ๆ อันมีสาเหตุมาจากเซลลถูกทําลายได อยางเชน 

โรคมะเร็ง มีสารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds) ที่จะชวยปองกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดไดเปนอยาง

ดี มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด มีสารไบโอฟลาโวนอยด (bioflavonoid) และแคโรทีนอยดชวยบรรเทา

อาการปวด อาการอักเสบ และชะลอโรคใหชาลง สวนใครที่ยังไมไดเปนโรคขออักเสบ ชวยปองกันโรคไขขออักเสบ เปนแหลง

โพแทสเซียมชั้นดีเลย ชวยควบคุมความดันโลหิตใหเปนปกติและปองกันโรคหัวใจ มีเสนใยอาหารที่ไมละลายนํ้า จึงชวยทําความ

สะอาดทางเดินอาหาร และชวยเพิ่มกากอาหาร ทําใหขับถายสะดวกขึ้น จึงเปนอาหารที่เหมาะกับคนที่ปญหาระบบขับถายโดยเฉพาะ

ทองผูกประจํา ชวยลดนํ้าหนัก เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าและเสนใยอาหารมาก กินแลวอ่ิมทอง ผลสีเหลืองมีเบตา-แคโรทีน (Beta-

carotene) สูงเปนอันดับ 2 ในบรรดาผลไมทั้งหมด 10 ชนิดที่นํามาทดสอบ (ผลไมอ่ืน ๆ ไดแก มะมวงนํ้าดอกไมสุก มะละกอ

สุก กลวยไข มะมวงยายกลํ่า มะปรางหวาน แคนตาลูปเน้ือเหลือง มะยงชิด มะมวงเขียวเสวยสุก และสับปะรดภูเก็ต) ชวย

บํารุงสายตา ทําใหเรามองเห็นไดดีในที่มืด ชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคตอกระจก มีสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยชะลอวัย ลด

ริ้วรอย บํารุงผิวพรรณใหสดใส ชุมชื้น มีวิตามินอี จึงมีสรรพคุณชวยรักษาสิว และปองกันผมรวง มีวิตามินเอชวยใหสุขภาพผม

แข็งแรงขึ้น ขอควรระวังในการรับประทานมะเขือเทศราชินี คนที่มีภาวะกรดไหลยอน ถากินมะเขือเทศราชินีมากเกินไป จะทํา

ใหโรคกําเริบได เน่ืองจากมะเขือเทศราชินีมีคุณสมบัติเปนกรดออนๆ คนที่เปนโรคไตและผูที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง คน

ที่เปนโรคไตและคนที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไมควรกินมะเขือเทศราชินี เน่ืองจากมะเขือเทศราชินีมีโพแทสเซียมสูงอยู

แลว ถารางกายขับโพแทสเซียมออกมาไมหมด จะทําใหระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดความ

ผิดปกติ โดยเฉพาะกลามเน้ือหัวใจที่อาจหยุดเตนจนเสียชีวิตได 
 

      2.2.2 การแปรรูปมะเขือเทศราชินี 

 มะเขือเทศราชินีสดที่ผานการคัดเลือกลางทําความสะอาด และบรรจุภาชนะจําหนายเปนมะเขือเทศราชินีสด

พรอมรับประทาน แตถานํามะเขือเทศราชินีสดที่ผานการคัดเลือกลางทําความสะอาด แชนํ้าปูนใส นําออกจากนํ้าปูนใสใหสะเด็ด

นํ้า เคี้ยวนํ้าตาลทรายใหเปนนํ้าเชื่อม นํามะเขือเทศราชินีแชในนํ้าเชื่อม หรือนําผลมะเขือเทศราชินีมาลางดวยนํ้าใหสะอาด 
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จากน้ันก็มาตัดแตงและกรีดผลแลวนําไปแชในนํ้าปูนใสที่ตกตะกอนแลวนาน 3-5 ชั่วโมง กอนนํามาลางดวยนํ้าสะอาดอีกครั้ง 

ทํานํ้าเชื่อม (ตนนํ้ากับนํ้าตาลอัตรา 1:1) ที่ความรอนมากกวา 100 องศาเซลเซียสแลวนํามะเขือเทศราชินีที่เตรียมไวมาแชใน

นํ้าเชื่อมอัตรามะเขือเทศราชินี 3 สวน นํ้าเชื่อม 1 สวน นาน 5-7 วัน โดยใหแยกมะเขือเทศราชินีออกแลวนํานํ้าเชื่อมไปอุนที่

รอนมากกวา 100 องศาเซลเซียส ทุกวันจากน้ันนํามะเขือเทศราชินีลางนํ้าเชื่อมออกในนํ้าสะอาดตมและผ้ึงแดดใหสะเด็ดนํ้า

แลวนํามาอบในอุณหภูมิที ่60 องศาเซลเซียส นาน 2-3 วัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความชื้นของมะเขือเทศราชินีดวย เสร็จแลวก็นํามา

ปรุงรสตามที่ตองการและบรรจุถุงเพื่อจําหนายตอไป 
 

2.3 แปรรูปมะเขือเทศราชินีเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0  

  ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวถึงนโยบาย

ที่จะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0”  
   เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลนายประยงค วงษสกุล ซ่ึงเปนเกษตรกร เคยปลูกมะเขือเทศราชินีแบบดั้งเดิม ตอมาชักชวน

ชาวบานปลูกโดยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชพัฒนาการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 

สามารถแขงขันได เชน การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกแบบเดิมในระบบฟารมเปด มาปลูกในระบบฟารมปด (กรีนเฮาส) การใหนํ้า

พืชเต็มประสิทธิภาพดวยใหนํ้าแบบนํ้าหยด ปลูกมะเขือเทศเชิงอนุรักษดวยการพักดินมาปลูกในวัสดุเพาะแทน ปลูกในพื้นที่

นอยแตไดผลผลิตมากไดคุณภาพ สามารถแขงขันได การแปรรูปไดทําแผนยกระดับจากการผลิตแปรรูปแบบชาวบานดวย

วิธีการและเครื่องจักร แตจะลิตแปรรูปดวยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคา เพื่อสรางความ

ม่ันใจใหกับผูบริโภคและเปนการเพิ่มรายไดใหกับเหลาสมาชิกอีกดวย และนายประยงค  วงษสกุล จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่

ทันสมัยมาบริหารจัดการโดยการแปรรูปมะเขือเทศราชินีมาพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงเขมแข็งม่ังคั่งและยั่งยืน ดวยการ

พัฒนาอยางมีสวนรวมทัง้ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและเกษตรกร น้ัน สามารถรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ไดใน

โอกาสตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑการแปรรูปมะเขือเทศราชินี 

ที่มา: นายประยงค  วงษสกุล 

 

3. บทสรุป 
  

นายประยงค  วงษสกุล  ประธานกลุมผูผลิต ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม จะนํามะเขือเทศ

ราชินีมาแปรรูปเปนมะเขือเทศราชินีอบแหงและเชื่อมอบแหงสามรส ซ่ึงการแปรรูปน้ันเปนการเพิ่มมูลคาในรูปแบบของ

ผลิตภัณฑเชื่อมอบแหง ผลิตภัณฑมีรสชาติที่โดดเดนเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ ภายใตตราสัญลักษณ 
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1995 

"แมฉุย" โดยการสนับสนุนจากสหกรณจังหวัดนครปฐม โดยมีจุดแข็งของกลุม คือ ความขยัน อดทน และทางกลุมฯ ก็มีความ

มุงม่ันใหสมาชิกผลิตมะเขือเทศอยางมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค โดยไดใหการสนับสนุนสงสมาชิกไปอบรมความรูจาก 

มกอช. เพื่อใหความรูแกสมาชิก และสมาชิกผูเขารวมยังสามารถถายทอดความรูไปสูเพื่อนสมาชิกได และยังเปนตนแบบที่ดี

เพื่อใหสมาชิกที่ยังไมมีความรู มีกําลังใจ มุงม่ันปลูกมะเขือเทศใหไดตามมาตรฐาน GAP ลูกหลานและผูที่สนใจทั่วไปสงผลให

ผลผลิตของไดรับมาตรฐาน และยังมีกรมวิชาการ ใหการรับรองมาตรฐาน GAP โดยทั่วกัน สงผลใหเกษตรกรและชุมชนไดสราง

อาชีพ มีรายไดเสริม และรายไดในแตละเดือนเฉล่ีย เดือนละ 4,000-5,000 บาท /คน นอกจากน้ีการนําวัตถุดิบทางการเกษตร

ในชุมชนมาเปนวัตถุดิบ ทําใหสมาชิกในชุมชน ไดจําหนายผลผลิตในชุมชนหมุนเวียนในชุมชนเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน

อีกทางหน่ึง  

 ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม มีผูมาศึกษาดูงานเปนประจําทุกเดือน กลุมมีสมาชิกมากกวา 100 ราย 

สมาชิกเปนเกษตรกรในพื้นที่ตําบลดอนตูมเปนสวนใหญ และมีพื้นที่ใกลเคียง กลุมรับซ้ือผลผลิตมะเขือเทศราชินีจากสมาชิก

ตามราคาทองตลาด พื้นที่การเกษตรที่ปลูกมะเขือเทศสมาชิกสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนในหมูบาน ตําบล และ

พื้นที่ใกลเคียง และยังใหความรูกับผูสนใจและผูที่มาศึกษาดูงาน ไดแก  โครงการศึกษาผานดาวเทียมในพระราชดําริวังไกล

กังวล  กลุมอาชีพที่สนใจจากหลายจังหวัด  กลุมเยาวชนนักเรียนจากหลายโรงเรียน จากเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปทั้งใน

ทองถิ่นและตางจังหวัด กลุมโครงการนครปฐม : นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตอน

รับรองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และนางออง ซาน ซูจี  ที่ปรึกษารัฐเมียนมา และคณะ ไดมาชม

หมูบานตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง บานหัวอาว สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  เปนศูนยการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา 

และชาวตางชาติ  ตอนรับคณะดูงานเครือขายQ อาสามาจากจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สระแกว และจังหวัดพัทลุง    

ออกรายการครัวล่ันทุงแพรภาพชอง 8  และสารคดีทองเที่ยว "เที่ยวละไมไทยแลนด" สถานีโทรทัศนอมรินทร.ชอง 34 
  

3.1 รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ  

(1) ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานที่ผลิตอาหารชุมชนดีเดนของอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 (2) รางวัลบรรจุภัณฑดีเดน ป 2551 (กรมสงเสริมสหกรณ)   

 (3) มาตรฐานสินคาสหกรณ ป 2549 (สมส.) 

 (4) รางวัลสถานที่ผลิตภัณฑชุมชนดีเดนจังหวัดนครปฐม ป 2551 

 (5) สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) ระดับ 5 ดาว ป 2549, 2552 

(กรมการพัฒนาชุมชน) 

 (6) มาตรฐาน มผช.เลขที่ 1362550 ป 2552 (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) 

 (7) มาตรฐานรับรองแหลงผลิตพืช GAP ฟารม (กรมวิชาการเกษตร) 

 (7) ใบประกาศฯ การรับรองตามโครงการ “ความปลอดภัยดานอาหาร” (Food Safety) กระทรวง

สาธารณสุข 
 

 3.2 แหลงจําหนายผลิตภัณฑ 

 สามารถหาซ้ือไดที่ราน ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต ทุกสาขา , ตลาดนํ้าดอนหวาย, ตลาดนํ้าลําพญา สวนมะเขือเทศ

ราชินีผลสดหาซ้ือไดที่หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา รานคาสงที่ปากคลองตลาด ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม 
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การใชสารสกดัจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง (Carassius auratus) 

Effect of palm seed extract on pigmentation in goldfish (Carassius auratus) 
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บทคัดยอ  
 

ปลาทอง (Carassius auratus) เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยมมาเปนระยะเวลานาน แตเม่ือเล้ียงเปนระยะหน่ึง

จะมีสีที่ซีดจางเน่ืองจากขาดอาหารที่มีสวนผสมของสารสี จึงไดทําการทดลองใชแคโรทีนอยดจากผลปาลมนํ้ามันเพื่อการเรงสี

ของปลาทอง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยแบงเปน 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซํ้า ไดแก อาหารเม็ดสําเร็จรูป

ผสมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมพันธุเทเนอรา ที่ปริมาณ 0 (ชุดควบคุม), 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 µ/Kg โดยแบงการทดลอง

เปน 3 ชวง คือ ชวงปรับสภาพ (สัปดาหที่ 0 - 8), ชวงทดลอง (สัปดาหที่ 9 - 14) และชวงหลังการทดลอง (สัปดาหที่ 15 – 18) 

วัดสีโดยวัดสีผิวของปลาทองจากบริเวณขางลําตัว (ใตครีบหลัง) ทั้ง 2 ดาน ดวยระบบการวัดคาสี CIE (L*,a*,b*) เม่ือส้ินสุด

การทดลองพบวาคาความสวางเฉล่ีย (L*) ของปลาที่ไดรับอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ปริมาณ 0.42 µ/Kg มีคาความสวางเฉล่ีย 

(L*) ที่ 66.00±5.15 มีคาสีแดงเฉล่ีย (a*) ที่ 22.33±5.98 และมีคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) ที่ 44.44±5.33 (P<0.05) สามารถทําให

ปลาทองมีสีเหลืองทองแวววาวไดเปนที่ตองการของตลาด ปลาทองที่เล้ียงดวยอาหารผสมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมนํ้ามัน

ทุกชุดการทดลองไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโต และมีอัตรารอดตาย 100% ในทกุชุดการทดลอง (P>0.05)  
 

คําสําคัญ: ปลาทอง  ปาลมนํ้ามัน  แคโรทีนอยด  การเรงสี  
 

Abstract 
 

Goldfish (Carassius auratus) is an popular ornamental fish gained. However, when fed a period 

of time, their color has faded due to the lack of color additive in food. Therefore, carotenoid which extracted 

from Palm oil, is used in this experiment in order to enhance color in goldfish. By completely randomized 

design (CRD) which is divided in 3 replications were applied, including pellet diets supplemented with carotenoid 

from Tenera palm oil at the concentrations of 0 (control), 0.14, 0.28, 0.42 and 0.56 µ/Kg. feed. The experiment 

consisted of three phases: adaptation phase (weeks 0 - 8), experimental phase (weeks 9-14) and the post- 

experimental phase (weeks 15-18), The color measurements was being done were done by CIE (L*,a*,b*) 

system at the both side under dorsal fin) of the fish. At the end of the experiment. The mean brightness 

(L*) of the fish fed with 0.42 mg. /Kg. feed was 66.00 ± 5.15, the redness (a*) was 22.33 ± 5.98 and the 

yellowness (b*) was 44.44 ± 5.33 (P <0.05). This makes the goldfish obtains the desirable market color. 

Goldfish fed various experimental diets sin this experiment 100% survival rate and the experimental diets 

did not have effect on fish.(P> 0.05). 
 

Keywords: goldfish, palm oil, carotenoid, enhancing  
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1. บทนํา  
 

การเพาะเล้ียงปลาสวยงามเปนสินคาสงออกที่นําเงินตราเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก เน่ืองจากความพรอม

ทางดานศักยภาพในการเพาะเล้ียง และการพัฒนาสายพันธุ โดยกระทรวงพาณิชย (2560) ไดรายงานมูลคาการสงออกปลาทอง

ของไทย โดยในป 2559 มีการสงออกทั้งส้ิน 5.0 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่มขึ้นในป 2560 เปน 27.4 ลานบาท โดยมีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียในอัตรารอยละ 81.75 ตอป แตปญหาสวนใหญของปลาทองและปลาสวยงามอ่ืนๆของไทยคือ มีสีซีดจาง

ทําใหปลามีราคาถูกไมเปนทตีองการของตลาด (พรชัย อนุชาต ิและคณะ, 2551) เน่ืองจากการขาดสารสีในอาหาร และปลาไม

สามารถสังเคราะหแคโรทีนอยดไดเองจําเปนตองไดรับจากแหลงอาหาร ทําใหปลาสวยงามจากการเพาะเล้ียงมักมีสีสันไมตรง

ตามความตองการ โดยเฉพาะกลุมของปลาทองที่เปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยม การปรับปรุงสีของปลาทองสามารถทําได

โดยการเสริมแคโรทีนอยดในอาหาร (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556) สารสีแหลงอ่ืนๆที่นํามาใชเพิ่มสี ไดแก เบตา

แคโรทีน แซนโทฟลล และสไปรูลินา (สุนีรัตน เรืองสมบูรณ และคณะ, 2553) ซ่ึงแคโรทีนอยด (Carotenoid) เปนรงควัตถุ

ประกอบ (accessory pigment) มีสีสม แดง เหลือง และอ่ืนๆ (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556) แตแคโรทีนอยด 

มีราคาคอนขางสูง เพราะตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกษตรกรไมสามารถหาซ้ือได แหลงแคโรทีนอยดที่สามารถนํามาใช

เปนแหลงสารสีไดเชน นํ้ามันปาลมดิบซ่ึงจัดเปนแหลงแคโรทีนอยดที่มีปริมาณสูงที่สุดที่มีในพืชในธรรมชาติ (ทิวา วงคสถาน, 

2551) ประกอบดวยเบตาแคโรทีนในปริมาณสูงถึงรอยละ 54 ของปริมาณแคโรทีนอยดรวม (พัชรินทร ระวิยัน และคณะ, 

2548) ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงมองเห็นความสามารถในการใชประโยชนจากแคโรทีนอยดจากผลปาลมดิบ เพื่อใชในการเรงสี

ปลาสวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมปลาทองที่ มีความสามารถในการเปล่ียนรูปแคโรทีนอยดเปนสารสีชนิดอ่ืนได 

ตามความตองการของเมตาบอลิซึมภายในตัวปลาทอง และสามารถสะสมปริมาณแคโรทีนอยดไดดี (บัณฑิต ยวงสรอย 

 และคณะ, 2551) ดังน้ันงานวิจัยชิ้นน้ียังสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ เพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรสองชนิด  

อันไดแก สารแคโรทีนอยดจากปาลมนํ้ามัน และปลาสวยงามใหมีสีสันสวยงามมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาผลของการใชสารสกัดจากผลปาลม ตอการเรงสี และการเจริญเติบโตของปลาทอง  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

      ปลาทองที่ไดรับปริมาณสารแคโรทีนอยดจากปาลมนํ้ามันในปริมาณแตกตางกันมีจะมีสีที่เปล่ียนแปลงไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แคโรทีนอยดพบในนํ้ามันปาลมสายพันธุ Elaeis guineensis และ E. oleifera และลูกผสม โดยประเทศมาเลเซีย

สามารถผลิตนํ้ามันปาลมเฉล่ียอยูที่ประมาณ 3.8 ตันตอเฮกตารตอป (พัชรินทร ระวียัน และคณะ. 2546) และรอยละ 11 ของ

นํ้ามันที่ผลิตไดจะเปนนํ้ามันจากเน้ือในเมล็ดปาลม สวนสายพันธุปาลมที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย คือ พันธุปาลม

ลูกผสมระหวาง E. oleifera และ E. guineensis (Tenera) นํ้ามันปาลมที่ไดจากผลปาลม จะมีสวนที่ใหนํ้ามัน 2 สวน คือ เน้ือ

นอก (mesocarp) ซ่ึงมีปริมาณนํ้ามัน 45-50% สกัดไดนํ้ามันปาลม (palm oil) มีสีสมแดง และเน้ือในเมล็ด (palm kernel)  

ซ่ึงมีปริมาณนํ้ามัน 45-50% สกัดไดนํ้ามันจากเน้ือในเมล็ดปาลม (palm kernel oil) มีสีเหลืองออน นํ้ามันปาลมสามารถสกัด

ไดดวยวิธีทางธรรมชาติโดยไมใชสารเคมี โดยการบีบอัดและกล่ันดวยอุณหภูมิต่ํา นํ้ามันที่ไดมีสีแดงหรือสีสม (ทิวา วงคสถาน, 
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2551) แคโรทีนอยดยังเปนสารที่มีการใชมากในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง แคโรทีนอยดมีราคาสูงถึงประมาณกิโลกรัม 

ละ 5,000-10,000 บาท เน่ืองจากตองนําเขาจากตางประเทศ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบงส่ิงทดลองออกเปน 5 ชุด

ทดลองๆละ 3 ซํ้าๆละ 8 ตัว ในชวงแรกใหอาหารสําเร็จรูปไมผสมสารแคโรทีนอยด ใหอาหารจนปลากินอ่ิม วันละ 2 เวลา เชา

และเย็น ในระหวางการเล้ียง นําปลาทองโคเมทมาทําการชั่งนํ้าหนักตัว และวัดสีดวยเครื่องวัดสี Chroma meter (Minolta 

CR-400) ดวยระบบ CIE (L*a*b*) ทุกๆ 13 วัน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของสีเปนระยะเวลา 56 วัน หลังจากน้ันใหอาหารผสม

สารแคโรทีนอยดดังน้ี อาหารสําเร็จรูปผสมแคโรทีนอยดจากนํ้ามันปาลมดิบ ในอัตราสวน 0 (ชุดควบคุม), ), 0.14, 0.28, 0.42 

และ 0.56 µ/Kg ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ตัว เปนเวลา 7 สัปดาห และเปล่ียนมาใหอาหารอาหารสําเร็จรูปไมผสมสาร 

แคโรทีนอยด อีกสองสัปดาหเพื่อศึกษาความคงตัวของสีปลาทอง 

 

    5.1 ปลาทดลอง 

        ซ้ือปลาทองโคเมทจากตลาดศรีสมรัตน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร คัดเลือกตัวที่มีสีสมเหลืองสมํ่าเสมอ 

เพื่อวัดดวยเครื่องวัดสี Chromameter (Minolta CR - 400) บริเวณลําตัวใตครีบหลัง 

 

    5.2 การเตรียมสารสกัดจากผลปาลม 

5.2.1 การเตรียมนํ้ามันปาลมดิบนําทะลายปาลมพันธุเทเนอรา อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานีมาทําการแกะ 

ผลปาลมหั่นเอาเฉพาะเ น้ือปาลมและบดดวยเครื่ องบดอาหารให ได เ น้ือปาลมที่ละเ อียด จากน้ันนําผาโอรอน  

ขนาด 60 ไมโครเมตร หอเน้ือปาลมที่บดละเอียดแลว นํามาบีบคั้นดวยมือเปลาจะมีนํ้ามันปาลมดิบผานทางชองผาโอรอน  

5 . 2 . 2 .  ก า ร วิ เ ค ร าะห ป ริ ม าณแค โ ร ที นอยด จ าก นํ้ า มั นป าล มดิ บ  ดั ด แปล งต าม วิ ธี ข อง พั น ธุ ทิ พ ย 

วิ เศษพงษพันธ  และคณะ (2558)  โดยชั่ ง เ น้ือปาลมบดละเ อียดที่ เต รียมไว  10  กรัม นํา ไปหอดวยผ าโอรอน 

ขนาด 60 ไมโครเมตรแชใน 90% ethanol 20 มิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที โดยทําการสกัดซํ้า 3 ครั้ง (60 มิลลิลิตร)  

รวมสารสกัดทั้ง 3 ซํ้าไวดวยกัน เติม 60% KOH ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันจากน้ันนําสารละลายทั้งหมดกรอง 

ดวยกระดาษกรอง (Whatman No.1) แลวนําสารสกัดที่ไดมาทําการแยกชั้นในกรวยแยกชั้นกับ Ether ((C2H5)2O) 

ปริมาณ 100 มิลลิลิตร และ 9% NaCl ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เพื่อใหแคโรทีนอยดแยกชั้นกับนํ้าจากน้ันไขสวนใสทิ้งเหลือไว

เพียงสวนที่มีสีเหลืองของแคโรทีนอยด 

5.2.3. การวัดปริมาณแคโรทีนอยดรวมในนํ้ามันปาลมดิบที่สกัดไดไปทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

450 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Biodrop) แลวบันทึกผล  

5.2.4. คํานวณปริมาณแคโรทีนอยดรวมจากสูตร (พันธุทิพย วิเศษพงษพันธและคณะ, 2558) 

ปริมาณแคโรทีนอยดรวม (µg/g)   =   A X ปริมาณของสารสกัด (มิลลิลิตร) X 104  

      A1% X นํ้าหนักตัวอยาง (กรัม) 

 

โดย A หมายถึง คาการดูดกลืนแสง และ A1%  หมายถึง  2620 (คา extinction coefficient ของเบตาแคโรทีนในเอทานอล) 

 

        นําแคโรทีนอยดที่ไดมาผสมอาหารปลาสําเร็จรูปในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (ชุดควบคุม, T1) 0.14, 

0.28 ,0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2-T5 ตามลําดับ) นําไปเล้ียงปลาจํานวน 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซํ้าๆละ 8 ตัว 
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ในสัปดาหที่ 9 -14 และเปล่ียนเปนใหอาหารสูตรควบคุมในสัปดาหที่ 15-18 เพื่อศึกษาความคงตัวของสารแคโรทีนอยดใน

รางกายปลาทองหลังจากหยุดใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยด 

วัดสีของปลาทองโคเมทดวยเครื่องวัดสี Chroma meter (Minolta CR-400) วัดสีบริเวณใตครีบหลังขางลําตัวทั้ง 2 

ดาน ของปลาทองโคเมททุกตัว (8 ตัว/ตู) ทุกๆ 13 วัน เปรียบเทียบคาสีของปลาทองที่เปล่ียนแปลงไป แบบ CIE (L*a*b*)  

และเม่ือส้ินสุดการทดลองนําคาที่ไดหาคาสีที่เปล่ียนแปลงไป  

วัดการเจริญเติบโตของปลาทองทุกตัว (8 ตัว/ตู) ดวยการชั่งนํ้าหนักกอนการทดลอง และเก็บผลการทดลองทุกๆ 13 

วัน จากน้ันนําขอมูลมาประเมินการเจริญเติบโต (วุฒิพร พรหมขุนทอง และคณะ, 2557) 

นําขอมูลคาสี L*a*b* และการเจริญเติบโต วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากน้ัน

เปรียบเทียบหาคาความแตกตางของคาเฉล่ียโดยการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Scheffe method ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

6. ผลการวิจัย 

 

    6.1 คาความสวางเฉล่ีย (L*)  

พบวาปลาทองในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมลดลงของคาความสวางเฉล่ีย (L*) ตามระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงไป และ

มีความคงที่ของคาความสวางเฉล่ีย (L*) ในระหวางสัปดาหที่ 6 - 8 เม่ือปลาทองมีคาความสวางเฉล่ีย (L*) คงที่แลวทําการ

เปล่ียนมาใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ (0, 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) 

เปนเวลา 6 สัปดาห ปลาทองทุกชุดการทดลองมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของคาความสวางเฉล่ีย (L*) อยางตอเน่ือง โดยในสัปดาห

ที่ 14 พบปลาทองในกลุมที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) และ 0.56 ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม (T5) มีคาเฉล่ีย 65.50±7.0 โดยมีคาความสวางเฉล่ีย (L*) เพิ่มขึ้นสูงสุดซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) กับ

กลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณที่ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางคาความสวางเฉล่ีย (L*) ของสีปลาทอง 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

สัปดาหทีศ่ึกษา 

คาความสวางเฉลี่ย (L*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร) 
 

ANOVA 

analysis 

P-value 

0  

(T1) 

0.14 

 (T2) 

0.28  

(T3) 

0.42  

(T4) 

0.56  

(T5) 

สัปดาหที ่0 54.07±8.53a 54.09±7.73a 53.10±8.86a 56.26±7.44a 56.67±6.57a 0.129 

ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน 

สัปดาหที่ 8 54.40±9.10a 52.71±7.80a 54.10±8.60a 52.99±7.61a 56.88±7.40a 0.037 

สัปดาหที ่10 56.21±8.30a 56.02±8.28a 56.38±8.13a 61.08±8.20a 59.71±7.33a 0.003 

สัปดาหที่ 12 55.34±8.66a 59.22±9.13ab 59.79±6.90ab 65.50±6.85c 62.44±7.17bc 0.000 

สัปดาหที่ 14 60.24±9.04a 59.58±6.94a 59.74±4.78a 66.00±5.15b 65.50±7.03b 0.000 

ระยะดูความคงตัวของสีปลา 

สัปดาหที ่16 60.05±10.07a 61.56±7.13ab 63.02±6.05ab 67.00±5.20b 65.82±6.64ab 0.005 

สัปดาหที่ 18 60.99±6.10a 60.96±8.46a 62.09±5.73ab 65.71±5.30b 63.42±7.85ab 0.003 
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เม่ือเปล่ียนมาใหอาหารสูตรควบคุม (0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เพื่อดูความคงตัวของคาความสวางเฉล่ีย (L*)  

เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 18 ปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4)  

มีคาเฉล่ีย 65.71±5.30 และ ชุดการทดลอง 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T5) มีคาเฉล่ีย 63.42±7.85 มีแนวโนมการลดลง

ของคาความสวางเฉล่ีย (L*) อยางตอเน่ืองซ่ึงกลับมาใกลเคียงกับกลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.28 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

   6.2 คาสีแดงเฉล่ีย (a*) 

ทุกชุดการทดลองมีแนวโนมลดลงของคาสีแดงเฉล่ีย (a*) ตามระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงไป ในระหวางสัปดาหที่ 6-8 

เม่ือปลาทองมีคาสีแดงเฉล่ีย (a*) คงที่แลวทําการเปล่ียนมาใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ เปนเวลา

2 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 14 พบคาสีแดงเฉล่ีย (a*) ลดลงต่ําสุดในกลุมของปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 

0.28 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุมปลาทองชุดควบคุม และเม่ือเปล่ียน

มาใหอาหารสูตรควบคุม (0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เพื่อดูความคงตัวของคาสีแดงเฉล่ีย (a*) เปนเวลา 4 สัปดาห โดยเม่ือ

เปล่ียนอาหารกลับไปใชอาหารสูตรควบคุม พบวาปลาทองในชุดการทดลอง T3, T4 และ T5 มีคาสีแดงเฉล่ีย (a*) เพิ่มขึ้น

กลับไปใกลเคียงกับกลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) ดังตารางที่ 2 

6.3 คาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) 

    ปลาทองมีแนวโนมการลดลงของคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) ตามระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงไป แตเม่ือเปล่ียนมาใหอาหาร

ผสมสารแคโรทีนอยดที่ระดับความเขมขนตางๆ (0, 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เปนเวลา 6 สัปดาห 

พบวาปลาทองที่ไดรับแคโรทีนอยดมีสีผิวเปล่ียนไป โดยคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) มีคาสูงสุดในสัปดาหที่ 14 เม่ือปลาไดรับแคโรที

นอยด จะมีคาสีเหลืองแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุมปลาทองที่ไดรับแคโรทีนอยดในปริมาณ 0 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1)  และเม่ือเปล่ียนมาใหอาหารสูตรควบคุม (0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) เพื่อดูความคงตัวของคาสี

เหลืองเฉล่ีย (b*) เปนเวลา 4 สัปดาห โดยในสัปดาหที่ 18 ปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0.28 ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม (T3) มีคาเฉล่ีย 43.11±4.77, 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) มีคาเฉล่ีย 42.10±4.71, 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

(T5) มีคาเฉล่ีย 40.94±6.17 และ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2) มีคาเฉล่ีย 40.82±7.19 ตามลําดับมีแนวโนมการลดลง

ของคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) ตามระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) กับปลาทองที่ไดรับสารแค

โรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) มีคาเฉล่ีย 36.44±6.18 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ตารางคาสีแดงเฉล่ีย (a*) ของสีปลาทอง 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 3 ตารางคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) ของสีปลาทอง 

  

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

6.4  อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน, อัตรารอดตาย, อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 

พบวาอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน (ADG)ทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05) (ที่มี

คาเฉล่ียระหวาง 0.02±0.01 - 0.03±0.01), อัตรารอดตาย 100% ทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 

สัปดาหทีศ่ึกษา 
คาสีแดงเฉล่ีย (a*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร) 

 

ANOVA 

analysis 

P-value 
0 

(T1) 

0.14 

(T2) 

0.28 

(T3) 

0.42 

(T4) 

0.56 

(T5) 

สัปดาหที ่0 30.26±3.77a 31.29±4.03a 30.62±5.59a 31.51±3.80a 31.31±4.25a 0.584 

ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน 

สัปดาหที่ 8 

สัปดาหที ่10 

28.73±2.94a 

28.64±2.81a 

28.50±3.94a 

28.31±4.16a 

28.13±4.95a 

27.85±4.88a    

28.91±4.09a 

27.43±4.41a 

27.59±4.19a 

26.50±4.57a 

0.531 

0.116 

สัปดาหที่ 12 29.11±5.09b 27.27±4.74ab 26.49±5.42ab   24.60±5.45a       25.47±5.07a 0.000 

สัปดาหที่ 14 26.84±3.45b 26.15±5.31b    21.77±5.77a     22.33±5.98a 23.91±6.77ab 0.000 

ระยะดูความคงตัวของสีปลา 

สัปดาหที่ 14 

สัปดาหที ่16 

26.84±3.45b 

25.23±3.66a 

26.15±5.31b   

26.99±3.86a 

21.77±5.77a    

24.89±5.60a 

22.33±5.98a 

23.23±4.56a       

23.91±6.77ab 

25.26±6.25a           

0.000 

0.136 

สัปดาหที่ 18 26.59±2.72b 25.53±5.30ab    24.56±4.98ab   23.32±5.27a       23.58±5.16ab          0.004 

 
สัปดาหที่ศึกษา 

คาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร) 
 

ANOVA 

analysis 

P-value 
0 

(T1) 

0.14 

(T2) 
0.28 

(T3) 

0.42 

(T4) 

0.56 

(T5) 

ระยะปรับสภาพ 

สัปดาหที ่0 38.11±11.35a 39.14±9.66a 36.87±10.79a 41.70±9.08a 42.16±8.15a 0.139 

ระยะที่ใหอาหารผสมแคโรทีนอยดที่ระดับแตกตางกัน 

สัปดาหที่ 8 38.83±10.35a  35.64±9.14a  35.47±10.19a  39.56±8.21a  37.79±7.42a  0.101 

สัปดาหที ่10 38.94±9.58a 38.58±8.17a 38.60±7.27a 42.07±8.27a 39.54±6.91a 0.183 

สัปดาหที่ 12 38.84±9.84a 40.71±9.06a 41.74±7.21a 42.65±6.34a 40.67±6.21a 0.183 

สัปดาหที่ 14 39.96±8.83a 44.05±8.82ab 45.19±6.13b 44.44±5.33ab 43.03±6.63ab 0.006 

ระยะดูความคงตัวของสีปลา 

สัปดาหที ่16 38.65±7.58a 42.70±7.27ab 44.12±3.54b 43.47±3.54ab 42.98±3.72ab 0.006 

สัปดาหที่ 18 36.44±6.18a 40.82±7.19b 43.11±4.77b 42.10±4.71b 40.94±6.17b 0.000 
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(P>0.05),อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (FCR) ทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)(ที่มีคาเฉล่ีย 

ระหวาง 7.27±2.87 – 12.07±3.63) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR, % ตอวัน) ทุกชุดการทดลอง 

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ที่มีคาเฉล่ียระหวาง 0.13±0.03 – 0.22±0.08) ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน, อัตรารอดตาย, อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือและอัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ (%/วัน)  

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

   

โดย สัปดาหที่ 9 (กรัม)1 คือ นํ้าหนักเฉล่ียเริ่มตนใหสารแคโรทีนอยด,  สัปดาหที่ 14 (กรัม)2 คือ นํ้าหนักเฉล่ียใหสาร

แคโรทีนอยดครั้งสุดทาย, ADG3 คือ อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน (% ตอวัน) Survival rate (%)4คือ อัตรารอดตาย , 

FCR5 คือ อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และ   SGR6 คือ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (% ตอวัน) 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 

จากการทดลองการใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทองที่ปริมาณ 0 (ชุดควบคุม), 0.14, 0.28, 0.42   

และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม การเปล่ียนแปลงของความเขมสีของปลาทองที่เล้ียงดวยอาหารเสริมสารแคโรทีนอยด 

จากผลปาลม นํ้ามันในอาหารปลาทองในปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิ โลกรัม(T4) มีคาความสวางเฉ ล่ีย ( L*)  

เทากับ 66.00±5.15 มีคาสีแดงเฉล่ีย (a*) เทากับ 22.33±5.98 และมีคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) เทากับ 44.44±5.33 ซ่ึงทําให 

ปลาทองมีสีเหลืองทองแวววาวเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีความแตกตางกับกลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 

0 ไ มโ คร กรั มต อ กิ โ ลกรั ม ( T1)  อย า ง มี นั ย สํ าคัญทา งสถิติ  ( P<0.05)  โ ดยการ เจ ริญ เ ติบ โต ของปลาทอง 

ความยาว, นํ้าหนัก, อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน, อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และมีอัตรารอดตาย100% ทุกชุดการทดลอง โดยสามารถเลือกใชได 

ตั้งแตระดับ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T2) ซ่ึงสามารถชวยใหปลาทองมีสีเหลืองที่เขมขึ้น และชวยลดตนทุนในการผลิต

อาหารที่มีการเสริมสารแคโรทีนอยดจากผลปาลมลงอีกดวย 

 

 

 

 

ปจจัยที่ศึกษา 

ปริมาณแคโรทนีอยด (ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอาหาร)  ANOVA 

analysis 

P-value 0 0.14 0.28 0.42 0.56 

สัปดาหที่ 9 (กรัม)1 15.49±1.57a 15.31±1.85a 15.10±1.50a 15.63±1.59a 15.26±2.24a 0.862 

สัปดาหที ่14 (กรัม)2 16.73±2.23a 16.50±1.95a 15.99±1.91a 16.97±2.23a 16.78±2.80a 0.318 

ADG3 0.03±0.01a 0.03±0.01a 0.02±0.01a 0.03±0.01a 0.03±0.01a 0.411 

Survival rate (%)4 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 1.000 

FCR5 8.71±2.82a 10.49±6.27a 12.07±3.63a 8.34±2.62a 7.27±2.87a 0.599 

SGR6 0.18±0.05a 0.17±0.09a 0.13±0.03a 0.19±0.07a 0.22±0.08a 0.621 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากการทดลองการใชสารสกัดจากผลปาลมเพื่อการเรงสีของปลาทอง พบวาอาหารที่ผสมสารแคโรทีนอยดใน

ปริมาณ 0.14, 0.28, 0.42 และ 0.56 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม สามารถทําใหปลาทองมีคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) เพิ่มสูงขึ้นและเม่ือ

ปลาทองไดรับอาหารที่ผสมสารแคโรทีนอยดในปริมาณที่มากขึ้นจะทําใหปลาทองมีคาสีแดงเฉล่ีย (a*) ลดลง ถึงแมวาปลา

ตระกูล carp จะมีความสามารถเปล่ียนลูทีน (lutein), ซีเอแซนทีน (zeaxanthin) ใหอยูในรูปของแอสตาแซนทีน 

(astaxanthin)ได แตปลาตระกูล carp ไมสามารถเปล่ียนเบตา-แคโรทีน (Beta-carotene) ซ่ึงเปนอนุพันธขางตนไปเปน

แอสตาแซนทีน (astaxanthin) ได (สุทธวัฒน เบญจกุล, 2554) ดังน้ันเม่ือปลาทองไดรับสารแคโรทีนอยดอยางตอเน่ืองจึงพบ

แตการเพิ่มของคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) ซ่ึงจากการทดลองพบวากลุมปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดใน

ปริมาณ 0.42 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T4) สามารถชวยใหปลาทองมีสีเหลืองทองแวววาวไดตามความตองการของตลาด ซ่ึงมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาทองที่ไดรับสารแคโรทีนอยดในปริมาณ 0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (T1) (P<0.05) 

และเม่ือหยุดใหอาหารผสมสารแคโรทีนอยดพบวาปลาทองมีแนวโนมลดลงของคาสีเหลืองเฉล่ีย (b*) ตามระยะเวลาที่

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเบตา-แคโรทีน (สารสีเหลือง) สามารถเปล่ียนไปเปนวิตามินเอไดในยามที่รางกายตองการ และสวนที่

ไมถูกเปล่ียนเปนวิตามินเอจะทําหนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ ดังน้ันหากปลาทองไมไดรับอาหารที่มีสารแคโรทีนอยดอยาง

สมํ่าเสมอจะทําใหสารสีในตัวปลาหมดไป (นงลักษณ สําราญราษฎร และคณะ, 2556) 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอน 

ที่มีหินเพอรไลท การศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียครัวเรือนน้ีใชนํ้าเสียสังเคราะหที่มีคุณสมบัติคลายกับนํ้าเสียชุมชน

โดยมีคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมัน เริ่มตนโดยเฉล่ียเทากับ 101.00 77.54 และ 58.48 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

ทําการทดลองแบบกะมีนํ้าเสียเขาระบบบําบัดในปริมาณ 50 ลิตรตอวัน เปนระยะเวลา 3 วัน ผลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพ

ระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน พบวาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนที่มีถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหิน

เพอรไลทสามารถลดคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมันโดยเฉล่ียในระยะเวลา 3 วัน ได 25.53 29.11 และ 5.60 

มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 74.58  62.48 และ 90.40 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน  ถังดักไขมัน  บอตกตะกอน  หินเพอรไลท 

 

Abstract 

 

This research aimed to study the efficiency of household wastewater treatment. The grease trap and 

sedimentation ponds with perlite were used for household wastewater treatment. The synthetic wastewater 

was used in this study. The initial properties of synthetic wastewater had average BOD, suspended solid, 

oil and grease of 101.00, 77.54 and 58.48 milligram per liter, respectively. The household wastewater 

treatment system operated in batch mode with a working volume of 50 liters per day for a period of 

three days. The results showed that the BOD, suspended solid, oil and grease could reduce of 25.53 

29.11 และ 5.60 mg/L which are 74.58, 62.48 and 90.40 percent, respectively when using the grease trap 

and sedimentation ponds with perlite. 

 

Keywords: household wastewater treatment system, grease trap, sedimentation ponds, perlite 
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1. บทนํา  

 

 ปจจุบันการบําบัดนํ้าเสียของไทยประสบปญหาเก่ียวกับการบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนมากขึ้น เน่ืองจากมีการเพิ่มของ

จํานวนประชากรในประเทศ มีการตั้งที่อยูอาศัยเปนครัวเรือนหลายๆหลังจนกลายเปนหมูบาน ชุมชน ซ่ึงในแตละครัวเรือนมี

กิจกรรมตางๆในการใชนํ้าและทิ้งนํ้าโดยไมมีการบําบัดกอนปลอยลงสูทอนํ้ารวมหรือแหลงนํ้าธรรมชาติ จึงทําใหเกิดมลพิษทาง

นํ้า ดังน้ัน เพื่อชวยกันลดปญหามลพิษทางนํ้าของแหลงนํ้าในอนาคต จึงควรมีการจัดการนํ้าเสียจากแหลงกําเนิดครัวเรือนใหมี

ความเหมาะสม (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) แนวทางในการบําบัดนํ้าเสียมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของนํ้าเสีย 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) การบําบัดนํ้าเสียครัวเรือนดวยเครื่องบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปน้ันมีราคาแพงเม่ือเทียบกับระบบบําบัด

นํ้าเสียที่ทําขึ้นเอง (Thawikun, 2550) โดยระบบบําบัดนํ้าเสียที่ทําขึ้นเองน้ันสามารถทําไดจากวัสดุตามทองถิ่นหรือวัสดุที่มี

ราคาถูก เชน ถังนํ้าพลาสติกทั่วไป (บุญสงและคณะ, 2554) วงขอบซีเมนต (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) เปนตน นํ้าเสียใน

ครัวเรือนมักจะมีนํ้ามันและไขมันเปนองคประกอบโดยพบนํ้ามันและไขมันปริมาณรอยละ 10 ของปริมาณสารอินทรียทั้งหมด 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ซ่ึงนํ้ามันและไขมันเหลาน้ีหากปลอยออกสูส่ิงแวดลอมอาจกอใหเกิดการปนเปอนสูแหลงนํ้า สงผล

ใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตามมา ดังน้ันการลดปริมาณนํ้ามันและไขมันในนํ้าเสียครัวเรือนจึงเปนส่ิงจําเปนที่ควรดําเนินการกอน

ปลอยนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ นอกจากน้ีแลวตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยที่มีอยูในนํ้าเสียครัวเรือนก็ควรไดรับการ

กําจัดกอนปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เน่ืองจากตะกอนเหลาน้ีจะทําใหเกิดการบดบังแสงที่สองลงสูแหลงนํ้าทําให

ส่ิงมีชีวิตในนํ้าที่สังเคราะหแสงไดรับผลกระทบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวา หินเพอรไลทเปนหินภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติเปนตัวกรองและตัวดูดซับที่ดี (กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, มปก) เปนวัสดุที่สามารถพบไดในทองถิ่นพื้นที่การเกษตรของ อําเภอสระโบสถ จังหวัด

สระบุรี มีราคาถูก (1บาทตอกิโลกรัม) นอกจากน้ีหินเพอรไลทยังทําหนาที่ปรับคาความเปนกรดดางใหเหมาะสมกับการทํางาน

ของจุลินทรียและลดกล่ินไมพึงประสงคจากนํ้าเสียไดอีกดวย (ดํารงศักดิ์, 2554) งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพ

ของระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนซ่ึงจําเปนตอการลดปญหามลพิษทางนํ้าจากแหลงกําเนิดกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ 

โดยใชถังดักไขมันประดิษฐและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลทชวยตกตะกอน  

 1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท 

 1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 บุญสง และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ทําจากวัสดุเหลือใชในการบําบัดนํ้าเสียจาก

บานเรือนและแผงลอยจําหนายอาหารในเขตชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประสิทธิภาพของถังดักไขมันประดิษฐ

ขึ้นจากถังสีความจุ 18 ลิตร ที่ใชแลวจํานวน 2 ถัง ในการบําบัดนํ้าเสียจากบานเรือนและรานคาแผงลอย ผลการศึกษาพบวา 

นํ้าเขาสูถังดักไขมันของบานเรือนมีคานํ้ามันและไขมันเฉล่ีย 36.42 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าทิ้งมีคานํ้ามันและไขมันเฉล่ีย 8.12 

มิลลิกรัมตอลิตร รานคาแผงลอยไดแกรานอาหารตามส่ัง นํ้าเขาสูถังดักไขมันมีคานํ้ามันและไขมันเฉล่ีย 125,743.50 มิลลิกรัม

ตอลิตรนํ้าทิ้งมีคานํ้ามันและไขมันเฉล่ีย 647.86 มิลลิกรัมตอลิตร และรานกวยเตี๋ยว นํ้าเขาสูถังดักไขมันมีคานํ้ามันและไขมัน

เฉล่ีย 7,199.21 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าทิ้งมีคานํ้ามันและไขมันเฉล่ีย 16.50 มิลลิกรมัตอลิตร การทดสอบประสิทธิภาพถังดักไขมัน

ในการบําบัดนํ้ามันและไขมันบานเรือนเทากับรอยละ 77.60 รานกวยเตี๋ยวเทากับรอยละ 99.77 รานอาหารตามส่ังเทากับรอย

ละ 99.48 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง คานํ้ามันและไขมันจากบานเรือนและรานกวยเตี๋ยวอยูในเกณฑ

มาตรฐาน สานรานอาหารตามส่ังมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบราคาถังดักไขมันจากงานวิจัยครั้งน้ีมีราคาประมาณ 

300-500 ซ่ึงถูกกวาถังดักไขมันสําเร็จรูปประมาณ 5 เทา และยังชวยลดปริมาณขยะเน่ืองจากทําจากวัสดุเหลือใชที่หาไดงายใน

เขตชุมชน 
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 Thawikun (2550) ไดทําการศึกษาการออกแบบถังดักไขมันประดิษฐสําหรับใชในครัวเรือน โดยทดสอบเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันประดิษฐกับถังดักไขมันสําเร็จรูป และเปรียบเทียบราคาถังดักไขมันสําเร็จรูปกับถังดักไขมัน

ประดิษฐ ซ่ึงถังดักไขมันประดิษฐน้ีสรางจากถังนํ้าพลาสติก ขนาด 15 ลิตร จํานวน 2 ใบ ประกอบกันซ่ึงมีระยะเวลาเก็บกัก 6 

ชั่วโมง โดยนํ้าที่เขาถังดักไขมันเปนนํ้าเสียจากครัวเรือนที่มีปริมาณไขมันและนํ้ามัน 25 มิลลิกรัมตอลิตรผลการศึกษาพบวา ถัง

ดักไขมันสําเร็จรูปและถังดักไขมันประดิษฐมีประสิทธิภาพในการบําบัดปริมาณไขมันเทากับ รอยละ 74.41 และ 74.21 

ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบราคาพบวาถังดักไขมันประดิษฐมีราคาถูกกวาถังดักไขมันสําเร็จรูปประมาณ 3- 4 เทา คือ ดักไขมัน

สําเร็จรูปมีราคาอยูที่ 2,000-5,000 บาท ขึ้นอยูกับขนาดของถังดักไขมัน สวนถังดักไขมันประดิษฐมีราคาประมาณ 500-700 บาท 

 ดํารงศักดิ์ (2554) ไดทําการศึกษาดาสตาบอล (Dasts Ball) ดาสตาบอลเกิดจากสายพันธุแบคทีเรียที่สามารถกิน

สารอินทรียเปนอาหาร รวมทั้งมีสวนผสมของเพอรไลทหรือหินภูเขาไฟในการชวยปรับคาความเปนกรด–ดางของนํ้าใหอยูที่ 5-8 

ซ่ึงจะชวยทําใหแบคทีเรียสามารถทํางานไดดีขึน้ สวนผสมสําคัญของดาสตาบอล ไดแก จุลินทรียนํ้า ขี้ไก นํ้าหมักปลา เพอรไลท 

ลําละเอียด อาหารกุง กากนํ้าตาล สวนผสมดังกลาวจะเปนเพอรไลท 98 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือรวมกัน 2 เปอรเซ็นต หลังจาก

โยนดาสตาบอลลงไปในนํ้าเสียแลว รวมกับการปมนํ้าเพิ่มออกซิเจนทีพ่ื้นผิว และลาดนํ้าจุลินทรีย ทิ้งไว 2 ชั่วโมง พบวานํ้าใสขึ้น 

ปลาหยุดลอยหัว เม่ือผานไป 24 ชั่วโมง นํ้าเริ่มใสขึ้นและกล่ินเหม็นนอยลง เม่ือเวลาผานไป 48 ชั่วโมง น้ําใสขึ้นจนสามารถ

มองเห็นพื้นคลองที่ลึกถึง 80 เซนติเมตร 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย  

 

2.1 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะหและวัสดุดดูซับ 

          2.1.1 การเตรียมนํ้าเสียสังเคราะห 

          เตรียมนํ้าเสียสังเคราะหใหมีคา บีโอดี โดยรวมใกลเคียงกับนํ้าเสียชุมชนในชวงคานอยที่สุด เน่ืองจาก

ลักษณะนํ้าเสียชุมชนไดรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมตางๆ ภายในครัวเรือนจึงนําลักษณะนํ้าเสียชุมที่มีความเขมขนนอย โดยทํา

การเจือจางนํ้าเสียสังเคราะหใหมีคาความเขมขนของบีโอดีอยูที่ 110 มิลลิกรัมตอลิตร โดยนํ้าเสียสังเคราะหมีองคประกอบดังที่

แสดงในตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 สวนประกอบนํ้าเสียสังเคราะห (ณัฐฐิกา และจักรกฤษณ, 2550) 

สารอาหาร ปริมาณ (มก./ล.) 

นํ้ามันพืช  55.59 

แปงมันสําปะหลัง  21100 

นํ้าตาล  21100 

 

                       2.1.2 การเตรียมวัสดุดูดซับ 

  นําหินเพอรไลตมาลางใหสะอาด ตากแดดใหแหง นําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส จนกวาจะ

แหง (ดํารงศักดิ์, 2554) 

2.2 การออกแบบถังดักไขมัน 

                       2.2.1 เตรียมถังนํ้าขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ใบ เพื่อทําถังดักไขมันเจาะรูดานบนของถังนํ้าเสนผาศูนยกลาง 

1 น้ิว หางจากขอบถังนํ้า 5 ซม. เพื่อนําทอนํ้าเขาจากถังพักนํ้าตอเขากับทอ 3 ทาง ดานใน  ตัดทอพีวีซี 3 สวน ยาว 5 ซม.   

20 ซม. และ 30 ซม.  ประกอบทอเปนรูปคลายตัวที นําทอ 5 ซม. ตอเขากับทอ 3 ทางดานบน และนําทอ 20 ซม. ตอเขากับ
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ทอ 3 ทางดานลาง เจาะรูดานบนของถังนํ้าอีกดาน เสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว โดยใหปลายทอที่ตอเปนรูปคลายตัวทีดานบนหาง

จากปลายทอดานบนนํ้าเขา 5 ซม.และปลายทอหางจากกนถัง 15 ซม. และตอทอใหนํ้าไหลออกไปสูถังดักไขมัน ถังที่ 2 

(ดัดแปลงมาจาก บุญสง, 2554) ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ถังดักไขมัน 

  

2.3 การออกแบบบอตกตะกอน 

          2.3.1 นําวงปูนซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 ซม. ลึก 40 ซม.วางตอจากถังดักไขมัน เจาะรูดานบนของ

วงปูนซีเมนตเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิวเพื่อตอทอนํ้าไหลออกจากถังดักไขมันเขาบอตกตะกอน 

          2.3.2 เจาะรูดานลางของวงปูนซีเมนตฝงตรงขามเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว หางจากกนบอวงปูนซีเมนต 10 ซม. 

เพื่อตอทอนํ้าไหลออก 

         2.3.3 นําผาขาวบางมาปูลองพื้นดานลางและปดปากทอระบายนํ้าออก จากน้ันนําทรายหยาบมาเทลงไปในบอ

วงปูนซีเมนตใหมีความสูง 15 ซม. ตามดวยหินเพอรไลทที่ผานกระบวนการลางทําความสะอาดแลว สูง 15 ซม. (ดัดแปลงมา

จาก อาทิตย, 2553) ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 บอตกตะกอน 

 

น้ําเขาระบบ 

น้ําไหลเขาสูบอตกตะกอน 

หินเพอรไลท สูง 15 ซม. 

ทรายหยาบ สูง 15 ซม. 

ผาขาวบางหรือมุงท่ีใชแลววางรอง

นํ้าที่ผานการบําบัดนํ้ามันและไขมัน 

บอตกตะกอน 

น้ําเขาจากถังดักไขมัน 

น้ําไหลออก 
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2.4 การเก็บตัวอยางน้ํา 

         2.4.1 เก็บตัวอยางนํ้ากอนเขาระบบ โดยวิธีเก็บที่ปลายทอระบายนํ้ากอนเขาระบบ เพื่อนําไปวิเคราะหหาคา 

บีโอดี ของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมัน เปนระยะเวลา 3 วัน 

         2.4.2 เก็บตัวอยางนํ้าหลังผานการบําบัด โดยวิธีเก็บแบบรวม ซ่ึงเก็บที่ปลายทอระบายนํ้าทิ้ง เพื่อนําไป

วิเคราะหหาคา บีโอดี แขวนลอย นํ้ามันและไขมัน เปนระยะเวลา 3 วัน 

2.5 การคํานวณประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย                

การคํานวณประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย (รอยละ) ของระบบเพื่อดูความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียกอนเขา

ระบบและหลังออกระบบในแตละบอ โดยการคํานวณประสิทธิภาพในแตละบอ สามารถคํานวณไดจากสูตร (ปริญญา และ

อัจฉรา, 2558) 

  ประสิทธิภาพ BOD (%) =   

 เม่ือ BODin = BOD ของนํ้าเสียเริ่มตน (mg/L) 

  BODout = BOD ของนํ้าเสียหลังบําบัด (mg/L) 

ประสิทธิภาพ SS (%) =  

เม่ือ SSin = SS ของนํ้าเสียเริ่มตน (mg/L) 

  SSout = SS ของนํ้าเสียหลังบําบัด (mg/L) 

ประสิทธิภาพ Oil & Grease (%) =  

เม่ือ Oil & Grease in = Oil & Greaseของนํ้าเสียเริ่มตน (mg/L) 

  Oil & Grease out = Oil & Greaseของนํ้าเสียหลังบําบดั (mg/L) 

2.6 วิธีการวิเคราะห         

          การทดลองครั้งน้ีจะวิเคราะหหาคา บีโอด ีของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมันโดยเก็บตัวอยางนํ้าเขาระบบ

บําบัดนํ้าเสียครัวเรือนที่วาลวเปด-ปด กอนนํ้าเขาชุดถังดักไขมันและเก็บตัวอยางนํ้าออกจากบอตกตะกอนเม่ือเวลาผานไป 3 

วัน ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะหดังตอไปน้ี คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) วิเคราะหโดยวิธีการเอไซดโมดิฟเคชันของไอ

โอโดเมตริก (Azide Modification of Iodometric method) คาของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) วิเคราะหโดย

วิธีการชั่งนํ้าหนัก (Gravimetric method) นํ้ามันและไขมัน (Oil and Grease) วิเคราะหโดยวิธีพารทิชั่น-ชั่งนํ้าหนัก

(Partition gravimetric method) 

 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท 

พบวานํ้าเสียสังเคราะหมีคาบีโอดีเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 100.00 ± 0.00 mg/l 101.67 ± 2.89 mg/l และ 

100.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 77.41 ± 0.14 mg/l 77.77 ± 

0.15 mg/l และ 77.58 ± 0.07 mg/l ตามลําดับ นํ้ามันและไขมันมีคาเริ่มตนในวันที่ 1 2 และ 3 เทากับ 58.05 ± 0.032 

mg/l  58.404 ± 0.003 mg/l และ 58.42 ± 0.002 mg/l ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัตินํ้าเสียสังเคราะหเริ่มตน 

วันที่ 
พารามิเตอร 

     BOD±SD(mg/l) SS±SD(mg/l)  Oil & Grease±SD (mg/l) 

1 100.00 ± 0.00 77.41 ± 0.14 58.05 ± 0.03 

2 101.67 ± 2.89 77.77 ± 0.15 58.40 ± 0.00 

3 100.00 ± 0.00 77.58 ± 0.07 58.42 ± 0.00 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นวาคุณสมบัตินํ้าเสียสังเคราะหเริ่มตนโดยเฉล่ียมีคาใกลเคียงกับลักษณะนํ้าเสียชุมชน

กลาวคือมีความเขมขนบีโอดีอยูที่ 110-400 mg/l คาความเขมขนของแข็งแขวนลอย 100-350 mg/l นํ้ามันและไขมันมีคา

ความเขมขน 50-150 mg/l เม่ือนํ้าเสียสังเคราะหผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน พบวาคาบีโอดีของนํ้าเสีย

ที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนเฉล่ียในวันที่ 1 2 และ 3 มีคาบีโอดีลดลงเปน 30.00 ± 0.00 mg/l  26.67 

± 2.89 mg/l และ 20.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาลดลงเปน 28.29 ± 0.34 mg/l  29.20 ± 0.14 

mg/l และ 29.83 ± 0.62 mg/l ตามลําดับ นํ้ามันและไขมันมีคามีคาลดลงเปน 5.50 ± 0.02 mg/l  5.54 ± 0.02 mg/l และ 

5.75 ± 0.03 mg/l ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาคาบีโอดี นํ้ามันและไขมันที่ออกจากระบบมีคาลดลง

ใกลเคียงกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษคือ คาบีโอดีไมเกิน 20 mg/l นํ้ามันและไขมันไมเกิน 5 mg/l แต

อยางไรก็ตามของแข็งแขวนลอยที่ออกจากระบบมีคาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งคือ มีคาไมเกิน 30 mg/l หากตองการ

ใหระบบสามารถลดคาบีโอดีไดตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งอาจทําการเติมออกซิเจนใหกับจุลินทรียในระบบมากขึ้นโดยทําให

นํ้าเคล่ือนไหวหรือมีการหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เปนตน (ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม, 2554) เพื่อให

จุลินทรียมีออกซิเจนที่เพียงพอตอการทํางานในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย สวนแนวทางในการลดนํ้ามันและไขมัน

เพิ่มเติมอาจทําไดโดยเพิ่มตัวดูดซับนํ้ามันและไขมัน เชน ขี้เล่ือย ฟางขาว ซังขาวโพด ขยะพลาสติก (Aboul-Gheit และคณะ, 

2006) 

 

ตารางที่ 3 คุณสมบัตินํ้าเสียสังเคราะหออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน 

วันที ่ พารามิเตอร 

    BOD±SD(mg/l) SS±SD(mg/l) Oil & Grease±SD (mg/l) 

1 30.00 ± 0.00  28.29 ± 0.34 5.50 ± 0.02 

2 26.67 ± 2.89 29.20 ± 0.14 5.54 ± 0.02 

3 20.00 ± 0.00 29.83 ± 0.62 5.75 ± 0.03 

 

 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนของงานวิจัยน้ี จะพบวาระบบมีประสิทธิภาพในการลด

คาบีโอดีในวันที่ 1 2 และ 3 ไดเทากับ 70.00 ± 0.00 %  73.76 ± 3.28 % และ 80.00 ± 0.00 % ตามลําดับ ประสิทธิภาพ

ในการลดคาของแข็งแขวนลอยในวันที่ 1 2 และ 3 ไดเทากับ 63.45 ± 0.34 %  62.45 ± 0.11 % และ 61.55 ± 0.83 % 

ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการลดคานํ้ามันและไขมันในวันที ่1 2 และ 3 ไดเทากับ 90.53 ± 0.04 % 90.51 ± 0.04 % และ 

90.16 ± 0.10 % ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยเฉล่ียจะเห็นไดวาระบบมีประสิทธิภาพในการลด

นํ้ามันและไขมันไดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 90.4% รองลงมาคือประสิทธิภาพในการลดคาบีโอดี มีประสิทธิภาพ

การลดโดยเฉล่ียเทากับ 74.58% และประสิทธิการลดของแข็งแขวนลอยโดยเฉล่ียเทากับ 62.48%  
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ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดี ของเข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมัน 

วันที ่ บีโอดี ของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมัน 

นํ้าเขา นํ้าออก กําจัด(%) นํ้าเขา นํ้าออก กําจัด(%) นํ้าเขา นํ้าออก กําจัด(%) 

1 100.00   30.00     70.00 77.41    28.29     63.45 58.05   5.50   90.53 

2 101.67   26.67     73.76 77.77    29.20     62.45 58.40   5.54   90.51 

3 100.00   20.00     80.00 77.58    29.83     61.55 58.42   5.75   90.16 

เฉล่ีย   74.58   62.48   90.4 

 

 เม่ือนําผลการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับครัวเรือนที่มีถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มีหินเพอรไลท

มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืน พบวาระบบของงานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดนํ้ามันและไขมัน (90.70%) ที่มากกวา

งานวิจัยของ Thawikun (2550) ที่ออกแบบถังดักไขมันประดิษฐสําหรับใชในครัวเรือนโดยมีประสิทธิภาพถังดักไขมันประดิษฐ

มีประสิทธิภาพ เทากับ 74.21 % จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวางานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดนํ้ามันและไขมัน

มากกวาถังดักไขมันประดิษฐของ Thawikun (2550) ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีปริมาณนํ้ามันและไขมันเขาระบบ 58.29 มิลลิกรัมตอลิตร 

เม่ือออกจากระบบปริมาณนํ้ามันและไขมันลดลงเหลือ 5.60 มิลลิกรัมตอลิตร สวนงานวิจัยของ Thawikun (2550) มีปริมาณ

นํ้ามันและไขมันเขาระบบ 25 มิลลิกรัมตอลิตร เม่ือออกจากระบบปริมาณนํ้ามันและไขมันลดลงเหลือ 6.40 มิลลิกรัมตอลิตร 

โดยที่มีระยะเวลาเก็บกักและราคาของถังดักไขมันที่ใกลเคียงกัน นอกจากน้ีผลจากงานวิจัยยังสอดคลองกับคูมือการออกแบบ

และผลิตระบบบําบัดนํ้าเสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) ที่กลาววาประสิทธิภาพของถังดักไขมันสวนใหญจะมากกวา 60% 

และเม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดคาบีโอดี (74.58 %) และของแข็งแขวนลอย (62.48 %) ของงานวิจัยน้ีกับการ

บําบัดนํ้าเสียดวยวิธีธรรมชาติ (สิริสุดาและคณะ, 2552) พบวาระบบบําบัดนํ้าเสียในงานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพดีกวาการบําบัด

โดยธรรมชาติโดยสามารถลดคาบีโอดีจาก 100 เปน 25.53 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่การบําบัดแบบธรรมชาติสามารถลดคาบี

โอดีจาก 146 เปน 125 มิลลิกรัมตอลิตร สวนประสิทธิภาพการลดของแข็งแขวนลอยของงานวิจัยน้ีสามารถลดของแข็ง

แขวนลอยจาก 77.59 เปน 29.11 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่การบําบัดแบบธรรมชาติสามารถลดคาของแข็งแขวนลอยจาก 30 

เปน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนในงานวิจัยน้ีนอกจากจะลดของแข็งแขวนลอย นํ้ามันและไขมันไดดี

แลวยังสามารถลดกล่ินจากนํ้าเสียไดดีอีกดวยเน่ืองจากหินเพอรไลท มีความเปนรูพรุนสูงซ่ึงเปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรีย

และแบคทีเรียที่ชวยในการยอยสลายของเสียและดูดซับสารพิษประเภท แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรต ไฮโดรเจนซัลไฟด ทําให

ลดปริมาณกล่ินเหม็นในนํ้า นอกจากน้ีหินเพอรไลทยังมีประสิทธิภาพในการจับผงฝุนที่ปนเปอนในนํ้าทําใหตกตะกอนไดดี

เชนกัน (ดํารงศักดิ์, 2554) โดยองคประกอบหลักของหินเพอรไลทมีซิลิกาและอลูมินา (ประชาติและสุชาดา, 2558) ทําให

กลไกการดูดซับเกิดขึ้นเน่ืองจากหมูไฮดรอกซิลจะเกิดพันธะกับซิลิกาและอลูมินา (Dogan และคณะ, 2000) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการดําเนินการทดลองศึกษาประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนโดยใชถังดักไขมันและบอตกตะกอนที่มี

หินเพอรไลท สรุปผลไดดังน้ี ระบบสามารถบําบัดนํ้าเสียไดในวันที่ 1 2 และ 3 โดยสามารถลดคาบีโอดีลงเปน 30.00 ± 0.00 

mg/l  26.67 ± 2.89 mg/l และ 20.00 ± 0.00 mg/l ตามลําดับ ของแข็งแขวนลอยมีคาลดลงเปน 28.29 ± 0.34 mg/l  

29.20 ± 0.14 mg/l และ 29.83 ± 0.62 mg/l ตามลําดับ นํ้ามันและไขมันมีคามีคาลดลงเปน 5.50 ± 0.02 mg/l  5.54 ± 

0.02 mg/l และ 5.75 ± 0.03 mg/l ตามลําดับ ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียในการลดคาบีโอดี ของแข็งแขวนลอย และนํ้ามันและ

ไขมันโดยเฉล่ียในระยะเวลา 3 วัน ไดเทากับ 74.58 %  62.48 % และ 90.40 % ตามลําดับ ระบบมีประสิทธิภาพในการลด
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ของแข็งแขวนลอยไดดีและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานนํ้าทิ้งชุมชน สวนประสิทธิภาพของระบบในการลดคาบีโอดีและนํ้ามัน

และไขมันน้ันสามารถลดไดคอนขางใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานนํ้าทิ้งชุมชน ดังน้ันระบบบําบัดนํ้าเสียจากงานวิจัยน้ีจึงสามารถ

นําไปประยุกตใชไดในครัวเรือน 
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The inhibition of phytoplankton growth by using Hydrilla 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชสาหรายหางกระรอกยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงก

ตอนพืช ซ่ึงทําการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Designs; CRD) โดยนํานํ้าเสียชุมชนผสมกับนํ้าเสีย

สังเคราะหมาทําการทดลองเปนเวลา 15 วัน แลวทําการวิเคราะหการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก ปริมาณคลอโรฟลล-เอ 

บีโอดี ออโทฟอสเฟต อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง และของแข็งแขวนลอย ทุก 3 วัน ผลการศึกษาพบวา สาหรายหางกระรอก

เจริญเติบโตไดดีที่สุดในวันที่ 12 ของการทดลอง โดยมีนํ้าหนักสด 12.47±0.06 กรัม สามารถยับยั้งปริมาณแพลงกตอนพืชที่วัด

โดยใชการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ โดยมีคา 0.0718 ไมโครกรัม/ลิตร ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณ

คลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 และพบวาบีโอดี ออโทฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอยมีคาอยูในชวง 0.4-2.5 0.1929-3.4969 และ 0.0065-

0.0666 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับของแข็งแขวนลอยอยางมีนัยสําคัญ 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

คําสําคัญ: คลอโรฟลล-เอ  แพลงกตอนพืช  สาหรายหางกระรอก 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to study the feasibility of using Hydrilla (Hydrilla verticillata) 

to restrain an increase in the phytoplankton growth by using completely randomized designs. The demestic 

wastewater was mixed with synthetic wastewater for 15 days. and analyzed the growth of Hydrilla, 

chlorophyll-a, biological oxygen demand (BOD), orthophosphate, temperature, pH and suspended solid 

(SS) every three days. The best growth of Hydrilla was observed on 12th day of experiment with 12.47 ± 

0.06 g of wet weight. The amount of phytoplankton was measured by quantitative analysis of chlorophyll-a 

at 0.0718 µg/L. The results showed that the chlorophyll-a was significantly correlated with the growth of 

Hydrilla (wet weight) (p<0.01). It was found that BOD, orthophosphate and suspended solids ranged from 

0.4-2.5, 0.1929-3.4969, and 0.0065-0.0666. mg/L, respectively. The content of Chlorophyll-a was significantly 

correlated with suspended solids in opposite direction at the 0.05 level of significance. 

 

Keywords: chlorophyll-a, phytoplankton, hydrilla 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2017 

1. บทนํา 

 

นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษยไดใชทรัพยากรนํ้าทั้งการอุปโภคและบริโภคภายใน

ครัวเรือนไปจนถึงกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ นํ้าที่ผานการใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ จะพบวามีคุณภาพ

เปล่ียนไปจากเดิมและมีส่ิงปนเปอน เชน จุลินทรีย สารอินทรีย และสารแขวนลอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) ส่ิงปนเปอน

เหลาน้ีเปนผลทําใหนํ้าเนาเสีย ซ่ึงปญหานํ้าเสียมักพบในเขตเมือง นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนตางๆ ทําใหสงผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ตลอดจนระบบนิเวศของแหลงนํ้า 

การปลอยนํ้าทิ้งและของเสียจากการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษย ทําใหแหลงนํ้าถูกปนเปอนไปดวย

สารอินทรียและสารอนินทรียที่ประกอบไปดวยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซ่ึงเปนสารอาหาร (nutrients) ที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตสําหรับพืชนํ้า โดยเฉพาะสาหรายเซลลเดียวขนาดเล็กหรือแพลงกตอนพืช ทําใหสามารถเจริญเติบโตและเพิ่ม

จํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหนํ้าในแหลงนํ้ามักมีสีเขียวขุน (สันทัด ศิริอนันตไพบูลย, 2557) โดยสีเขียวขุนที่ปรากฏในแหลง

นํ้าน้ันเปนสีของคลอโรฟลลที่มีอยูในเซลลของแพลงกตอนพืช (สุวัจน ธัญรส, 2557) ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของปญหามลพิษทาง

นํ้า ในการกําจัดสีเขียวขุนของนํ้าที่เกิดขึ้นจากแพลงกตอนพืช สามารถทําไดโดยการใชพืชนํ้าขนาดใหญดูดซับสารอาหารที่

จําเปนตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช เน่ืองจากพืชนํ้าขนาดใหญสามารถดูดซับสารอาหารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

(จรรยา เทพรัตน, 2550) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําสาหรายหางกระรอกซ่ึงเปนสาหรายขนาดใหญที่หาไดงายในทองถิ่น

มาใชประโยชนในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาการใชสาหรายหางกระรอกยบัยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 

สาหรายหางกระรอกมีผลในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ณัฐกานต ทองพันธุพาน และสุรียพร ธรรมิกพงษ (2558) ไดศึกษาประสิทธิภาพของสาหรายเดนซา 

(EgeriadensaPlanch.) สําหรับการบําบัดนํ้าเสียจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภ เปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาสาหรายเดนซามีความสามารถในการบําบัด SS ไดถึงรอยละ 62.14 และ

รอยละ 11.21 ในการบําบัด COD ของนํ้าเสียที่มีความเขมขนรอยละ 50 และการบําบัด PO4
3- รอยละ 6.12 ของนํ้าเสียที่มี

ความเขมขนรอยละ 75 ชวงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดดีที่สุด คือ ชวงเวลาสัปดาหที่ 2 และรอยละของความเขมขน

ของนํ้าเสียที่เหมาะสม คือ รอยละ 50-75 จากการศึกษาพบวา สาหรายชนิดน้ีสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าไดถึง

รอยละ 11.63 และสาหรายเดนซาเจริญเติบโตไดดีในสภาวะที่มีแสงปานกลางถึงมาก และสามารถเจริญเติบโตไดดีในชวง pH 

5-10 และสุจยา ฤทธิศร (2551) ไดศึกษาประสิทธิภาพของสาหรายเกลียวทองในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สุราแชพื้นบาน โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของสาหรายเกลียวทอง ที่ความหนาแนนเริ่มตนของสาหราย 

10% 20% และ 30% ลักษณะนํ้าเสียของโรงงานสุราแชพื้นบานเม่ือตกตะกอนดวยสารสมแลวมีคาซีโอดี เทากับ 680 

มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน มีคาเทากับ 9.850 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรทมีคาเทากับ 0.192 มิลลิกรัม/ลิตร และ
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ฟอสฟอรัสทั้งหมด มีคาเทากับ 5.635 มิลลิกรัม/ลิตร จากผลการศึกษาความหนาแนนของสาหรายที่แตกตางกันพบวา 

สาหรายความหนาแนน 30% มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแชพื้นบานไดดีที่สุด            

เม่ือระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยมีประสิทธิภาพดังน้ี คาซีโอดี รอยละ 86.03 แอมโมเนียไนโตรเจน รอยละ 52.55  

 สันธิวัฒน พิทักษพล และคณะ (2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้าบางประการกับแพลงกตอนพืชของ

แมนํ้าอิงผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชั่น 55 ชนิด ปริมาณคลอโรฟลล-เอ มีคาเฉล่ียสูงสุด 0.43 มิลลิกรัม           

/ลิตร บริเวณทางออกจากกวานพะเยา และมีต่ําสุด 0.08 มิลลิกรัม/ลิตร บริเวณอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อุณหภูมิและ

ปริมาณอนินทรียไนโตรเจน มีคาเฉล่ีย 30.2+0.63 องศาเซลเซียส และ 0.31+0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซ่ึงไมมี                  

ความแตกตางกันระหวางสถานีเก็บตัวอยาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า คาการนําไฟฟา ความขุน บีโอดี ออโทฟอสเฟต 

มีคาเฉล่ีย 6.35+1.1 มิลลิกรัม/ลิตร 140.31+31.1 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร 89.58+46.0 NTU 1.83+0.55 มิลลิกรัม/ลิตร 

และ 0.78+0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันระหวางสถานีเก็บตัวอยาง (p<0.05) ความเปนดาง ความ

กระดาง บีโอดี ออโทฟอสเฟตและการนําไฟฟามีแนวโนมความสัมพันธในทางบวกกับปริมาณคลอโรฟลล-เอ 

อุไร เพงพิศ และคณะ (2547) ไดศึกษาการใชพืชนํ้าในการควบคุมการระบาดของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน                        

โดยแบงเปน 3 ทดลองพบวา การทดสอบศักยภาพของพืชนํ้าในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินในบอขนาดเล็ก                     

ในบอซีเมนต ทดสอบพืชนํ้า 6 ชนิด ไดแก ผักตบชวา จอก ผักบุง หญาพองลม แพงพวยนํ้า และหญาแฝก จํานวน 2 อัตรา คือ 

5 และ 10 ตนตอบอ พบวา ผักตบชวาอัตรา 10 ตนตอบอมีประสิทธิภาพในการลดคา pH คลอโรฟลล-เอ ไนโตรเจนทั้งหมด          

ดีที่สุด โดยมีคา 7.47  88.33 กรัม/ลิตร และ 1.052 ppm ตามลําดับ โดยพืชนํ้าที่มีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมสาหราย                

สีเขียวแกมนํ้าเงินคือ ผักตบชวา จอก และแพงพวยนํ้า ระยะเวลาที่ทําการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินเริ่มเห็นผลในชวง

ระหวาง 45-60 วัน หลังทําการทดลอง การทดลองที่ 2 การทดสอบศักยภาพของพืชนํ้าในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้า

เงินในแปลงทดลองขนาดใหญ โดยทําการเล้ียงพืชนํ้าจํานวน 5 ชนิด ไดแก ผักตบชวา แพงพวยนํ้า จอก ผักบุง และจอกหูหนู 

โดยเริ่มใสพืชนํ้าเริ่มตนอัตรา 50 เปอรเซ็นตของพืชที่แปลง พบวา แปลงผักตบชวามีประสิทธิภาพในการลดคาคลอโรฟลล-เอ

สูงสุดโดยมีคา 29.12 กรัม/ลิตร โดยพืชนํ้าที่มีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินในบอทดลองขนาดใหญ 

คือ ผักตบชวา รองลงมาคือ จอกหูหนู สวนระยะเวลาที่ทําการควบคุมไดอยูในชวง 60 วัน หลังการทดลอง และการทดลองที่ 3 

เปนการทดสอบศักยภาพของผักตบชวาในการควบคุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินในสภาพอางเก็บนํ้า พบวาในการควบคุม

ผักตบชวาตางๆกันคือ การใสผักตบชวา 1 ใน 4 สวนของแปลง (25 เปอรเซ็นต) อัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลง (50 เปอรเซ็นต) 

และการใสผักตบชวาเต็มแปลง (100 เปอรเซ็นต) พบวาแนวโนมการใสผักตบชวาเต็มแปลงมีผลใหคาความขุนปริมาณของแข็ง

แขวนลอยในนํ้าปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าเพิ่มขึ้นคาออกซิเจนที่ละลายในนํ้าการใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 4 สวนของแปลง

และการใชผักตบชวาเต็มแปลงใหผลดีแตไมแตกตางทางสถิติกับ การใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลงสวนคา

คลอโรฟลล-เอพบวาชุดควบคุมมีคานอยที่สุดแตไมแตกตางทางสถิติกับการใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 4 สวนของแปลง

ผักตบชวาเต็มและการใชผักตบชวาอัตรา 1 ใน 2 สวนของแปลงสวนคาเคมีบางประการอ่ืนๆไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ

ชุดควบคุม 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

5.1 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะห 

เตรียมนํ้าเสียสังเคราะหสูตรแปงมันสําปะหลัง ดังตารางที่ 1 จากน้ันหาคาบีโอดีเริ่มตนของนํ้าเสียสังเคราะห 

แลวเจือจางดวยนํ้ากล่ันในถังพกันํ้าเสีย เพื่อปรับคาบีโอดีใหเปน 15 มิลลิกรัม/ลิตร ตามคาบีโอดีเริ่มตนของสวรรยา ซ่ือเล่ือม 

(2546) 
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ตารางที่ 1 นํ้าเสียสังเคราะหสูตรแปงมันสําปะหลัง (ธนินทร ปญญาภิญโญผล, 2543)    

สารอาหาร ปริมาณ (กรัม) 

แปงมันสําปะหลัง 8.940 

(NH2)2CO 0.762 

KH2PO4 0.325 

CaCl2 0.141 

MgSO4 0.192 

FeCl2 0.054 

nutrient broth 0.100 

NaHCO3 1.450 

 

5.2 การเตรียมสาหรายหางกระรอก 

นําสาหรายหางกระรอกประมาณ 100 กรัม เพาะเล้ียงในนํ้าเสียสังเคราะห เปนระยะเวลา 5 วัน เพื่อปรับสภาพ

สาหรายหางกระรอกกอนทําการทดลอง 

5.3 การดําเนินการทดลอง 

ตวงตัวอยางนํ้าเสียชุมชนที่ผสมกับนํ้าเสียนํ้าเสียสังเคราะหปริมาตร 5 ลิตร โดยปรับคาบีโอดีของตัวอยางนํ้าเสีย

ใหมีเทากับ 15 มิลลิกรัมตอลิตร ใสลงในภาชนะขนาด 6 ลิตร แลวชั่งสาหรายหางกระรอกจํานวน 5 กรัม ใสลงในนํ้าตัวอยาง 

(สาหรายหางกระรอก 1 กรัม:นํ้าตัวอยาง 1 ลิตร) ทําการทดลองจํานวน 3 ซํ้า โดยมีชุดควบคุม จํานวน 1 ชุดโดยตั้งชุดทดลอง

ในบริเวณที่มีแสงแดดสองถึงตลอดวัน และปรับสภาวะการทดลองตามสวรรยา ซ่ือเล่ือม (2546) คือ ปรับคาความเปนกรด-

ดางของตัวอยางนํ้าเสียชุมชนใหอยูในชวง 6-7.3 อุณหภูมิของนํ้า 25-30 องศาเซลเซียส จากน้ันทําการวิเคราะหปริมาณ

คลอโรฟลล-เอ บีโอดี ไนโตรเจนทั้งหมด ออโทฟอสเฟตและของแข็งแขวนลอย พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และความเปนกรด-

ดาง โดยเก็บนํ้าตัวอยางจากชุดการทดลองโดยการสุมเก็บตัวอยางที่ระยะเวลา  0  3  6  9  12 และ 15 วัน 

5.4 การวิเคราะหตัวอยางน้ํา 

  1) วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ โดยวิธี Spectrophotometric (Clesceri et al., 1986; อางถึงใน   

อําพร, 2544) 

2) วิเคราะหคาบีโอดี โดยวิธี Azide Modification (APHA, 1992) 

3) วิเคราะหปริมาณออโทฟอสเฟต โดยวิธี Colorimetric & Ascorbic acid method (APHA, 1992; 

อางถึงใน วิมลมาศ สตารัตน, 2550) 

4) วิเคราะหคาของแข็งแขวนลอย โดยวิธี Gravimetric (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม, 2543) 

5.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

 5.6 สถานที่ดําเนินงานวิจัย 

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

6.1 ปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในน้ําเสีย 

ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคานอยที่สุดในวันแรกของการทดลอง คือ -0.1792 ไมโครกรัม/ลิตร เน่ืองจากในการทดลอง

ใชนํ้าเสียสังเคราะหผสมกับนํ้าเสียชุมชน ทําใหปริมาณคลอโรฟลล-เอที่มีอยูในนํ้าเสียชุมชนเจือจางลง ตอมาในวันที่ 3 ของการ

ทดลองพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ 0.4679 ไมโครกรัม/ลิตร จากน้ันเริ่มมีคาลดลง ในวันที่ 6  9  และ

12 โดยมีคา 0.2350  0.1323 และ 0.0718 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลําดับ และมีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้นในวันที่ 15 ของการ

ทดลอง คือ 0.2145 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1)  เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปริมาณคลอโรฟลล-เอกับการเจริญเติบโตของ

สาหรายหางกระรอกพบวา ในขณะที่สาหรายหางกระรอกมีนํ้าหนักสดนอย ปริมาณคลอโรฟลล-เอจะมีคาสูง และเม่ือสาหราย

หางกระรอกเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจนมีนํ้าหนักสดมาก จะพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอจะมีแนวโนมลดลง (รูปที่ 1) เม่ือนําขอมูล

การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกและปริมาณคลอโรฟลล-เอมาทําการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณคลอโรฟลล-เอ

ไมมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตเม่ือนําคา

ปริมาณคลอโรฟลล-เอในชวงวันที่ 3-15 ของการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณคลอโรฟลล-เอมีความสัมพันธกับ

การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 เน่ืองจากสาหรายหางกระรอกเปนพืชนํ้าขนาดใหญ สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใชในการเจริญเติบโตไดดี จึง

ทําใหสาหรายหางกระรอกนําสารอาหารไปใชไปในการเจริญเติบไดดีกวาแพลงกตอนพืช จึงสงใหปริมาณคลอโรฟลล-เอมีคา

ลดลง การยอยสลายสารอินทรียทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด เ ม่ือทําปฏิกิริยากับกรดคารบอนิกและแตกตัวเปน

คารบอเนตและไบคารบอเนต ซ่ึงเปนกรดออนและเปนคารบอนในรูปที่แพลงกตอนพืชสามารถนําไปสังเคราะหได จึงสงผลให

นํ้ามีสภาพเปนดาง (มัลลิกา ศรีชมภู และคณะ, 2558) โดยการเพิ่มขึ้นของคาความเปนกรด-ดางเกิดขึ้นเน่ืองมาจากผลกระทบ

ของการลดลงของคารบอนไดออกไซด จากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายหางกระรอก (ลลินี ทับทิมทอง และมณฑล 

ฐานุตตมวงศ, 2554) ซ่ึงคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.58-9.69 เม่ือนําขอมูลของแข็งแขวนลอย บีโอดี ออโทฟอสเฟต และ

ปริมาณคลอโรฟลล-เอ มาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณคลอโรฟลล-เอ มีความสัมพันธกับของแข็งแขวนลอยอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และพบวาปริมาณคลอโรฟลล-เอ 

ไมมีความสัมพันธกับปริมาณบีโอดี และออโทฟอสเฟตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจาก 

 

 
 

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) และปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในนํ้าเสีย 
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6.2 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก โดยพิจารณาจากนํ้าหนักสด พบวา วันแรกของการทดลอง

สาหรายหางกระรอกมีนํ้าหนักสดเฉล่ีย 5.20 กรัม จากน้ันมีแนวโนมการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ในวันที่ 3  6  9  และ12 โดยมี

นํ้าหนักสด 6.85±0.07  9.76±0.28  10.74±0.96 และ 12.47±0.06 กรัม ตามลําดับ และชะลอการเจริญเติบโตในวันที่ 15 

ของการทดลอง โดยพบวามีนํ้าหนักสด 11.12±0.20 กรัม จากผลการศึกษาสังเกตไดวาสาหรายหางกระรอกเจริญเติบโตไดดี

ที่สุดในวันที่ 12 มีนํ้าหนักสด 12.47±0.06 กรัม เม่ือนํานํ้าหนักแหงของสาหรายหางกระรอกมาวิเคราะหปริมาณไนเตรทใน

สาหรายหางกระรอกโดยอางอิงปริมาณไนเตรท (% โดยนํ้าหนักสด) จากงานวิจัยของ จุมพต พุมศรีภานนท (2556) พบวา วัน

แรกของการทดลองมีปริมาณไนเตรทในสาหรายหางกระรอก เทากับ 0.00169 % และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในวันที่ 3  6  9 และ 

12 มีปริมาณไนเตรท 0.00222  0.00317  0.00348 และ 0.00405 % ตามลําดับ และลดลงในวันที่ 15 มีปริมาณไนเตรท 

0.00361 % วันที่มีปริมาณไนเตรทมากที่สุด คือ วันที่ 12 มีปริมาณไนเตรท 0.00405 % และพบวาสาหรายหางกระรอกมี

แนวโนมในการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยชวงทายของการทดลองสาหรายหางกระรอกเริ่มชะลอการเจริญเติบโต เน่ืองจาก

สาหรายหางกระรอกมีสวนของราก ลําตน และใบจมอยูใตนํ้า สามารถแลกเปล่ียนกาซและธาตุอ่ืนๆ จากนํ้าไดโดยตรง และมี

ความสามารถปรับตัวในการเจริญเติบโตไดดี (กิตติมา วานิชกูล และคณะ, 2558) จึงสงผลใหคาดังกลาวลดลงในชวงสุดทาย

ของการทดลอง จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) มีความสัมพันธ

กับปริมาณบีโอดี ออโทฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกัน

ขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณคลอโรฟลล-เอ บีโอดี ออโทฟอสเฟต อุณหภูมิ พีเอช และของแข็งแขวนลอยในนํ้าเสีย 

เวลา (วัน) 

 

  

ปริมาณคลอโรฟลล-

เอ (ไมโครกรัม/ลิตร) 

บีโอดี 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ออโทฟอสเฟต 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

อุณหภูมิ 

(องศา

เซลเซียส) 

พีเอช 
ของแข็งแขวนลอย 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD 

0 -0.1792 0.1118 2.5 0.3 3.4969 0.0117 29.7 0.0 7.58 0.00 0.0666 0.0117 

3 0.4679 0.2048 2.5 0.8 2.1495 0.0055 31.0 0.2 9.02 0.00 0.0065 0.0012 

6 0.2350 0.3171 0.7 0.2 0.3791 0.0055 31.5 0.6 9.75 0.01 0.0042 0.0055 

9 0.1323 0.0616 2.3 0.4 0.2961 0.0069 30.7 0.1 9.65 0.28 0.0168 0.0069 

12 0.0718 0.0297 0.7 0.5 0.1929 0.0030 30.2 0.2 9.57 0.14 0.0090 0.0030 

15 0.2145 0.1800 0.4 0.4 0.6344 0.0076 29.7 0.4 9.69 0.03 0.0118 0.0076 

 

6.3 ปริมาณออโทฟอสเฟตในน้ําเสีย 

 ปริมาณออโทฟอสเฟตในวันแรกของทดลอง  มีคา 3.4969 มิลลิกรัม/ลิตร จากน้ันปริมาณออโทฟอสเฟตมีแนวโนม

ลดลง ในวันที่ 3  6  9  และ12 โดยมีปริมาณออโทฟอสเฟต 2.1495 0.3791 0.2961 และ 0.1929 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

และปริมาณออโทฟอสเฟตเพิ่มขึ้นในวันที่ 15 ของการทดลอง มีคา 0.6344 มิลลิกรัม/ลิตร (รูปที่ 2) เน่ืองจากสาหรายหาง

กระรอกมีการสังเคราะหแสงอยูใตนํ้า จึงเปนพืชนํ้าที่สามารถนําไนเตรทและฟอสเฟตไปใชในการเจริญเติบโตไดดี ซ่ึงจะสงผล

ใหปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตที่ละลายอยูในนํ้าลดลง (จุมพต พุมศรีภานนท, 2556) การดูดซับธาตุอาหารของสาหรายหาง

กระรอกยังคงเปนไปไดอยางตอเน่ือง สงผลใหภาพรวม เม่ือส้ินสุดการทดลอง ธาตุอาหารที่ทําการศึกษาในทุกชุดทดลองมี

แนวโนมลดลง โดยการนําไปใชของพืชน้ัน พืชจะดูดฟอสฟอรัสในรูปของออโทฟอสเฟตไปยังสวนตางๆของพืชเพื่อเปนสวนใน

การสรางเซลลพืช ความสามารถในการกําจัดฟอสฟอรัสจะมีมากในชวงแรกเทาน้ัน แตเม่ือถึงจุดๆหน่ึง ประสิทธิภาพการกําจัด

จะลดลง เน่ืองจากเม่ือพืชตาย และถูกยอยสลายจะคายฟอสฟอรัสบางสวนออกมา และบางสวนที่เหลืออยูในซากพืชที่ทับถม

กัน ซ่ึงจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย โดยการยอยสลายซากพืช (decomposition) (ศุวศา กานตวนิชกูร, 2557) จากการ
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วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) มีความสัมพันธกับปริมาณออโทฟอสเฟต

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 

 
 

ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) และปริมาณออโทฟอสเฟต ในนํ้าเสีย 

 

6.4 ปริมาณบีโอดี 

ตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลองพบวา คาบีโอดีอยูในชวง 0.4-2.5 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีคาต่ําสุดในวันที่ 15 ของการ

ทดลอง โดยมีคาเทากับ 0.4±0.40 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) ปริมาณบีโอดีลดลงเน่ืองจากพืชสามารถดูดซึมเอาสารอินทรียที่

มีอยูในนํ้ามาใชเพิ่มมวลชีวภาพใหมากขึ้น เม่ือปริมาณสารอินทรียลดลง ทําใหปริมาณของจุลินทรียลดลง สงผลตอความ

ตองการออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรียลดลง (สิริสุดา หนูทิมทอง และคณะ, 2552) และจะเห็นไดวาในวันที่ 9 

ปริมาณบีโอดีเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองมาจากอาจเกิดกระบวนการไนตริฟเคชัน ซ่ึงนํ้าที่ไดรับการบําบัดแลวหลายชนิดที่มีไนตริฟเคชัน

เกิดขึ้น จะทําใหคาบีโอดีสูงขึ้นกวาความเปนจริง เพราะออกซิเจนถูกใชไปในการออกซิไดซสารอนินทรียไนโตรเจน จากการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณบีโอดีมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) อยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม และออโทฟอสเฟตมีความสัมพันธ

กับปริมาณบีโอดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

6.5 ของแข็งแขวนลอย 

 ของแข็งแขวนลอยมีคาอยูในชวง 0.0042±0.0055 ถึง 0.0666±0.0017 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีคาต่ําสุดในวันที่ 6 

ของการทดลอง โดยมีคาเทากับ 0.0042±0.0055 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) ปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลง เน่ืองจาก

จุลินทรียยอยสลายสารอินทรียในนํ้าซ่ึงเปนของแข็งแขวนลอยเพื่อนําไปใชพลังงานและนําไปสรางเซลลใหม และเกิดการ

ตกตะกอนของสารแขวนลอย และรากพืชจะเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรีย จึงทําใหมีจุลินทรียเพิ่มมากขึ้น สามารถยอยสลาย

สารอินทรียไดมากขึ้น (สิริสุดา หนูทิมทอง และคณะ, 2552) จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ปริมาณของแข็งแขวนลอย

มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอก (นํ้าหนักสด) ปริมาณคลอโรฟลล-เอและฟอสฟอรัสทั้งหมดอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และมีความสัมพันธกับปริมาณคลอโรฟลล-เออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี

ลักษณะความสัมพันธในทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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7. สรุปผลการวิจัย 

 

 การเจริญเติบโตของสาหรายหางกระรอกมีผลในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืชที่วัดโดยใชการ

วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล-เอ ในนํ้าเสียสังเคราะห  
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บทคัดยอ  

 

วัวลาน ถือเปนหน่ึงในสัตววัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของคนในภาคกลางของประเทศไทยที่กําลังประสบปญหาการปนเปอน

ทางพันธุกรรมจากวัวที่มาจากตางประเทศ อันเน่ืองจากคานิยมของเกษตรกรในการเล้ียงวัวที่ลักษณะตอบสนองความตองการตลาด 

และขาดการวางแผนอนุรักษพันธุสัตวที่เหมาะสม จึงมีผลทําใหพันธุกรรมของวัวลานพันธุดั้งเดิมลดจํานวนลง ปจจุบันไมโคร 

แซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายพันธุกรรมที่นิยมเลือกใชในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตวพื้นเมือง ดังน้ัน

ประสิทธิภาพของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับวัวลานจึงมีความสําคัญในการศึกษาทางพันธุกรรม ทดสอบไดจากคา

ความหลากหลาย (Polymorphic information content; PIC) ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีใชเครื่องหมายทั้งหมด 20 คู ผลการศึกษาพบ 

7 เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่มีความหลากหลายสูง (PIC >0.6) มี 7 ตําแหนงคือ ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006, 

BMC8012, BM226, TGLA122) 9 เครื่องหมายที่มีความหลากหลายในระดับปานกลาง (PIC 0.30- 0.59) (TGLA126, CSSM66, 

TGLA53, BM848, BM6436, BM2113, BM1824, BM1818, INRA023) และ 4 เครื่องหมายที่ความหลากหลายในระดับต่ํา 

(PIC <0.30) (BM6445, BM1260, BM2515 และ BM6117) โดยเม่ือนําทั้ง 20 คู มาวิเคราะหหาคา PIC ของวัวลานรวม 

(เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ) พบวามีคาเทากับ 0.504 ซ่ึงถือวาในระดับปานกลาง ดังน้ันการนําไมโครแซทเทลไลท

ไพรเมอรทั้ง 20 คู ในครั้งน้ีจึงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเพื่อนําใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรมของ 

วัวลานในภาคกลางได 

 

คําสําคัญ: วัวลาน  ไมโครแซทเทลไลทไพรเมอร  ความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอ็นเอ       

 

Abstract 

 

Whua-Lan cattle is one breed of the endemic animals of Central Thailand. These breed are 

suffering from genetic contamination with cattle from overseas. Because, the farmer′s preference of the 

cattle that high economic trait and lack of proper animal breeding plan. Thus, the heredity of traditional 

herd decreases. Nowadays, Microsatellite DNA is a popular genetic marker for studying genetic diversity 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2026 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

of native animals. Therefore, the efficiency of microsatellite markers for Whua-Lan cattle is essential for 

genetic study.  Polymorphic information content (PIC) is data that test the polymorphism of the marker 

and show the power of the makers. In this study, a total of 20 markers were used. The result found 7 

microsatellite markers with high levels of diversity (PIC> 0.6) (ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006, BMC8012, 

BM226, TGLA122), 9 markers with moderate levels of diversity (PIC 0.30- 0.59) (TGLA126, CSSM66, TGLA53, 

BM848, BM6436, BM2113, BM1824, BM1818, INRA023) and 4 markers with low level of diversity (PIC <0.30) 

(BM6445, BM1260, BM2515 and BM6117). The average PIC value analysis of 20 microsatellite markers of 

total Who-Lan cattle (Phetchaburi, Ratchaburi and Prachuap Khiri khan) were 0.504, which is considered 

moderate levels. Therefore, the 20 microsatellite primers are sufficiently effective to be used for future 

studying of the genetic diversity of Whua-Lan cattle in the central region of Thailand.  

 

Keywords: Who-Lan cattle, microsatellite marker, polymorphic information content (PIC) 

 

1. บทนํา  

 

วัวลานถือเปนสัตวพื้นเมืองอีกชนิดหน่ึงที่มีความสําคัญตอรากฐานทางพันธุกรรมของประเทศที่กําลังถูกคุกคาม อัน

เน่ืองมาจากความตองการของตลาดในการปรับปรุงลักษณะทางเศรษฐกิจใหตอบสนองตอความตองการ เชนปริมาณเน้ือแดงที่

มากกวาจากวัวลูกผสมเลือดยุโรปซ่ึงมากกวาวัวพื้นเมือง จนทําใหพันธุกรรมวัวลานเกิดปญหาการปนเปอนทางพันธุกรรม ซ่ึง

ถือเปนสถานการณที่นาเปนหวงตอทรัพยากรพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองของไทยที่เหลืออยู ดังน้ันหากไมมีการวางแผนจัดการ

อนุรักษพันธุกรรมอยางเหมาะสมแลว ในอนาคตสัตวชนิดน้ีอาจจะมีจํานวนประชากรลดลงไป จนนําไปสูสูญเสียวัวลานพันธุแท

ไปได แตเน่ืองดวยวัวลานเปนสัตววัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลาง ดังน้ันมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีซ่ึงเปนดานการศึกษา และวิจัยในทองถิ่น จึงไดดําเนินโครงการวิจัยเพื่ออนุรักษพันธุกรรมวัวลาน และศึกษา

การใชประโยชนจากพันธุกรรมวัวลานใหเกิดผลอยางยั่งยืนตอเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรจํานวน 20 คู ที่มีความเหมาะสมสําหรับ

นํามาใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรมของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายพันธุกรรมที่ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพสูงในการศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว โดยไมโครแซทเทลไลท เปนดีเอ็นเอที่มีลําดับเบสซํ้าเรียงตัวกันประมาณ 1-6 นิวคลีโอไทด 

ซํ้าติดตอกันไปเรื่อยๆมีลักษณะเปนชวงๆ และพบวาเบสซํ้าชนิดน้ีมีการกระจายตัวอยูในบริเวณตางๆของจีโนม และมีความผัน

แปรคอนขางสูง ไมโครแซทเทลไลทจะแสดงผลเปนลักษณะรวม (co-dominant) ซ่ึงสามารถแปรผลเปนลักษณะยีโนไทป

คลายขอมูลของไอโอไซม ทําใหไดขอมูลที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะหประชากร หรือชนิดพันธุที่มีความใกลชิดกัน 

(O’Reilly และ Wright, 1995) 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การเก็บตัวอยางเลือดวัว 

ตัวอยางที่ไดจากเลือดวัวลานในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมวัวลานทั้งหมด 76 ตัว 

ตัวละ 5 มิลลิลิตร นํามาสกัดดีเอ็นเอตามวิธี standard phenol-chloroform (Sambrook and Russell, 2001) และ

ตัวอยางดีเอ็นเอที่ไดจะนํามาวัดความเขมขน และตรวจสอบความบริสุทธ์ิ โดยใช spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 260 

nm ปรับความเขมขนเปน 50 ng/µl ดวย TE buffer เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20 °C เตรียมพรอมสําหรับวิเคราะหกับ

เครื่องหมายดีเอ็นเอตอไป 

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลทจํานวน 20 เครื่องหมาย ตําแหนง และลําดับเบสของไพรเมอร 

โดยเลือกไพรเมอรใหมีการกระจายตัวในจีโนม ซ่ึงมีลําดับเบสจาก 5′--->3′ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 Chromosome position and primer sequences of 20 microsatellite markers 

Marker STR Chromosomal  Forward primer Reverse primer 

1 BM1824 1 GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC CATTCTCCAACTGCTTCCTTG 

2 BM2113 2 GCTGCCTTCTACCAAATACCC CTTCCTGAGAGAAGCAACACC 

3 INRA023 3 GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTC 

4 BM1260 4 AAGTACATGCATGCTGCTGC TCCTAAGTTCCATCAACAGGTG 

5 ILSTS006 7 TGTCTGTATTTCTGCTGTGG ACACGGAAGCGATCTAAACG 

6 BM6117 7 GTTCTGAGGTTTGTAAAGCCC GGTGAGCTACAATCCATAGGG 

7 ETH225 9 GATCACCTTGCCACTATTTCCT ACATGACAGCCAGCTGCTACT 

8 BM1237 10 TCATCTTGGGCATAAGACAGG ATTGTTCCCAGCATCTTAGAGG 

9 BM6445 11 GTGTCTGTCAAAAGATGAATGG GACAACTGCTTCTCGTTGGG 

10 BMC1222 13 CCAATTTTGCAGATAAGAAAACA CCTGAGTGTTCCTCCTGAGT 

11 CSSM66 14 AATTTAATGCACTGAGGAGCTTGG ACACAAATCCTTTCTGCCAGCTGA 

12 BM848 15 TGGTTGGAAGGAAAACTTGG CCTCTGCTCCTCAAGACAC 

13 TGLA53 16 GCTTTCAGAAATAGTTTGCATTCA ATCTTCACATGATATTACAGCAGA 

14 TGLA126 20 CTAATTTAGAATGAGAGAGGCTTCT TTGGTCCTCTATTCTCTGAATATTCC 

15 TGLA122 21 AATCACATGGCAAATAAGTACATAC CCCTCCTCCAGGTAAATCAGC 

16 BM1818 23 AGCTGGGAATATAACCAAAGG AGTGCTTTCAAGGTCCATGC 

17 BM226 24 ATTGCCTTGTCCGTGTATCC CCGGCTGAATTGCTATAAGC 

18 BMC8012 25 AATTCCATGCACAGAGGACC GATTCCAGAAAGTTCCCCCA 

19 BM2515 28 GATTCCCTGACTCTCTGTCCC AGTATTGGCAAGTCAATGGAGG 

20 BM6436 29 AAAGACTGCTTGCCTGAAGC CAACCAGTGATGCTGTACTCTG 

ที่มา : ISAG / FAO (1998) 
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การทดสอบไพรเมอร และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอของไมโครแซทเลไลทดีเอ็นเอวัวลาน 

 เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลทจํานวน 20 เครื่องหมาย นํามาทดสอบกับดีเอ็นเอวัวลานจํานวน 76 ตัว ดวย

เทคนิคพีซีอารโดยใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และเวลาอัตโนมัติดังน้ี ขั้นตอนที่ 1) 94°C เปนเวลา 3 นาที จํานวน 1 รอบ 2) 

94°C เปนเวลา 30 วินาที, อุณหภูมิ annealing temperature 58°C เปนเวลา 30 วินาที, 72°C  เปนเวลา 45 วินาที โดย

ขั้นตอนที่ 2) จะเกิดการทํางานแบบ cycle จํานวน 35 รอบ 3) 72°C  เปนเวลา 5 นาที จํานวน 1 รอบ ภายหลังจากเพิ่ม

จํานวนชิ้นดีเอ็นเอที่ตองการโดยเทคนิคพีซีอารแลว นําแยกความแตกตางของชิ้นดีเอ็นเอโดยใชเครื่อง Capillary gel 

electrophoresis device และวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรม BioCalculator Analysis software 

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ในการวิเคราะหขอมูลนําผลจีโนไทปของวัวลานมาประเมินความหลากหลายความถี่ของอัลลีลหลัก จํานวนอัลลีล 

และเพื่อประเมินคุณสมบัติของเครื่องหมายดีเอ็นเอไดทําการวิเคราะหหาคา polymorphic information content (PIC) 

จากขอมูลจีโนไทปที่ไดจากแตละเครื่องหมายดีเอ็นเอในวัวลานทั้ง 3 แหลง นํามาคํานวณโดยใชสูตรดังน้ี 
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โดยให pi, pj เปนความถี่ของอัลลีล i และ j ตามลําดับ และ n คือจํานวนอัลลีล (Botstein, et al., 1980) 

โดยคา PIC บงชี้ถึงความสามารถของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรที่เลือกใชตอการแยกความแตกตางของพันธุกรรม

สัตวที่ศึกษาน้ันๆ ตามการศึกษาของ Mateescu et al., (2005) โดยกําหนดให:  

คา PIC >0.6 หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษาน้ันๆไดระดับสูง 

คา PIC ≤0.30- 0.59: หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษาน้ันๆไดระดับปานกลาง 

คา PIC <0.30: หมายถึงสามารถแยกความแตกตางของพันธุกรรมสัตวที่ศึกษาน้ันๆไดระดับต่ํา 

 

5. ผลการทดลอง  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจีโนไทปวัวลานดวยเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท จากตัวอยางเลือดของวัวลาน

ทั้งส้ิน 76 ตัว โดยใชคูไพรเมอรทั้งหมด 20 คู แสดงผลการวิเคราะหเครื่องหมายโมเลกุลของไมโครแซทเทลไลทของวัวลาน

ดังกลาวประกอบดวย อัลลีลหลัก (Major allele) จํานวนอัลลีล และคา PIC (Polymorphic information content) แสดง

ดังตารางที ่2 โดยพบวาจากการวิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอจํานวน 20 ตําแหนงของวัวลานในครั้งน้ี พบอัลลีลทั้งหมด 110 

อัลลีล มีคาเฉล่ียจํานวนอัลลีลเทากับ 5.5 อัลลีลตอโลคัส สวนคา Major allele frequency (MAF) พบวามีคาตั้งแต 0.225 – 

1.000 ในจํานวนน้ีมี 1 ตําแหนงคือ BM6445 ที่ใหคา MAF เทากับ 1 และมีอัลลีลเพียง 1 อัลลีล (monomorphic) ในวัวลาน

จากราชบุรี จํานวนอัลลีลที่พบในแตละพื้นที่ (เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ) มีคาตั้งแต 1-9 อัลลีล คาเฉล่ียจํานวนอัล

ลีลทั้ง 20 ตําแหนงของเครื่องหมายดีเอ็นเอ มีคาเฉล่ียต่ําสุด 4.100 อัลลีลในวัวลานจากราชบุรี และมีคาสูงสุด 4.950 อัลลีลใน

วัวลานจากเพชรบุร ีดังตารางที่ 2 

เม่ือวิเคราะหความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอ็นทั้ง 20 ตําแหนงในวัวลาน พบวามีคา PIC ของวัวลานรวมทั้ง 3 

จังหวัดเทากับ 0.504 โดยแยกเปนคา PIC ของวัวลานจังหวัดเพชรบุรี เทากับ 0.498 ในจังหวัดราชบุรี มีคา PIC เทากับ 0.478 

และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคา PIC เทากับ 0.461  (ตารางที่ 2) โดยในจํานวน 20 ตําแหนง เม่ือวิเคราะหจากวัวลาน

ทั้งหมดพบ 7 ตําแหนง (ETH225, BM1237, BMC1222, ILSTS006, BMC8012, BM226, TGLA122) เปนเครื่องหมายดีเอ็น
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ที่มีความหลากหลายสูง (PIC >0.6) 9 ตําแหนง (TGLA126, CSSM66, TGLA53, BM848, BM6436, BM2113, BM1824, 

BM1818, INRA023) มีความหลากหลายในระดับปานกลาง (PIC 0.30- 0.59) และ 4 ตําแหนง (BM6445, BM1260, 

BM2515, BM6117) มีความหลากหลายในระดับต่ํา (PIC <0.30)  

 

ตารางที่ 2 Major allele frequency (MAF), allele number and Polymorphic information content (PIC) of 20 

microsatellite markers of Who-Lan cattle in Petchaburi province (Pet), Ratchburi province 

(Rat), Prachuabkhirikhan province (Pra) and   T (Total) 

Marker MAF Allele number PIC 

 Pet Rat Pra T Pet Rat Pra T Pet Rat Pra T 

BM1824 0.450 0.438 0.600 0.467 4 3 4 5 0.514 0.568 0.476 0.530 

BM2113 0.600 0.563 0.725 0.625 4 4 4 4 0.516 0.556 0.406 0.503 

INRA023 0.400 0.719 0.675 0.539 6 4 3 6 0.615 0.417 0.437 0.553 

BM1260 0.950 0.688 0.950 0.895 2 3 2 3 0.090 0.427 0.090 0.181 

ILSTS006 0.500 0.438 0.425 0.414 7 6 7 8 0.650 0.699 0.702 0.697 

BM6117 0.750 0.781 0.900 0.796 3 2 2 3 0.317 0.283 0.164 0.278 

ETH225 0.500 0.531 0.625 0.539 8 5 5 8 0.670 0.549 0.503 0.633 

BM1237 0.400 0.656 0.400 0.414 5 4 4 6 0.656 0.475 0.651 0.657 

BM6445 0.925 1.000 0.850 0.921 2 1 2 2 0.129 0.000 0.222 0.135 

BMC1222 0.475 0.531 0.650 0.461 8 7 5 9 0.692 0.626 0.507 0.694 

CSSM66 0.488 0.500 0.525 0.500 3 3 2 4 0.411 0.419 0.374 0.404 

BM848 0.688 0.469 0.875 0.691 5 3 4 6 0.454 0.457 0.220 0.435 

TGLA153 0.725 0.813 0.675 0.730 6 4 6 6 0.436 0.299 0.497 0.431 

TGLA126 0.563 0.500 0.625 0.566 2 4 2 4 0.371 0.459 0.359 0.389 

TGLA122 0.313 0.406 0.225 0.309 9 7 9 9 0.815 0.734 0.811 0.813 

BM1818 0.600 0.688 0.500 0.592 5 5 5 6 0.542 0.447 0.588 0.551 

BM226 0.438 0.313 0.550 0.441 9 7 6 9 0.736 0.734 0.606 0.720 

BMC8012 0.375 0.781 0.400 0.382 5 2 6 6 0.698 0.283 0.721 0.715 

BM2515 0.875 0.571 0.725 0.816 2 3 2 2 0.195 0.453 0.319 0.255 

BM6436 0.474 0.375 0.425 0.473 4 5 4 4 0.462 0.679 0.575 0.499 

Mean 0.574 0.588 0.616 0.579 4.950 4.100 4.200 5.5 0.498 0.478 0.461 0.504 

  

6. อภิปรายผลการทดลอง 

 

เม่ือพิจารณาที่โลคัสของวัวพื้นเมืองภาคกลางในการศึกษาครั้งน้ีที่ตําแหนง BM2113 พบวามี 4 อัลลีล, ที่ตําแหนง 

ETH225 มี 8 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 6 อัลลีล แตกตางจากการศึกษาของมนตชัย และยุพิน (2551) ที่สุมเก็บ

ตัวอยางจากวัวพื้นเมืองทุกภาคของประเทศไทย แยกเปนภาคเหนือ 20 ตัวอยาง ภาคอีสานตอนบน 20 ตัวอยาง  ภาคอีสาน

ตอนลาง 20 ตัวอยาง ภาคกลาง 20 ตัวอยาง ภาคใตตอนบน 20 ตัวอยาง และภาคใตตอนบน 8 ตัวอยาง รวมเปน 108 
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ตัวอยาง ซ่ึงแตละภาคก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน โดยที่ตําแหนงโลคัส BM2113 มี 10 อัลลีล, ที่ตําแหนง 

ETH225 มี 10 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 9 อัลลีล จึงพบความหลากหลายของอัลลีลที่มากกวาการศึกษาในครั้งที่

ทําการศึกษาที่ตําแหนงเดียวกันกับพันธุกรรมวัวลาน (เพชรบุรี, ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ) 76 ตัวอยาง ซ่ึงศึกษาเปน

ตัวแทนของวัวพื้นเมืองภาคกลาง แตผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาการวิเคราะหความหลากหลายพันธุกรรมของ

วัวพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ ซ่ึงศึกษาเปนรายจังหวัดตัวแทนของวัวภาคภาคเหนือ (เชียงใหม, แพร, ลําพูน, ลําปางและ 

พิษณุโลก รวม  38 ตัวอยาง) ของ ศุภมิตร และคณะ (2550) พบวาที่ตําแหนงโลคัส BM2113 มี 9 อัลลีล, ที่ตําแหนง 

ETH225 มี 6 อัลลีล และที่ตําแหนง TGLA153 มี 3 อัลลีล ซ่ึงวัวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่

นอยกวาการศึกษาของ มนตชัย และยุพิน (2551) เชนกัน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากประชากรวัวที่ใชในการศึกษาของแตละ

งานวิจัยเปนประชากรคนละกลุมกัน จึงมีโอกาสที่จะพบอัลลีลแตกตางกัน โดยเม่ือนํามาเปรียบเทียอัลลีลของงานวิจัยครั้งน้ี 

กับงานวิจัยของมนตชัย และยุพิน (2551) และงานวิจัยของศุภมิตร และคณะ (2550) มาวิเคราะห จะเห็นไดวาอัลลีลบนโลคัส

เหลาน้ีมีการกระจายอยูทั่วไปในประชากรวัวทุกสายพันธุ นอกจากน้ีอาจมีสาเหตุมาจากจํานวนตัวอยางสัตวที่ใชในการศึกษา

นอยกวาจึงทําใหโอกาสในการพบจํานวนอัลลีลตอตําแหนงนอยลงไปตามจํานวนสัตวที่ศึกษา 

ตามมาตรฐานของ International Society of Animal Genetics. ( ISAG) การใชไมโครแซทเทลไลทไพเมอร

จํานวน 10 ตําแหนง ก็สามารถใชในการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวสัตวได (กัลยา, 2551) จากผลการทดสอบไมโค

รแซทเทลไลทไพรเมอรจํานวน 20 ตําแหนงในวัวลาน พบวามีคา PIC เฉล่ียเทากับ 0.504 แสดงใหเห็นวาเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ที่นํามาใชในครั้งน้ีสามารถบอกความแตกตางระหวางจีโนไทปของวัวลานอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา

เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่นํามาในการทดลองน้ีไมไดสรางมาจากจีโนมิคไรบารี่ของวัวพื้นเมืองในประเทศไทยโดยตรง 

แตเปนเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่พัฒนามาจากสายพันธุวัวทั่วโลก จึงทําใหประสิทธิภาพของเครื่องหมายอยูในระดับ

ปานกลาง ดังน้ันจึงสามารถนําไพรเมอรทั้ง 20 คูที่ศึกษาในครั้งน้ี มาใชเพื่อนําใชในการศึกษาความหลายหลายทางพันธุกรรม

ของวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธตอไป 
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ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอตกิจากขาวกลองงอกที่มีน้ําตาลต่ํา 

Sensory characteristics of germinated brown rice probiotic drink with low sugar 
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บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาของเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่

ทําจากขาวกลองงอกที่มีนํ้าตาลต่ํา โดยนําขาวกลองหอมมะลิและขาวกลองหอมลานนาแชนํ้า บมขาวจนงอก บดพรอมกับงาขาวคั่ว

และถั่วเหลืองที่แชนํ้าแลว ศึกษาการใชอินูลินทดแทนซูโครสที่ระดับรอยละ 1.85 โดยนํ้าหนัก ใหความรอน กรอง ทําใหเย็น  

เติม Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และประเมินผลทางประสาทสัมผัสดวย

วิธีการทดสอบความชอบ (preference test) ทางดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบ

โดยรวม ในวันที่ 1 7 และ 14 ของการเก็บรักษา โดยใชผูทดสอบทั่วไปจํานวน 100 คน ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส 

พบวา ตัวอยางที่เสริมอินูลินบางสวนและเติมซูโครสเพียงชนิดเดียวมีคะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ิน

รส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และเม่ือเก็บรักษานาน 

1 7 และ 14 วัน คะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม

ระหวางตัวอยางทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอก

ซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากขาว โดยเติมอินูลินเปนพรีไบโอติกและสารลดนํ้าตาล ทําใหผลิตภัณฑมีใยอาหาร

เพิ่มขึ้นและใหพลังงานต่ํา 

 

คําสําคัญ: ลักษณะทางประสาทสัมผัส  เครื่องดื่มโพรไบโอติก  ขาวกลองงอก  อินูลิน 

 

Abstract 

 The purpose of the research is to evaluate on the sensory characteristics during the storage of 

germinated brown rice probiotic drink with low sugar. Brown Jasmine rice and brown Hom-Lanna rice 

was soaked in some water, incubated until the rice germination, mashed with roasted white sesame seeds 

and soaked soybean. Sucrose replacement with Inulin was investigated at the level 1.85 % (w/w). The 

samples were heated, filtered, cooled and added with Lactobacillus rhamnosus TISTR 047and kept at 4 

C. The sensory characteristics were evaluated by preference test in the appearance, color, odor, flavor, 

taste, texture and overall liking on the 1st, 7th and 14thday of the storage by 100 general consumers. The 

sensory evaluation revealed that the samples supplemented with partially inulin and added with only 

sucrose had the scores in appearance color flavor taste texture and overall liking was not significantly 

different (p > 0.05). When kept for 1 7 and 14 days, the scores of appearance color flavor taste texture 
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and overall liking between the two sample groups, there were no significant difference. This research is a 

probiotic drink development from germinated brown rice which is an alternative way for the health drink 

from rice by adding inulin as prebiotic and agent of sugar reduction. It makes the products have some fiber 

increase and calories decrease. 

 

Keywords: sensory characteristic, probiotic drink, germinated brown rice, inulin 

 

1. บทนํา  

ขาวกลองงอก (Germinated brown rice หรือ GABA-rice) เปนนวัตกรรมหน่ึงที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

เปนขาวที่ผานกระบวนการทําใหงอกมีลักษณะเปนตุมเล็ก ๆ โดยการแชขาวเปลือกหรือขาวกลองในนํ้า บมเพาะจนเกิดรากซ่ึง

มีความยาวประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร แลวนําไปผานความรอน น่ึง อบ ตม หรือลดความชื้น เพื่อทําใหแหง (มกษ. 4003-

2555) มีคุณคาทางโภชนาการสูง พบสาร α-tocopherol และ γ-tocopherol ในขาวกลองงอกเทากับ 0.93-5.74 และ 

0.24-3.37 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ สวนในขาวกลองมี 0.77-4.6 และ 0.27-2.91 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม 

ตามลําดับ มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และชวยลดคอเรสเตอรอลในเลือด พบกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกหรือกาบา (gamma 

amino butyric acid, GABA) ในขาวกลองงอก 8.9-50.5 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม สวนในขาวกลองมีเพียง 0.9-4.9 มิลลิกรัม

ตอ 100 กรัม (ภคินี อัครเวสสะพงศ และคณะ, 2556) ชวยลดความวิตกกังวล เพิ่มระบบภูมิคุมกันของรางกาย ลดความดัน

เลือด และยับยั้งการพัฒนาเซลลมะเร็ง (Patil & Khan, 2011) ปจจุบันเครื่องดื่มนํ้าขาวกลองไดรับความนิยม เน่ืองจากคุณคา

ทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแรจากขาว ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของไทย นอกจากน้ี

นํ้าขาวกลองยังสามารถเพิ่มสารอาหารจากวัตถุดิบแหลงอ่ืน ๆ ได เชน ถั่วเหลือง งา และลูกเดือย เปนตน ซ่ึงเปนแหลงโปรตีน

จากพืชที่ยอยงายเหมาะสําหรับกลุมผูบริโภคที่แพนํ้าตาลแลคโตส (lactose intolerant) ในนมวัว นํ้าขาวกลองจึงเปน

ทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่ตองการบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทนนมซ่ึงมีราคาสูง และยังไมพบนํ้าขาวกลองงอกในทางการคา 

ซ่ึงมีรายงานวาขาวกลองงอกมีสารกาบาซ่ึงเปนกรดแอมิโนชนิดหน่ึงที่ไมใชโปรตีนที่รางกายไมสามารถสังเคราะหเองได 

(Karladee & Suriyong, 2012) ชวยปองกันโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และชวยในการควบคุมนํ้าหนักตัว สามารถปองกันการ

ทําลายของสมอง ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจํา (สุวิมล โตนวุธ, 2552) มีงานวิจัยไดรายงานการทําขาวกลองงอก

ใหไดสารกาบาปริมาณสูงสุดวาควรแชนํ้านาน 4 ชั่วโมง และบมเพาะนาน 20 ชั่วโมง สําหรับการทําเครื่องดื่มขาวกลองงอก

ผสมธัญพืชมีการศึกษาใชขาวกลองงอกขาวดอกมะลิ 105 ตอขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา ตอถั่วเหลืองแชนํ้าคางคืน ตองาขาว

คั่ว ตอนํ้า เทากับ 1 : 0.5 : 0.3 : 0.3 : 20 เทาโดยนํ้าหนัก และเติมนํ้าตาลทรายรอยละ 5 (w/v) แตเก็บในตูเย็นไดไมเกิน 7 

วัน (Wongplyachon et al., 2011) และมีรายงานการทําขาวกลองงอกและนํ้าขาวกลองงอกเพื่อการจําหนาย (สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2552) แตยังไมพบงานวิจัยรายงานการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลอง

งอก และนํ้าขาวกลองงอกโพรไบโอติกผสมอินูลิน ซ่ึงโพรไบโอติกจะชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคภายในลําไส โดย

การสรางสารตอตานจุลินทรีย (Šuškovicet al., 2010) สวนอินูลินเปนพอลิเมอรของฟรักโทส มีสูตรโครงสราง Fm หรือ GFn 

ชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคโดยทําใหเกิดความสมดุลของจุลินทรียในลําไส (Roberfroid, 2006) ใหพลังงาน 1.5               

กิโลแคลอรีตอกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับคารโบไฮเดรตที่ยอยไดซ่ึงมีคา 3.75 กิโลแคลอรีตอกรัม รวมทั้งเปนเสนใยอาหาร 

(dietary fiber) (Roberfroid, 2007)  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาของเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่

ทําจากขาวกลองงอกที่มีนํ้าตาลต่ํา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากขาวกลองงอกหอมมะลิและขาว

กลองหอมลานนา ซ่ึงเปนขาวที่ใหกล่ินหอมและมีแอนโทไซยานิน ใสถัว่เหลืองและงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ และ
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ทําใหมีกล่ินหอม นอกจากน้ียังใชอินูลินเพื่อทดแทนซูโครส ซ่ึงอินูลินถือเปนพรีไบโอติกที่ชวยสงเสริมการทํางานของจุลินทรีย                 

โพรไบโอติกในระบบสําไส (Mussatto & Mancilha, 2007) 

2. วัตถุประสงค 

ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษาเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่ทําจากขาวกลองงอกที่มีนํ้าตาลตํ่า  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 วัตถุดิบและเช้ือจุลินทรีย 

            ขาวกลองหอมมะลิ ตรามาบุญครอง ถั่วเหลืองผาซีก และงาขาว ตราไรทิพย นํ้าตาลทรายขาว ตรามิตรผล จาก               

ซุปเปอรมารเกตในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขาวกลองหอมลานนา (ขาวเจาสีดํา) จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดลําปาง อินูลินสายกลาง (Orafti®GR, Tienen, Belgium) มี DP อยูระหวาง 

2-60 (DP เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 10) จากบริษัทดีพีโอ (ประเทศไทย) จํากัด 

3.2 เช้ือจุลินทรียและอาหารเล้ียงจุลินทรีย                                                                                                                             

            Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 จากศูนยจุลินทรีย วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย อาหารเล้ียงจุลินทรียโพรไบโอติก ไดแก Lactobacilli de Man Rogosa Sharpe broth (Lactobacilli MRS 

broth) (Merck, Germany) และ Lactobacilli MRS agar (Merck, Germany) 

            3.3 การเตรียมกลาจุลินทรียโพรไบโอติก 

เพาะเล้ียงโพรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 ลงในอาหารเหลว MRS ที่ผานการฆาเชื้อ

แลว บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ชั่วโมง นําไปหมุนเหว่ียงดวยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็ว 3,000 รอบตอ

นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที และลางเซลลดวยการหมุนเหว่ียงดวยนํ้าเกลือรอยละ 0.85 จํานวน 2 ครั้ง 

และเติมนํ้าเกลือรอยละ 0.85 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร สําหรับใชเปนเซลลจุลินทรียที่มีชีวิตสําหรับเติมลงในผลิตภัณฑ 

3.4 การใชอินูลินทดแทนซโูครสในการผลิตน้ําขาวกลองงอกโพรไบโอติก   

นําขาวกลองหอมมะลิและขาวกลองหอมลานนาที่กระเทาะเอาเปลือกออกแลว ลางนํ้าใหสะอาด แชนํ้าทิ้งไวนาน 4 

ชั่วโมง ลางดวยนํ้าสะอาดและทําใหสะเด็ดนํ้า บมเพาะไวในภาชนะนาน 6 ชั่วโมง นํามาลางนํ้าใหสะอาด และบมเพาะตอใน

ภาชนะนาน 14 ชั่วโมง (ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี, 2557) จนขาวกลองงอก 0.5-1.0 มิลลิเมตร นําถั่วเหลืองผาซีกมาลางนํ้าให

สะอาด และแชนํ้าทิ้งไว 2 ชั่วโมง และลางนํ้าอีกครั้ง คั่วงาขาวใหมีกล่ินหอม ชั่งขาวกลองหอมมะลิงอก 280 กรัม และขาว

กลองหอมลานนางอก 120 กรัม ถั่วเหลืองที่ผานการแชนํ้าแลว 80 กรัม และงาขาวคั่ว 80 กรัม ปนพรอมนํ้าตมสุก 4,000 

กรัม ดวยเครื่องปนความเร็วสูงนาน 3 นาที นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที กรองเอากาก

ออก แลวเทนํ้ารอนที่เหลืออีก 1,600 กรัม เพื่อสกัดกากอีก 2 ครั้ง แบงสวนผสมออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 เติมนํ้าตาล

ทรายหรือซูโครส 160 กรัม สวนที่ 2 เติมซูโครส 100 กรัม และอินูลิน 60 กรัม นําไปพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นทันที และเติมกลาจุลินทรีย Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 ใหมีจํานวนจุลินทรียเริ่มตน 

8 log CFU ตอกรัม ผสมใหเขากันดี และแบงใสขวดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (polypropylene) ขนาด 100 มิลลิลิตร และเก็บ

ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

     3.5 การประเมินทางประสาทสัมผัส 

       ประเมินผลทางประสาทสัมผัสของนํ้าขาวกลองงอกโพรไบโอติกหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใน

วันที่ 1, 7 และ 14  โดยแบงตัวอยางใสถวยทดสอบชิมปริมาตร 30 มิลลิลิตร และจัดเสริฟที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส 
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ประเมินความชอบของผูบริโภคทางดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 

โดยใชแบบประเมินทางประสาทสัมผัสดวยสเกลความชอบ 7 คะแนน (7-point hedonic scale) ใชผูทดสอบทั่วไป (general 

consumers) จํานวน 100 คน 

            3.6 การวิเคราะหทางสถิติ 

       วิเคราะหขอมูลทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกโดยใชคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉล่ียโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (p  0.05) 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และ

ความชอบโดยรวมของนํ้าขาวกลองงอกโพรไบโอติกแสดงในภาพที่ 1-7 โดยการเติมอินูลินรอยละ 1.85 โดยนํ้าหนัก เพื่อ

ทดแทนนํ้าตาลซูโครส (sucrose) ในการผลิตเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติก ซ่ึงอินูลินเปนคารโบไฮเดรตที่มีโครงสรางสวน

ใหญเปนพอลิเมอรของฟรักโทส (Fm) หรือมีกลูโคสเปนองคประกอบอยูบางในโครงสราง (GFn) (Roberfroid, 2006; 2007) 

เปนผงสีขาว มีความหวานนอย ละลายนํ้าไดปานกลาง (De Leenheer, 1996) และเปนพรีไบโอติกที่เปนเสนใยอาหารสําหรับ

รางกาย (Gibson และ Roberfroid, 2008) ใหพลังงานและรสหวานนอยกวานํ้าตาลซูโครส (Roberfroid, 2006) ผลประเมิน  
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ลักษณะทางประสาทสัมผัสของนํ้าขาวกลองงอกโพรไบโอติกในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะ

เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมแสดงในภาพที่ 1-7 ตามลําดับ  

ภาพที่ 1 ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกพบวา 

การใชอินูลินทดแทนซูโครสในระยะเวลาการเก็บรักษา 1 7 และ 14 วัน ไมทําใหคะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตัวอยางที่เสริมอินูลินทดแทนซูโครสที่เก็บรักษา 1 วัน มีตัวเลขที่เปนคะแนน

ความชอบ (5.39) มากกวาตัวอยางที่เติมซูโครสเพียงอยางเดียว (5.18) อาจเน่ืองจากการใชอินูลินเพียงเล็กนอยในตัวทํา

ละลายที่เปนนํ้า เม่ือโดนความรอนจะทําใหสารละลายเกิดเจลและความคงตัวแกผลิตภัณฑ (Guardeno et al., 2013) สงผล

ใหตัวอยางมีลักษณะปรากฏที่ดี  

ภาพที่ 2 ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานสีของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บ

รักษาพบวา การใชอินูลินทดแทนซูโครสไมมีความแตกตางจากการใชซูโครสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และตัวอยาง

ที่เติมอินูลินที่เก็บรักษา 1 วัน ไดรับคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานสีมากกวา (5.64) ตัวอยางอ่ืน ๆ (5.00-5.39) อาจเน่ืองจาก         

อินูลินมีสีขาวขุน เม่ือถูกความรอนและเกิดเจลจะมีสีที่เขากันไดดีกับสีของนํ้าขาวกลองงอกคือ สีเทาเขม และเม่ือเก็บรักษา

นานขึ้น อินูลินไมไดชวยใหคะแนนความชอบทางดานสีของนํ้าขาวกลองงอกเพิ่มขึ้น  

  ลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานกล่ินของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกที่ใชอินูลินทดแทนซูโครสเม่ือเก็บ

รักษาเปนเวลานาน 1 7 และ 14 วัน (ภาพที่ 3) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) กับตัวอยางที่ใช

ซูโครสแตเพียงอยางเดียว แตเม่ือเก็บรักษานาน 7 วัน ตัวอยางที่เติมซูโครสมีคะแนนที่เปนตัวเลขแสดงความชอบทางดานกล่ิน 

(4.19) นอยกวาตัวอยางที่เสริมอินูลิน (4.37) เล็กนอย อาจเน่ืองจากจุลินทรียใชซูโครสซ่ึงเปนนํ้าตาลโมเลกุลคูที่ประกอบดวย     

ฟรักโทสและกลูโคสที่สามารถเปล่ียนเปนสารใหกล่ินที่ระเหยไดงายกวาอินูลินซ่ึงมีโครงสรางโมเลกุลขนาดใหญกวา (Fm หรือ 

GFn) (Roberfroid, 2006; 2007) ทําใหตัวอยางที่เติมซูโครสมีกล่ินหมักเฉพาะมากกวา ซ่ึงผูบริโภคอาจไมคุนเคยกับกล่ินของ

ขาวหมัก แตมักคุนเคยกับกล่ินหมักของนมเปรี้ยวมากกวา  

   ผลประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานกล่ินรสของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บ

รักษาแสดงในภาพที่ 4 ผูทดสอบชิมสามารถรับรูกล่ินรสโดยปุมรับรสและปุมรับกล่ินซ่ึงอยูใกลกันมาก และมีปฏิสัมพันธกันเกิด

เปนความรูสึกทางประสาทสัมผัส จากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสไมพบความแตกตางกันของตัวอยางทั้งสองกลุมอยางมี

นัยสําคัญ (p > 0.05) ตัวอยางที่เสริมอินูลินในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา มีคะแนนตัวเลขแสดงความชอบทางดานกล่ินรสนอย

กวาตัวอยางอ่ืน ๆ อาจเปนเพราะเม่ือเก็บรักษาตัวอยางไวที่อุณหภูมิต่ําเปนเวลา 7  วัน  ผูทดสอบชิมสามารถรับรูถึงกล่ินรส

ของอินูลินไดวามีกล่ินรสเฝอนเล็กนอย 

 ภาพที่ 5 คะแนนความชอบทางดานรสชาติของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บรักษาพบวา 

กลุมตัวอยางทั้งสองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) ตัวอยางที่เติมซูโครสและเสริมอินูลินในวันที่ 7 ของการเก็บ

รักษา มีคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานรสชาติลดลงเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองกับคะแนนที่เปนตัวเลขทางดานกล่ิน และกล่ินรสใน

ระหวางการเก็บรักษา 7 วัน (ภาพที่ 3 และ 4) สาเหตุอาจเน่ืองมาจากเม่ือเก็บรักษานาน 7 วัน เครื่องดื่มขาวกลองงอกผสม

นํ้านมถั่วเหลืองและงาขาวคั่วมีลักษณะทางประสาทสัมผัสทางดานรสชาติดอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ผลิตเสร็จใหม ๆ 

และเม่ือเก็บตัวอยางนานขึ้นเปนเวลา 14 วัน จุลินทรียที่สรางกรดแลคติกสามารถสรางกรดที่ใหผลิตภัณฑมีรสเปรี้ยวและสราง

สารที่ใหกล่ินรสเฉพาะของขาวหมักไดมากขึ้น ทําใหคะแนนตัวเลขทางดานกล่ิน กล่ินรส และรสชาติของตัวอยางใกลเคียงกัน

กับเม่ือผลิตเสร็จใหม ๆ 

 จากผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสในภาพที่ 6 พบวา ตัวอยางที่เติมซูโครสและเสริมอินูลินมีคะแนน

ความชอบไมแตกตางกันในระหวางการเก็บรักษา (p > 0.05) ในตัวอยางที่เติมซูโครสมีคะแนนที่เปนตัวเลขความชอบทางดาน

ลักษณะเน้ือสัมผัสมากกวาอินูลิน อาจเน่ืองจากตัวอยางที่เติม   อินูลินทําใหผลิตภัณฑมีความขนหนืดมากกวา (Rezaei et al., 
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2014) เน่ืองจากอินูลินสามารถรวมตัวกับนํ้าเม่ือใหความรอนทําใหเกิดเจล (Guardeno et al., 2013) และมีความหนืดเพิ่มขึ้น 

ทั้งน้ีความหนืดของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกเสริมอินูลินยังขึ้นอยูกับ DP ของอินูลิน อุณหภูมิและเวลาในการให

ความรอนแกผลิตภัณฑ อุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Mensink  et al., 2015) และสรางกรดแลคติกของจุลินทรีย            

โพรไบโอติก จากการประเมินของผูทดสอบชิมพบวา เครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกที่เติมอินูลินมีความรูสึกในปากคลาย

แปงที่มีลักษณะเปนเจลเล็กนอยทําใหผลิตภัณฑมีความขนหนืดมากกวาตัวอยางที่เติมซูโครส  

 จากภาพที่ 7 ผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของตัวอยางเครื่องดื่มทั้งสองกลุมในดานความชอบโดยรวม

ของเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกในระหวางการเก็บรักษาพบวา ไมมีความแตกตางกัน (p > 0.05) ตัวอยางที่เติมซูโครส

ไดรับคะแนนที่เปนตัวเลขในดานความชอบโดยรวมของวันที่ 7 และ 14 มากกวาตัวอยางที่เสริมอินูลิน อาจเปนเพราะตัวอยาง

ที่เติมซูโครสมีคะแนนตัวเลขทางดานสี กล่ินรส รสชาติ และลักษณะเน้ือสัมผัสสูงกวาอินูลินเล็กนอยดังที่ไดกลาวมาแลว จึงทํา

ใหคะแนนความชอบโดยรวมของตัวอยางที่เติมซูโครสมากกวา และเม่ือเก็บตัวอยางไวนาน 14 วัน พบวา คะแนนตัวเลขของ

ตัวอยางที่เติมซูโครสและอินูลินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ของการเก็บรักษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินทางดานกล่ิน กล่ินรส 

รสชาติของผลิตภัณฑ (ภาพที่ 3-5) 

 งานวิจัยน้ีสามารถใชอินูลินเปนสารลดนํ้าตาลได และเปนทางเลือกใหมของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอก

หอมมะลิและขาวกลองงอกหอมลานนา ใสงา ถั่วเหลือง และเสริมอินูลิน ซ่ึงไมทําใหลักษณะทางประสาทสัมผัสเปล่ียนแปลงไป

ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําเปนระยะเวลานาน 14 วัน 

5. บทสรุป 

เครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกเสริมอินูลินทดแทนซูโครสไดรับคะแนนความชอบทางดานลักษณะปรากฏ สี 

กล่ิน กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมใกลเคียงกับเครื่องดื่มขาวกลองงอกโพรไบโอติกที่เติมซูโครส

เพียงชนิดเดียวเปนสารใหความหวาน สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไวไดเปนเวลานาน 14 วัน โดยไมมีผลตอ

การเปล่ียนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัส  

6. ขอเสนอแนะ 

ควรวิจัยหาคุณภาพของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากขาวกลองงอกที่มีนํ้าตาลต่ําในดานอ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปนเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพที่มีสมบัติเชิงหนาที่และมีลักษณะของผลิตภัณฑที่ด ี
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริม

การเกษตร หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2) ผลในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะ 3) ปจจัยที่เก่ียวของกับ

การพัฒนา และ 4) ปญหา/อุปสรรค โดยศึกษากลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ นักสงเสริมการเกษตรในหลักสูตร นักสงเสริมการเกษตร

มืออาชีพ 27 คน พี่เล้ียง 4 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับเขต 3 คน ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ วิธีการพัฒนาความรู

และทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ แบงระบบการเรียนรูเปน 6 ระยะ 

และเนนวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 2) ผลการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะเม่ือเปรียบเทียบผลกอน และหลังการเขา

รวมหลักสูตร พบวามีการเปล่ียนแปลงไปในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกประเด็นของแตละดาน 3) ปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการ 

เรียนรู เปนปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาในระดับมากที่สุด และ 4) ภารกิจงาน เปนปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคมากที่สุด  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาบุคลากร  นักสงเสริมการเกษตร 

 

Abstract 

 

The research was aimed to study 1) Patterns and methods of knowledge and skills development 

2) the results of the development 3) factors involved with the development and 4) problems, and difficulties 

for the development.The study population consisted of 3 groups: 27 agricultural extensionists studying in 

the professional agriculture extensionist curriculum, 4 advisers from provincial agriculture offices and 3 

from division-level supervisors in Division 2. 

The results showed that 1) The forms of the professional agriculture extensionist curriculum, 

consist of 6 steps and focus on learning by doing 2) As for results of the curriculum, a comparison of scores 

showed that all participants achieved higher scores in every category after participating. 3) The factors 

involved in the development were the learning process. and 4) The problem that was a lot of work.  

 

Keywords: patterns of human resource development, agriculture extensionist   
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1. บทนํา  

 

การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรนับวามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามเปาหมายที ่วางไว ประกอบกับในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหทุกองคกร

จําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถรองรับกับสถานการณที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติอยางเรงดวน บํารุง มีนา  (2552 : 

18) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ หรือกรรมวิธีตางๆ ที่มุงจะ

เพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ประสบการณ และพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบตอ

งาน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผลทําใหองคการพัฒนาเจริญกาวหนาขึ้น ซ่ึงศุภชัย ยาวะประภาษ 

(2548:6) อางถึงใน ภิญญดา เกิดศิลป (2552: 13) กลาววา กระบวนการ หรือกรรมวิธีที่จะพัฒนาบุคลากรตองเปนไปตาม

แนวทางและหลักการในการพัฒนา ดังน้ีคือ 1.การใหการศึกษา/เรียนรู (Education/Learning) 2.การฝกอบรม (Training) 

และ 3.การพัฒนาบุคลากร (Employee Development) ซ่ึงในการพัฒนาตามหลักการและแนวทางใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลน้ัน อาชัญญา รัตนอุบล (2542: 14) ไดกลาวถึงหลักในการเรียนรูของคนที่เปนผูใหญที่จําเปนตองพิจารณา คือ เหตุผล

ในการเรียนรู ลักษณะ/รูปแบบการเรียนรู แนวโนมในการเรียนรู และบรรยากาศในการเรียนรู  

ในปงบประมาณ 2557 กรมสงเสริมการเกษตรไดปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานจาก ระบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน 

(Training & Visit System : T&V System) มาเปนการทํางานสงเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF System ซ่ึงเปนระบบและ

กลไกการทํางานที่ยึดพื้นที่เปนศูนยกลางการพัฒนา กําหนดเปาหมายการพัฒนาและขับเคล่ือนการดําเนินงานดวย

กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม (กรมสงเสริมการเกษตร, 2558: 89) ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหจําเปนตอง

เรงพัฒนาความรู ความเขาใจในรูปแบบการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ ทั้งน้ีการ

พัฒนาบุคลากรระหวางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหกาวทันกับความเปล่ียนแปลงทางดานการสงเสริม

การเกษตร ก็ยังคงเปนส่ิงจําเปนเชนกัน (พันธจิตต  สีเหน่ียง, 2559:1) ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ

พัฒนานักสงเสริมการเกษตร ในพื้นที่เขตที่ 2 กรมสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร          

นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยใชหลักการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางการจัดทํา

รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความมุงม่ัน ตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดไว 

  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร  

2.2 เพื่อศึกษาผลในการพัฒนา ความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร  

           2.3 เพื่อศึกษาปจจัยทีเ่ก่ียวของ สภาพปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริม

การเกษตร 

           2.4  เพื่อศึกษาสภาพปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตร 

 

3. นิยามศัพท 

 

3.1 พื้นที่เขตที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

ประกอบดวย 8 จังหวัดภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม 

และประจวบคีรีขันธ และ 6 ศูนยปฏิบัติการ ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
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สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร 

จังหวัดกาญจนบุรี และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี  

3.2 นักสงเสริมการเกษตร หมายถึง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่สมัครเขารวมเรียนรูในหลักสูตร นักสงเสริม

การเกษตรมืออาชีพ จาก 5 จังหวัด และ 1 ศูนยปฏิบัติการ ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุร ี

3.3 รูปแบบการพัฒนา หมายถึง หลักการ วิธีการ กิจกรรม กระบวนการเรียนรูที่ใชในการพัฒนานักสงเสริม

การเกษตร 

3.4 MRCF System หมายถึง กระบวนการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรในการเขาไปปฏิบัติงานในลักษณะ

สรางการเรียนรูและมีสวนรวมกับเกษตรกรในพื้นที่อยางมีจุดมุงเนนที่ชัดเจน ภายใตศักยภาพ ความพรอม และความตองการ

ของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชน โดยใชเครื่องมือ M R C และ F 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จํานวน 34 คน ประกอบไปดวย 3 กลุม คือ 

นักสงเสริมการเกษตร จํานวน 27 คน พี่เล้ียง จํานวน 4 คน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินงานระดับเขต จํานวน 3 คน 

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 2) ประเด็นการสังเกต

ในเวทีการประชุม/สัมมนา 3)     การสนทนากลุม (Focus group) 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูดําเนินการวิจัยทําหนังสือประสานงานกับเกษตรจังหวัด 5 จังหวัดและ 1 ศูนย

ปฏิบัติการ เพื่อขอความอนุเคราะหทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถาม เก็บรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและรายงานผลการประชุม/สัมมนาที่เก่ียวของ และเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม (focus group) 

4.4 การวิเคราะหขอมูล การจัดทําและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือที่กําหนด และนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

และการจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุม (focus group) จัดหมวดหมูขอมูล นํามาสรุป

และวิเคราะหในภาพรวม   

 

5. ผลการวิจัย 

 

5.1 การศึกษารูปแบบ วิธีการพัฒนาความรูและทักษะนักสงเสริมการเกษตร  

5.1.1 รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา มีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นเขามาเก่ียวของ ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1: ระบบสงเสริมการเกษตร MRCF System  นับตั้งแตป พ.ศ. 2557 กรมสงเสริมการเกษตร

ไดนําระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF System มาใชแทนระบบสงเสริมการเกษตรแบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน (T&V 

System) โดยระบบใหมน้ีมุงเนนการมีอัตลักษณ และตัวตนของนักสงเสริมการเกษตร 

ประเด็นที่ 2: ความพรอมดานความรู ทัศนคติ ทักษะ (KAP Theory) กลาวคือ การที่นักสงเสริม

การเกษตรจะมีอัตลักษณและตัวตนน้ัน จะตองมีความพรอมใน 3 ดาน ดังน้ี ดานความรู (Knowledge) ดานทัศนคติ 

(Attitude) และดานทักษะ (Skill) จึงจะสามารถปฎิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นที่ 3: กระบวนการเรียนรู (Learning Process) การออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียน

เปนศูนยกลาง ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และนําไปสูการเปล่ียนแปลงได โดยแบงการ

เรียนรูออกเปน 6 ระยะ ดังน้ี ระยะที่ 1: การปรับกระบวนทัศน ระยะที่ 2: การพัฒนาตนเอง ระยะที่ 3: การสรางทีมงานและ
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เครือขาย ระยะที่ 4: การสรางระบบการทํางาน ระยะที่ 5: การปรับกระบวนการทํางานในพื้นที่ ระยะที่ 6: การบันทึกและ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 4: การวิจัยในงานประจํา (R2R) เปนการเรียนรูที่จะจัดการความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใน

การปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสคิด ทดลอง ทําการเก็บและวิเคราะหขอมูล สรุปผล และนําขอมูลที่ ไดมาใช

ประโยชนในการพัฒนางานตอไป ดังแสดงในภาพที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

 

5.1.2 วิธีการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา หลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพใชวิธีการ ดังน้ี 

1) การเรียนรูดวยความสมัครใจและออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง นักสงเสริมการเกษตรสมัครใจที่จะ

เขารวมการเรียนรู เพื่อนําผลที่ไดไปใชในชีวิตและในการปฏิบัติงาน การเรียนรูจึงมุงเนนใหคิดออกแบบ และแสวงหาความรู

ดวยตนเองตามความเหมาะสม โดยนําเปาหมายในการพัฒนาของตนเองเปนตัวตั้ง โดยมีฝายสนับสนุนการเรียนรูจะเปนผู

เอ้ืออํานวยและเชื่อมโยง ประสานงาน ใหความตองการของผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค 

2) การเรียนรูแบบผสมผสาน คือ การเรียนรูระหวางคนกับงานสงเสริมการเกษตร เรียนรูระหวางตัวนัก

สงเสริมการเกษตร พี่เล้ียง และปราชญชาวบาน/ผูรู  

3) การเรียนรูรวมกันเปนกลุม เปนเครือขาย อันจะนําไปสูการรวมกลุมของคนที่มีความมุงม่ันและตั้งใจ

ในการพัฒนาตนเองสูการเปนนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ การสรางฐานความรูในการปฏิบัติงานผานรูปแบบการเรียนรูที่

หลากหลาย ตลอดจนนําไปสูการสรางความเขมแข็งของกลุม และเครือขาย กอตัวเปนสังคมเครือขายการเรียนรู 

4) การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการนําหลักการ ทฤษฎีตางๆ มาฝกปฏิบัติทดลองในพื้นที่จริง 

เชน การจัดเวทีชุมชน การจัดเวทีการเรียนรู การถอดองคองคความรู เปนตน 

5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

พบวา วิธีการพัฒนาตางๆ มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

3. กระบวนการเรียนรู  

(Learning Process) 

1. ระบบสงเสริมการเกษตร 

MRCF System 

2. ความพรอมดานความรู 

ทัศนคติ ทักษะ                  

      4. วิจัยในงานประจํา 

ปรับกระบวนการทํางาน บันทึกและรายงาน

สรางทีมงานและเครือขาย ปรับกระบวนทัศน สรางระบบการทํางาน พัฒนาตนเอง 
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มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด 4 ลําดับดังน้ี การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by doing) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59        

การเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 การเรียนรูกับพี่เล้ียง (Coaching) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และการศึกษาดูงาน    

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33  

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะนักสงเสริมการเกษตร           

เม่ือเปรียบเทียบผลในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรตามหลักสูตร นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ กอน-หลังการพัฒนาใน    

3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทัศนคติ และดานทักษะ พบวา ดานความรูมีการพัฒนามากที่สุด (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดผลในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะนักสงเสริมการเกษตร                               N=27 

ประเด็น กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
คาเฉล่ีย (µ) ความหมาย คาเฉล่ีย (µ) ความหมาย 

1.ดานความรู 2.36 นอย 4.02 มาก 
2.ดานทัศนคติ 3.13 ปานกลาง 4.35 มากที่สุด 
3.ดานทักษะ 2.78 ปานกลาง 4.00 มาก 

 

5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวามีปจจัยที่

เก่ียวของกับการพฒันาที่อยูในระดับมากที่สุด 2 ปจจัย และระดับมาก 2 ปจจัย โดยปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู มีความเก่ียวของอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 (ตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร                                            N=27 

ปจจัย คาเฉล่ีย (µ) ความหมาย 

ปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู 4.30 มากที่สุด 

ปจจัยที่เก่ียวของกับเกษตรกร บุคคลและพื้นที่เปาหมาย 4.23 มากที่สุด 

ปจจัยที่เก่ียวของอ่ืนๆ  4.20 มาก 

ปจจัยที่เก่ียวของกับตัวผูเรียน 4.02 มาก 

 

5.4 สภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนา 

5.4.1 สภาพปญหา อุปสรรค พบวาประเด็นปญหาที่อยูในระดับมากที่สุด คือ “ภารกิจงานมาก” สวนขออ่ืนๆ 

อยูในระดับมาก (ตารางที่ 3)  
  

ตารางที่ 3 รายละเอียดสภาพปญหา อุปสรรคการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

N = 27 

ประเด็นปญหา/อุปสรรค คาเฉล่ีย (µ) ความหมาย 

ภารกิจงานมาก 4.37 มากที่สุด 

มีความคิดยึดติด ไมปรับเปล่ียนวิธีคิด/การกระทํา หรือฝกทักษะใหมๆที่จําเปนตอตนเอง 4.11 มาก 

ขาดโอกาสในการนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาตนเอง 3.89 มาก 

ไมมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 3.78 มาก 

ไมกลาแสดงออก/ขาดความม่ันใจ    3.74 มาก 

ไมมีเปาหมายในชีวิต 3.74 มาก 

ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานและผูบังคับบัญชา 3.74 มาก 

ขาดการนับถือตนเอง ไมเชื่อวาตนเองจะพัฒนาได 3.67 มาก 
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5.4.2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร พบวา นักสงเสริมการเกษตรให

ขอเสนอแนะตอการพัฒนา จํานวน 7 ดาน โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 1) ดานตัวผูเรียน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอแนะ

สูงสุด คือ รอยละ 29.6 ตองมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเอง 2) ดานเน้ือหาหลักสูตร ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอแนะสูงสุด 

คือ รอยละ 18.5 เน้ือหาหลักสูตรตองตรงตามความตองการของผูเรียน 3) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีผู

เสนอสูงสุด คือ รอยละ 25.9 เนนการฝกปฏิบัติจริง 4) ดานผูจัดกระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอสูงสุด คือ รอยละ 

18.5 ผูจัดกระบวนการเรียนรูตองมีความรูและประสาบการณ และมีความสามารถในการถายทอดความรู 5) ดานพี่เล้ียง 

ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอสูงสุด คือ รอยละ 14.8 ตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ เปนผูประสานงานที่ดี 6) ดาน

หนวยงาน  ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอเพียงประเด็นเดียวอยูที่ รอยละ 40.7 หนวยงานควรใหการสนับสนุนและสงเสริมให

เจาหนาที่พัฒนาความรู ความสามารถเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 7) ดานนโยบาย ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอสูงสุด คือ 

รอยละ 25.9 หนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง   

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

7.1 การศึกษารูปแบบ วิธีการที่ใชพัฒนาความรูและทักษะการปฏบิัติงานของนักสงเสริมการเกษตร และความ

เหมาะสมของรูปแบบตางๆ 

ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริมการเกษตร มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหนักสงเสริมการเกษตรเปนนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ (Smart Extension Officer) เพื่อสอดรับ

กับการที่กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF System มาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยระบบน้ีมุงเนนการมีอัตลักษณและตัวตนของนักสงเสริมการเกษตร (กรมสงเสริม

การเกษตร:2557) จําเปนจะตองพิจารณาความพรอมดานความรู ทัศนคติ และทักษะของนักสงเสริมการเกษตร แลวจึง

ออกแบบกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และเรียนรูภายใตระบบการเรียนรู 6 ระยะ คือ (1) การปรับกระบวน

ทัศน (2) การพัฒนาตนเอง (3) การสรางทีมงานและเครือขาย (4) การสรางระบบการทํางาน (5) การปรับกระบวนการทํางาน

ในพื้นที่ (6) การบันทึกและรายงานผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ (2553:2-3) ที่กลาวถึง

ลักษณะของการจัดการเรียนรู ที่มีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรู

ความคิด 2) ดานทักษะกระบวนการ 3) ดานเจตคติ โดยใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และจากการทีนั่กสงเสริมการเกษตรสวน

ใหญเห็นวา การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by doing) เปนวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับประสิทธ์ิ     

ชุมศรี (2555:บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา หลังจากนํารูปแบบดังกลาวไปใช

บุคลากรทีท่ําหนาที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ 

ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 

7.2 ผลการพัฒนาความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานของนักสงเสริมการเกษตรกอน-หลัง การเขาสู

หลักสูตรนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

ผลการศึกษาพบวา หลังเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ นักสงเสริม

การเกษตรมีความรู ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร เพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับคาคะแนนในชวงกอนเขาสู

การพัฒนา ทั้งน้ีอาจเปนผลเน่ืองมาจากการนํารูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรที่มีรูปแบบการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

มาใช และเรียนรูภายใตระบบการเรียนรู 6 ระยะ ซ่ึงเปนระบการเรียนรูที่บูรณาการเน้ือหาดานวิชาการและดานสังคม รวมถึง

ประสบการณตาง ๆ เขาไวดวยกันอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในเชิงเน้ือหากับการฝกปฏิบัติ เรียนรูใน

ศาสตรที่เก่ียวของกับงานสงเสริมการเกษตร การสรางแนวรวมภาคีเครือขายการทํางาน สรางระบบการทํางานใหเหมาะสมกับ
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บริบทพื้นที่ และเรียนรูในการสรางองคความรูใหมบนฐานการปฏิบัติ โดยใชระยะเวลาการเรียนรูอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิด ศุภชัย ยาวะประภาษ อางถึงใน ภิญญดา เกิดศิลป (2552: 13) ที่กลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรวาการพัฒนา

บุคลากรเปนกิจกรรมที่จะตองสงเสริมใหบุคลากรทุกคน ทุกระดับมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

7.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

ผลการศึกษาพบวา  นักสงเสริมการเกษตรมีความคิดเห็นวา ปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

เปนปจจัยที่เก่ียวของในระดับมากที่สุด นักสงเสริมการเกษตรจัดวาเปนวัยผูใหญ ซ่ึงมีความตองการเรียนรูในส่ิงที่ตนเอง

อยากจะเรียน อาจจะเปนเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน หรือเพื่อการแกปญหา หรือการหาแนวคิดใหมๆ เพราะฉะน้ันการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับปจจัยที่เก่ียวของตางๆ อาทิเชน วิทยากร/ผูรู เน้ือหา

กิจกรรม พี่เล้ียง ระยะเวลา ส่ือที่ใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูและสามารถนําส่ิงที่ไดไปใชประโยชนใหบรรลุผลที่ตั้ง

ไว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สิรินภา กิจเก้ิอกูล (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู

ตามแนวปฏิรูปประสบการณจากวิทยานิพนธ พุทธศักราช 2543-2551 พบวา ปจจัยที่สงเสริมใหกระบวนการดําเนินงาน

พัฒนาครูประสบความสําเร็จ คือ ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาครู ความตองการที่จะพัฒนาตนเองของครู การสนับสนุน

จากผูบรหิาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร และรวมทั้งความรวมมือระหวางครู ผูบริหาร วิทยากร และผูวิจัย  

7.4 สภาพปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

จากผลการศึกษา พบวา ปญหาอุปสรรคในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในภาพรวมอยูในระดับมาก         

ที่สุด ไดแก ภารกิจงานมาก ซ่ึงหากพิจารณาถึงบทบาทหนาที่หลักของนักสงเสริมการเกษตร คือ มีหนาที่ในการสงเสริมให

เกษตรกรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและปญหาทางดานการผลิตการเกษตร และนําความรูนั้นๆไป

ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/คุณภาพผลผลิตกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองได แตในปจจุบันนักสงเสริมการเกษตร

มีภารกิจงานที่มิใชภารกิจงานหลักเขามาแทรกแซง อาทิเชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 

ตางๆเหลาน้ี จึงสงผลกระทบใหนักสงเสริมการเกษตรขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการขาดการสนับสนุน/ขาด

กําลังใจจากเพื่อนรวมงาน มองไมเห็นโอกาสและความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูจัดการฝกอบรม/ผูรับผิดชอบการพัฒนา

บุคลากร ไมมีมนุษยสัมพนัธและไมตั้งใจจริง ซ่ึงตรงกันขามกับงานวิจัยของ สิรินภา  กิจเก้ือกูล (2553: 47) ที่ทําการศึกษาการ

สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป: ประสบการณจากวิทยานิพนธ พุทธศักราช 2543-2551 พบวา สาเหตุหน่ึงที่

ทําใหกระบวนการพัฒนาครูไมประสบความสําเร็จน้ัน มาจากการมองขามภูมิหลังของครู ไมวาจะเปนความเชื่อ ความคิด 

ประสบการณที่ครูมีอยูแตเดิม รวมทั้งการละเลยการเสริมพลังหรือกําลังใจใหกับครู ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร และขาด

การวางแผนการพัฒนาครูอยางตอเน่ืองเปนระบบ จนเปนเหตุใหครูไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง และไมสามารถ

จัดการเรียนรูตามแนวปฏิบัติไดในที่สุด 

ขอเสนอแนะที่นักสงเสริมการเกษตรไดเสนอแนะตอการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรน้ัน ในดานตัวผูเรียน 

จําเปนที่จะตองมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเอง เน่ืองจากระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF ไดกําหนดให        

นักสงเสริมการเกษตรมีบทบาทเปน ผูจัดการการเกษตรในพื้นที่ ซ่ึงตองทําหนาที่เปนแกนหลักในการประสานงานและเชื่อมโยง

กับหนวยงานทั้งหมดที่เก่ียวของใหเขามาทํางานในพื้นที่  จึงตองมีความสามารถในการวิเคราะหวางแผน บูรณาการงาน และ

ทรัพยากร เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกภาคสวน และปรับปรุงตนเองใหมีความรู ทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ  หาก

นักสงเสริมการเกษตรขาดความมุงม่ันตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเอง ก็คงจะไมสามารถปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได  ดานเน้ือหาหลักสูตรตองตรงตามความตองการของผูเรียน เน่ืองจากนักสงเสริม

การเกษตรสวนใหญอยูในวัยผูใหญ ซ่ึงอาชัญญา รัตนอุบล (2542: 14) ไดกลาวถึงหลักในการเรียนรูของผูใหญวา ผูใหญจะ

เรียนรูตามความตองการที่จะเรียน ซ่ึงอาจเกิดจากความสนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติงานของตน อาจเพื่อ

แกปญหา หรือหาแนวคิดใหมๆ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ตองมุงเนนที่การฝกปฏิบัติจริง เพราะไมไดเปนการเรียนรู

เฉพาะในสวนแนวคิด ทฤษฎีอยางเดียว แตยังเปนการนําประเด็นปญหา หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานมาเขาสู
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กระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญหาน้ันดวย  ซ่ึงจะทําใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ันๆ มากกวา

ในตํารา  หรือจากผูสอนเพียงดานเดียว ดานผูจัดกระบวนการเรียนรู ควรมีความรูและประสบการณในดานการพัฒนาบุคลากร 

หนวยงานควรใหการสนับสนุนและสงเสริมให นักสงเสริมการเกษตรพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อนําไปปรับใช กับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง

และตอเน่ืองทั้งในเรื่องกิจกรรมและงบประมาณ  ทั้งน้ี การพัฒนาความรูความสามารถ องคกรควรมีการสงเสริมการเพิ่มทักษะ

ความรูดานตาง ๆ ที่เก่ียวของแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในทุกระดับ เพื่อสรางใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเปนผูใฝ

รูอยูเสมอ ซ่ึงการที่บุคคลดังกลาวมีความรูเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถทําใหการปฏิบัติงานในภารกิจและบทบาทหนาที่ทําไดดี

ยิ่งขึ้น สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย (ศรัณยา  ชูรัตน, 2556: 58)  

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตที่ 2 ของกรมสงเสริมการเกษตร 

สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบและวิธีการพัฒนาความรูและทักษะของ 

นักสงเสริมการเกษตร เพื่อใหสอดรับกับการดําเนินนโยบายเชิงรุกแบบมุงผลสัมฤทธ์ิของกรมสงเสริมการเกษตร 
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บทคัดยอ 

 

ไกลโฟเสท (glyphosate) เปนสารกําจัดวัชพืชที่เกษตรกรไทยนิยมใช แตกอใหเกิดปญหาตกคางในดิน และเปนอันตราย

ตอส่ิงมีชีวิต งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยอยสลายทางชีวภาพของสารไกลโฟเสทโดยแบคทีเรียสงเสริม

การเจริญของพืชหรือพีจีพีอาร (plant growth promoting rhizobacteria: PGPR) จํานวน 62 ไอโซเลท ในขั้นแรกไดทํา

การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุที่สามารถเจริญในอาหาร MS (mineral salt) ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร 

เปนแหลงคารบอน ผลการทดลองพบวา ไอโซเลท  RB5-3-3, MaH02-3, SoB02-3, KlD02-6 และ MuH01-4 สามารถเจริญ

ไดดีที่สุด จึงคัดเลือกแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท มาทดสอบลักษณะการเจริญ (growth curve) ในอาหารเหลว ผลการศึกษาพบวา 

ไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 สามารถเจริญในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสทไดดีที่สุด ในชวง 48 ชั่วโมงแรก ผลการทดสอบ

ลักษณะเบื้องตนทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีทําใหสามารถจัดจําแนกจีนัสของแบคทีเรียไดเปน Acetobacter sp. RB5-3-3 

และ Bacillus sp. MuH01-4 ตามลําดับ  

 

คําสําคัญ: การยอยสลายทางชีวภาพ  ไกลโฟเสท  แบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืช 

 

Abstract 

 

  Glyphosate is the most commonly used herbicide in Thailand which cause of residual soil and harmful 

to organisms. This research aimed to study the biodegradation efficiency of the herbicide glyphosate by 

62 isolates of plant growth promoting rhizobacteria. At first, these PGPR strains were screened for their 

activities to grow in glyphosate-containing Mineral Salt (MS) medium, which adding glyphosate as sole 

carbon source at the concentration of 0.5 g/L. The results demonstrated that RB5-3-3, MaH02-3, SoB02-3, 

KlD02-6  and  MuH01-4 showed a good growth. Therefore, these 5 isolates were selected for the growth 

curve experiment in MS broth. The result found that isolates RB5-3-5 and MuH01-4 grew well in the first 

48 hours.The results of basic morphology and biochemical tests showed that this two strains were 

Acetobacter sp. RB5-3-3 and Bacillus sp. MuH01-4, respectively.  

 

Keywords: biodegradation, glyphosate, plant growth promoting rhizobacteria 
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1. บทนํา 

 

ไกลโฟเสท (glyphosate) เปนสารกําจัดวัชพืชที่เกษตรกรนิยมใชมากที่สุด เน่ืองจากสามารถกําจัดวัชพืชไดหลาย

ชนิดทั้งใบแคบและใบกวาง ใชไดสะดวก รวดเร็ว และมีตนทุนการใชงานต่ํา โดยมีปริมาณการนําเขาสูงสุดเปนอันดับหน่ึง 

ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2559 (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2560) แตการใชงานอยางไมระมัดระวัง หรือการรับประทาน

พืชผลทางการเกษตรที่ปนเปอนสารชนิดน้ี จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผูบริโภค เน่ืองจากไกลโฟเสท

เปนอันตรายตอเซลลสืบพันธุและการพัฒนาของตัวออน (ภัทราพร เทียมเกา, 2557) นอกจากน้ีการใชสารกําจัดวัชพืชชนิดน้ี

ในปริมาณมากทําใหเกิดการปนเปอนสูส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากไกลโฟเสทสามารถดูดยึดกับอนุภาคของดินเหนียวไดดี ทําใหเกิด

การตกคางในดิน ดังน้ันเพื่อลดปญหาการตกคางของสารกําจัดวัชพืชในดิน จึงมีการนําวิธีการยอยสลายทางชีวภาพ 

(biodegradation) ซ่ึงเปนการใชจุลินทรียเพื่อยอยสลายหรือเปล่ียนรูปสารมลพิษจากรูปที่เปนพิษใหมีความเปนพิษนอยลง

หรือหมดไป เพื่อลดผลกระทบตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม (อลิสา วังใน, 2553)  

การใชจุลินทรียในกลุมพีจีพีอารสําหรับยอยสลายไกลโฟเสท เปนแนวทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการลดปญหาการ

ตกคางของสารในส่ิงแวดลอมได การยอยสลายทางชีวภาพของสารพิษเกิดจากกิจกรรมจุลินทรียในดินโดยการดึงคารบอนหรือ

ธาตุที่เปนประโยชนตอการเจริญของจุลินทรียออกจากโครงสรางของสาร จึงมีผลลดความเปนพิษของสาร  เชนเดียวกับ

แบคทีเรียพีจีพีอารที่อยูบริเวณรอบรากพืชซ่ึงไดรับสารไกลโฟเสทที่เกษตรกรฉีดพนอยางตอเน่ือง จึงสามารถปรับระบบ 

เมแทบอลิซึมของเซลลใหสามารถทนตอสภาวะที่มีสารกําจัดวัชพืชและสามารถยอยสลายสารพิษได (Luna  et al., 2015)  

Yu et al. (2015) รายงานผลการศึกษาการยอยสลายทางชีวภาพของสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสทในหองปฏิบัติการโดย 

Bacillus subtilis สายพันธุ BS-15 ที่สามารถยอยสลายสารไกลโฟเสทได 66.97% ภายหลังการเพาะล้ียงเปนเวลา 96 ชั่วโมง 

ในอาหาร MS1 ที่เติมไกลโฟเสท 10 กรัมตอลิตร สอดคลองกับรายงานที่วาจุลินทรียในดินโดยเฉพาะ แบคทีเรีย รา มีบทบาท

สําคัญในการยอยสลายสารเคมีทางการเกษตร (Beulke  et al., 2004) และมีรายงานวาแบคทีเรียหลายจีนัสในดินสามารถ

ยอยสลายสารไกลโฟเสทได เชน Bacillus subtilis, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens 

(Abubacker et al., 2016), Escherichia sp., Azotobactor sp., Alcaligenes sp. และ Acetobacter sp. (Moneke et 

al., 2010)  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืชที่มีคุณสมบัตใินการยอยสลายสาร

ไกลโฟเสท ซ่ึงอาจสามารถนําผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีไปประยุกตเพื่อใชในการฟนฟูและบําบัดสภาพดินที่มีการปนเปอนของสาร

กําจัดวัชพืช เพื่อลดความเปนพิษและอันตรายที่อาจจะสงผลตอส่ิงมีชีวิตตอไปได 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

2.1 การคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่สามารถเจริญบนอาหารแข็งที่เติมไกลโฟเสท 

การเตรียมหัวเชื้อทําโดยขีดโคโลนีเดี่ยวของแตละไอโซเลทที่เจริญบนอาหารแข็ง  Luria Bertani (LB) ที่มีความ

เขมขน 30% (w/v) ซ่ึงการเพาะเล้ียงแบคทีเรียยอยสลายสารกําจัดวัชพืชโดยใชสารอาหารที่ไมครบสมบูรณจะชวยรักษา

คุณสมบัติในการยอยสลายสารทดสอบของเชื้อ บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

งานวิจัยขั้นแรกเปนการทดสอบความสามารถในการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารจํานวน 62 ไอโซเลท ที่ถูกเก็บ

รักษาไวเปนเชื้อใชงาน (stock culture) ซ่ึงเปนแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากดินสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี 53 ไอโซเลท และจาก

ดินในปาอนุรักษพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 9 ไอโซเลท ในอาหารที่เติมไกลโฟเสทเปนแหลงคารบอนหลัก 

โดยขีดเชื้อบนผิวหนาอาหารแข็ง MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง 

สังเกตผลการเจริญของแบคทีเรียแตละไอโซเลท 
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2.2 การทดสอบการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท 

การทดสอบในขั้นน้ีทําตามวิธีของ Sharifi et al. (2015) โดยการเขี่ยโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียที่ผานการเพาะเล้ียง 

24 ชั่วโมง จากการคัดเลือกในขอ 2.1 ลงในขวดแกวขนาดเล็กที่บรรจุอาหารเหลว MS ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่เติม 

ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน นําไปบมเขยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที อุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันวัดการเจริญของเชื้อ ที่ความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดการดูดกลืน

แสง (spectrophotometer) (Mecasy, Optizen POP)    
 

2.3 การทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท 

การทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือกจากขอ 2.1 และ 2.2 ในอาหารเหลวที่เติม

ไกลโฟเสทเปนแหลงคารบอน  ทําโดยเตรียมสารแขวนลอยเซลลแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.85% ใหมีความขุน

เทากับ 0.5 McFarland standards ถายเชื้อที่ปรับความขุนแลวลงในอาหารเหลว MS ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ที่เติม 

ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน จากน้ันนําไปเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที อุณหภูมิหอง  

เปนเวลา 168 ชั่วโมง เก็บตัวอยางทุก 12 ชั่วโมง เพื่อวัดคาการเจริญที่ความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดการ

ดูดกลืนแสง (Mecasy, Optizen POP)    
 

2.4 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกในระดับสกุลของแบคทีเรียพีจีพีอารที่คัดเลือก 

ศึกษาลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือกจากขอ 2.3 โดยการศึกษา การสรางรงควัตถุ รูปราง

โคโลนี ลักษณะขอบโคโลนี ลักษณะการยกตัวของผิวโคโลนี จากน้ันศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรีย ไดแก ชนิดแกรม 

และรูปรางเซลลแบคทีเรีย จากน้ันทดสอบเพื่อจัดจําแนกแบคทีเรียในระดับสกุลโดยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี นําผลที่

ไดมาวิเคราะหเพื่อระบุจีนัสของแบคทีเรียแตละไอโซเลท โดยเทียบผลกับขอมูลในหนังสือ Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology Ninth Edition (1994) 
 

2.5 การวิเคราะหทางสถิติ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) 

 

3. ผลการวิจัย 

 

3.1 ผลการคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่สามารถเจริญบนอาหารแข็งที่เติมไกลโฟเสท 

จากการทดสอบความสามารถของแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 62 ไอโซเลท ในการเจริญบนผิวหนาอาหารแข็ง MS  

ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร พบวาจาก 62 ไอโซเลท มีเพียง 29 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญไดบนผิวหนา

อาหารทดสอบ และมี 3 ไอโซเลท ไดแก MaH02-3, SoB02-3 และ RB5-3-3 ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหารแข็ง MS ที่เติม

ไกลโฟเสท โดยมีลักษณะการเจริญของโคโลนีปรากฏชัดเจนตามแนวขีดบนผิวหนาอาหาร  
 

3.2 ผลการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท 

จากการนําแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 29 ไอโซเลท ซ่ึงสามารถเจริญไดบนอาหารแข็งที่เติมสารกําจัดวัชพืชทดสอบที่ได

จากการคัดเลือกในขอ 3.1 มาเพาะเล้ียงในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร บมที่อุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียแตละไอโซเลทมีความสามารถในการเจริญในอาหารเหลวไดแตกตางกัน 

โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.003 – 0.071 ซ่ึงไอโซเลท KlD02-6 และ MuH01-4 สามารถเจริญไดดีที่สุดในสภาวะดังกลาว 

โดยมีคา OD660 เทากับ 0.071 ± 0.000 และ 0.049 ± 0.015 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเจริญของแบคทีเรียทั้ง 29 ไอโซเลท ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร  

 

3.3 ผลการทดสอบลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสท 

จากการนําแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 5 ไอโซเลท ซ่ึงสามารถเจริญไดดีในอาหาร MS ที่เติมไกลโฟเสท มาทดสอบ

ลักษณะการเจริญโดยการเล้ียงเชื้อเปนระยะเวลา 168 ชั่วโมง ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอ

ลิตร ผลการทดลองพบวา ทั้ง 5 ไอโซเลท มีลักษณะการเจริญที่แตกตางกัน ซ่ึงไอโซเลท RB5-3-3 มีการเจริญไดดีที่สุด โดยมี

คา OD660 เพิ่มจาก 0.005 ในชั่วโมงที่ 0 เปน 0.028 ในชั่วโมงที่ 48 หลังจากน้ันแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง

จนถงึชั่วโมงที่ 168 โดยมีคา OD660 เทากับ 0.037 แบคทีเรียไอโซเลทที่มีการเจริญดีเปนลําดับถัดมาคือ MuH01-4 ซ่ึงมีคา 

OD660 เริ่มตน เทากับ 0.002 และมีการเจริญเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองโดยมีคา OD660 เทากับ 0.029 ในชั่วโมงที่ 168  

สวนไอโซเลท MaH02-3, SoB02-3 และ KlD02-6 มีคาการเจริญนอยมาก โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.014 - 0.016 

ภายหลังการเพาะเล้ียงแบคทีเรียเปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือก เพาะเล้ียงในอาหารเหลว MS 

ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนเวลา 168 ชั่วโมง 
 

3.4 ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกในระดับสกุลของแบคทีเรียไอโซเลทที่คัดเลือก 
 

 3.4.1 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คดัเลือก 

        จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 โดยเพาะเล้ียงบนอาหารแข็ง LB  

บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาทั้ง 2 ไอโซเลท มีการเจริญโดยมีลักษณะโคโลนีที่แตกตางกัน โดย RB5-3-3  

มีโคโลนีสีครีม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 - 2 มิลลิเมตร ทึบแสง รูปรางกลม ผิวและขอบโคโลนีเรียบไมมีรอยหยัก ยกตัวสูงขึ้น
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จากผิวหนาอาหารเล็กนอย สวน MuH01-4 มีลักษณะโคโลนีสีครีม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 - 4 มิลลิเมตร ทึบแสง รูปราง

โคโลนีไมแนนอน ขอบโคโลนีเปนคล่ืนโคงหรือเวาเล็กนอย แบนไปตามผิวหนาอาหาร แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีแบคททีเรีย 

 

 3.4.2 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรียพีจีพีอารไอโซเลทที่คัดเลือก 

 จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทที่คัดเลือกภายใตกลองจุลทรรศน

กําลังขยาย 1,000 เทา เพื่อสังเกตรูปรางและการติดสีแกรมของเซลลแบคทีเรีย พบวาทั้ง 2 ไอโซเลท มีลักษณะเซลลที่

แตกตางกัน โดย RB5-3-3 จัดอยูในกลุมแบคทีเรียแกรมลบ มีลักษณะเซลลแบบ coccobacilli สวนไอโซเลท MuH01-4  

จัดอยูในกลุมแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะเซลลแบบ rod แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทที่คัดเลือกภายใตกลองจุลทรรศน 

รหัสไอโซเลท ชนิดแกรม ลักษณะเซลล ภาพลักษณะเซลล 

RB5-3-3 แกรมลบ coccobacilli 

 

MuH01-4 แกรมบวก rod 

 
 

       3.4.3 ผลการจัดจําแนกชนิดในระดับสกุลของแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือก 

 ผลการจัดจําแนกแบคทีเรียยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือกโดยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พบวา

แบคทีเรียทั้งสองไอโซเลทใหผลการทดสอบที่แตกตางกัน โดยไอโซเลท RB5-3-3 สามารถใชซิเตรทเปนแหลงคารบอน  

ใหผลบวกตอการสรางเอนไซมคะตะเลส และสามารถใชกลูโคสเปนแหลงคารบอนได สวนไอโซเลท MuH01-4 มีการสราง 

เอนโดสปอร ใหผลบวกตอการทดสอบออกซิเดสและคะตะเลส  สามารถใชนํ้าตาลกลูโคส ซูโครส และแล็กโทสเปนแหลง

คารบอนได จากขอมูลดังกลาวทําใหสามารถจัดจําแนกแบคทีเรียไดเปน Acetobacter sp. RB5-3-3 และ Bacillus sp. 

MuH01-4 ตามลําดับ แสดงผลทดสอบทางชีวเคมีในตารางที่ 3 
 

 

รหัส ลักษณะโคโลน ี ภาพโคโลน ี

RB5-3-3 
โคโลนีมีสีครีม ทึบแสง รูปรางกลม 

ผิวและขอบเรียบ 

  

MuH01-4 

โคโลนีมีสีครีม ทึบแสง 

รูปรางไมแนนอน  

ขอบหยักเล็กนอย 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี* 

RB5-3-3 MuH01-4 

Endospore stain negative (-ve) positive (+ve) 

Indole test negative (-ve) negative (-ve) 

Urease test negative (-ve) negative (-ve) 

Citrate utilization test positive (+ve) negative (-ve) 

Nitrate reduction test negative (-ve) positive (+ve) 

Catalase test positive (+ve) positive (+ve) 

Oxidase test negative (-ve) positive (+ve) 

Methyl red test (MR) negative (-ve) positive (+ve) 

Voges – Prokauer test (VP) negative (-ve) negative (-ve) 

Motility test negative (-ve) positive (+ve) 

Hydrogen sulfide test K/A A/A 

Carbohydrate fermentation 

- Glucose fermentation 

- Sucrose fermentation 

- Lactose fermentation 

 

positive (+ve), A 

negative (-ve) 

negative (-ve) 

 

positive (+ve), A 

positive (+ve), A 

positive (+ve), A 

Carbohydrate metabolism (O/F) test fermentation non-oxidative 

Genus Acetobacter sp. Bacillus sp. 

* หมายเหตุ ผลการทดสอบของแบคทีเรียที่คัดเลือก: positive (+ve) เกิดปฏิกิริยา, negative (-ve) ไมเกิดปฏิกิริยา,  

K/A เกิดการหมักนํ้าตาลเพียงชนิดเดียว คือ กลูโคส, A/A แบคทีเรียสามารถใชนํ้าตาลไดตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป, A เกิดการสราง

กรด 

 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ในงานวิจัยน้ีไดรายงานผลการคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารยอยสลายไกลโฟเสท โดยใชอาหารแข็ง MS ที่เติม 

ไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน อาหารชนิดน้ีจัดอยูในกลุมที่มีสารอาหารปริมาณนอย (minimal 

medium) ที่ไมเติมแหลงคารบอน เพื่อใหสามารถคัดแยกไดเฉพาะแบคทีเรียไอโซเลทที่เจริญโดยใชไกลโฟเสทเปนแหลง

คารบอนหลัก (Onbasil and Aslim, 2009) ซ่ึงจัดเปนการคัดเลือกเบื้องตนเชิงคุณภาพกอนที่จะศึกษาในขั้นตอไป  

 การใชจุลินทรียในกลุมพีจีพีอารสําหรับยอยสลายไกลโฟเสท จัดเปนแนวทางหน่ึงที่ มีประสิทธิภาพในการลดปญหา 

การตกคางของไกลโฟเสทในส่ิงแวดลอม  โดยการยอยสลายทางชีวภาพของสารพิษเกิดจากกิจกรรมจุลินทรียในดินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งแบคทีเรียที่มีระบบเอนไซมและวิถีเมแทบอลิซึมที่หลากหลาย เอนไซมจากจุลินทรียจะไปทําใหเกิดการดึงคารบอนหรือ

ธาตุที่เปนประโยชนตอการเจริญของจุลินทรียออกจากโครงสราง จึงมีผลลดความเปนพิษของสาร เชนเดียวกับแบคทีเรีย 

พีจีพีอารที่อยูบริเวณรอบรากพืชซ่ึงไดรับสารไกลโฟเสทที่เกษตรกรฉีดพนอยางตอเน่ือง จึงสามารถปรับระบบเมแทบอลิซึมของ

เซลลใหสามารถทนตอสภาวะที่มีสารกําจัดวัชพืชและสามารถยอยสลายสารพิษได (Luna  et al., 2015) Myresiotis  et al. 

(2012) รายงานการยอยสลายทางชีวภาพของสารกําจัดวัชพืชโดย Bacillus subtilis FZB24 ซ่ึงสามารถยอยสลาย 
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metribuzin และ napropamide ไดในชวง 14-18 และ 9-11 % ตามลําดับ และมีรายงานวาแบคทีเรียหลายจีนัสในดิน

สามารถยอยสลายสารไกลโฟเสทได เชน Bacillus subtilis, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Pseudomonas 

fluorescens  (Abubacker et al., 2016), Escherichia sp., Azotobactor sp., Alcaligenes sp. และ Acetobacter sp. 

(Moneke et al., 2010) โดยไกลโฟเสทจะถูกใชเปนแหลงคารบอน ฟอสฟอรัส หรือไนโตรเจนสําหรับการเจริญและการสราง

พลังงานของแบคทีเรีย 

งานวิจัยในขั้นตอมาไดนําแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 29 ไอโซเลท ที่ไดจากการคัดเลือกบนอาหารแข็ง มาเพาะเล้ียงใน

อาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน พบวาแบคทีเรียแตละไอโซเลทมี

ความสามารถในการเจริญในอาหารเหลวไดแตกตางกัน โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.003–0.071 ซ่ึงใกลเคียงกับคาการเจริญ

ของแบคทีเรีย Seratia marscecens และ Enterobacter cloacae ที่มีคา OD625 ต่ํากวา 0.05 เม่ือเพาะเล้ียงในอาหารที่

เติมไกลโฟเสท ความเขมขน 1 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน เปนเวลา 24 ชั่วโมง (Benslama and Boulahrouf, 2013) 

จากงานวิจัยน้ีพบวา จากแบคทีเรียพีจีพีอาร 29 ไอโซเลท มีเพียง 2 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญไดดีในอาหารเหลวทดสอบ 

ไดแก ไอโซเลท KlD02-6 และ MuH01-4 โดยมีคา OD660 เทากับ 0.071 และ 0.049 ตามลําดับ ซ่ึงผลการเจริญของทั้ง 2  

ไอโซเลท ในอาหารเหลวไมสอดคลองกับผลการเจริญบนอาหารแข็ง โดยทั้งสองไอโซเลทดังกลาวมีลักษณะการเจริญของโคโลนี

ไมสมํ่าเสมอตามแนวขีดเชื้อ อยางไรก็ตามการสังเกตลักษณะการเจริญของโคโลนีดวยตาเปลามีความแมนยํานอยกวาการ

วิเคราะหดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร สวนไอโซเลท MaH02-3, SoB02-3 และ RB5-3-3 ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหารแข็ง  

แตกลับไมสามารถเจริญไดดีที่สุดในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสท อาจเกิดจากการตายของเซลลแบคทีเรียในอาหารเหลวที่

สัมผัสโดยตรงกับไกลโฟเสทซ่ึงมีคุณสมบัติละลายนํ้า จึงอาจมีผลทําใหเซลลแบคทีเรียถูกทําลายเน่ืองจากพิษของ 

ไกลโฟเสทไดมากกวาการเพาะเล้ียงบนผิวหนาอาหารแข็ง ซ่ึงเซลลแบคทีเรียอาจไมไดสัมผัสกับไกลโฟเสทโดยตรง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Monica et al. (2016) ที่ไดรายงานวา การเพาะเล้ียงแบคทีเรีย Pseudomonas putida, Acinetobacter 

sp. และ Arthrobacter sp. บนอาหารแข็ง MS ที่เติมสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน มี

อัตราการเจริญเติบโตสูงกวาการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว ซ่ึงอาจเปนไปไดวา ผลผลิตที่เกิดจากการยอยสลายสารกําจัดศัตรูพืช

มีความเปนพิษ ดังน้ันเม่ือแบคทีเรียเจริญในอาหารเหลว จึงสัมผัสกับผลผลิตน้ีไดโดยตรง สงผลใหเกิดการลดลงของจํานวน

แบคทีเรีย 

จากการศึกษากราฟการเจริญของแบคทีเรียพีจีพีอารทั้ง 5 ไอโซเลท ในอาหารเหลว MS ที่เติมไกลโฟเสท 0.5 กรัม

ตอลิตร เปนระยะเวลา 168 ชั่วโมง ผลการทดลองพบวาแตละไอโซเลทที่คัดเลือกมีลักษณะการเจริญแตกตางกัน โดยไอโซเลท 

RB5-3-3 และ MuH01-4 มีการเจริญไดดี โดยชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 48 โดยมีคา OD660 อยูในชวง 0.005–0.037 ซ่ึง

ใกลเคียงกับคาที่รายงานโดย Moneke et al. (2010) ที่พบวา Acetobacter sp. และ Pseodomonas fluorescens ที่

เพาะเล้ียงในอาหารเหลวที่เติมไกลโฟเสทความเขมขน 7.2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนแหลงคารบอน เปนเวลา 120 ชั่วโมง มี

การเจริญของแบคทีเรียอยูในชวง OD660 เทากับ 0.000–0.025 งานวิจัยในขั้นสุดทายเปนการศึกษาเพื่อจัดจําแนกชนิดของ

แบคทีเรียพีจีพีอารยอยสลายไกลโฟเสทไอโซเลทที่คัดเลือก โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลการทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมี พบวา ไอโซเลท RB5-3-3 และ MuH01-4 ถูกจัดในสกุล Acetobacter และ Bacillus ตามลําดับ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Moneke et al. (2010) ที่รายงานวา Acetobacter sp. มีความสามารถในการยอยสลายไกลโฟเสทได  

นอกจากน้ี Fan et al. (2012) และ Abubacker et al. (2016) รายงานวา Bacillus spp. มีความสามารถในการยอยสลาย

ไกลโฟเสทได ซ่ึง Bacillus cereus CB4 สามารถผลิตเอนไซม C-P lyase ออกมายอยโครงสรางของไกลโฟเสท และ Bacillus 

subtulis (NCBT-008) สามารถทําใหเกิดการลดลงของปริมาณไกลโฟเสทความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร ภายหลังการ

เพาะเล้ียง 48 ชั่วโมง จากการทดสอบดวยเทคนิค Thin Layer Chromatography  

โดยสรุป งานวิจัยน้ีสามารถคัดเลือกแบคทีเรียพีจีพีอารที่มีความสามารถในการยอยสลายไกลโฟเสทได 2 ไอโซเลท 

คือ RB5-3-3 และ MuH01-4 ซ่ึงสามารถเจริญไดดีในอาหารที่เติมไกลโฟเสทเปนแหลงคารบอน ซ่ึงควรมีการทดสอบใน 
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ขั้นตอไปเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยอยสลายไกลโฟเสทของเชื้อดังกลาว และอาจมีการเตรียมในรูปของชีวภัณฑของ

แบคทีเรีย เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชในพื้นที่เกษตรกรรม และลดปญหาสารตกคางในส่ิงแวดลอม 
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ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ 

Effect of NAA and BA on the plantlet growth  

of Bulbophyllum medusae Rchb.f. in vitro 
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บทคัดยอ  

 

กลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (Bulbophyllum medusae Rchb.f.) เปนกลวยไมปาพบในปาดิบเขาปาสนเขาและปาเต็งรัง

ผสมปาสนปจจุบันกลวยไมชนิดน้ีตามธรรมชาตมีิจํานวนลดลงเน่ืองมาจากการลักลอบเก็บและนําออกมาจากปารวมไปถึงการตัดไม

ทําลายปาซ่ึงเปนแหลงที่อยูอาศัย ดังน้ันจึงไดมีการนําเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเพื่อเพิ่มจํานวนกลวยไม โดยวางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบรูณ (Completely Randomized Design: CRD) ทั้งหมด 10 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 5 ซํ้าบนอาหารสูตร Vacin & 

Went (VW) ที่เติม 1 - naphthaleneacetic acid (NAA; auxin) และ benzyladenine (BA; cytokinin) ความเขมขน

แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ในตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟขนาด 1.0 เซนติเมตร โดยบันทึก

ผลการทดลองเปนเวลา 25 สัปดาห พบวากลวยไมสิงโตดอกไมไฟอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 

BA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร มีนํ้าหนักเน้ือเยื่อรวมมากที่สุด เฉล่ีย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสามารถสงเสริมความกวางของตนและความสูง

ของตนมากที่สุด เฉล่ีย 1.50 เซนติเมตร อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

สามารถชักนําใหเกิดจํานวนตนเฉล่ีย 21.25 ตน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถนําไประยุกตใชในการขยายพันธุและเพิ่มจํานวน

กลวยไมสกุลสิงโตอ่ืน ๆ ไดตอไป 

 

คําสําคัญ: สิงโตดอกไมไฟ  1 - naphthaleneacetic acid (NAA)  benzyladenine (BA)  อาหารสูตร Vacin & Went (VW)  

 

Abstract 

 

Bulbophyllum medusae Rchb.f. is the sympodial wild orchid that found in the rainforest, pine 

forests and deciduous forest. Currently, B. medusa has decreased in numbers because of the smuggling 

of this orchids from the forest and deforestation. In-vitro culture is an excellent technique to conserve 

and increase the number of this species. A completely randomized design (CRD) was used in this experiment 

to find the appropriate medium for increasing the growth. There were 10 treatments with 5 replications. 

All data was recorded until 25 weeks on Vacin & Went (VW) medium supplemental with the combination 

between naphthalene acetic acid (NAA; auxin) and benzyladenine (BA; cytokinin) in the four different 

concentrations at 0, 0.5, 1.0, and 2.0 mg/l. The plantlet length 1.0 cm. was used as explant. It was found 

that the medium supplemented with a combination of 2.0 mg/l NAA and 0.5 mg/l BA showed the highest 
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weight of plantlet at 1.25 g, the length of leaf and height of bulb at 1.50 cm. In addition, VW medium 

supplemented with a combination NAA 1.0 mg/l and BA 2.0 mg/l had induced the highest number of 

leaves at 21.25. Finally, this results can be applied to propagate the other Bulbophyllum spp.  

 

Keywords:  Bulbophyllum medusae Lindl, 1-naphthaleneacetic acid (NAA), benzyladenine (BA), Vacin & 

Went (VW) medium 

 

บทนํา 

 

กลวยไมสิงโตดอกไมไฟ จัดอยูในสกุล Bulbphyllum มีชื่อวิทยาศาสตรวา Bulbophyllum medusae Rchb.f ซ่ึง

เปนกลวยไมอิงอาศัย พบบริเวณคาบสมุทรมาลายูประเทศไทยและเกาะบอรเนียว สิงโตดอกไมไฟจัดเปนเปนกลวยไมชนิด

เล้ือยและสามารถแพรกระจายไปปกคลุมพื้นที่มันอาศัยอยูได โดยมีใบสีเขียวเขมยาวประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยเปน

กระจุก ในแตละกระจุกมี 30-100 ดอก ดอกมีขนาดเล็กและมีกลีบเล้ียงยาวเรียว กลีบเล้ียงอาจยาวไดถึง 15 เซนติเมตร ใน

การเจริญเติบโตสิงโตดอกไมไฟจะเจริญหอยตัวลงตามแรงโนมถวงจากบนตนไมและกอนหิน (รูปที่ 1A)  มีดอกที่แหลมเกิดขึ้น

จากฐานของแตละหัวเทียม (pseudobulb) (Reichenbach, 1861) ฤดูกาลที่ออกดอกอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายนใน

ประเทศไทย สิงโตดอกไมไฟจัดเปนดอกไมที่ความโดดเดนและบานสะพรั่งตลอดทั้งป จึงเปนที่นิยมมากที่สําหรับนักทองเที่ยว

ในปา ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดการรบกวนระบบนิเวศปาไมและทําใหกลวยไมปาที่มีแนวโนมลดลง (สุพัตรา, 2557) ในปจจุบันมี

รายงานเก่ียวกับการเล้ียงกลวยไมในหลอดทดลองที่ประสบความสําเร็จ โดยไดมีการจัดทําโปรโตคอลออกมาเปนจํานวนมาก 

เพื่อใชในการพัฒนารากและยอดไดอยางแมนยําสําหรับกลวยไมสกุลสิงโต (Bulbophyllum) โดย ธันว (2546) ไดศึกษาวาผล

ของสูตรอาหารมีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของกลวยไมสกุลสิงโต 2 ชนิด คือ Bulbophyllum patens Kingex 

Hook. F. และ Bulbophyllum longissimum (Ridley) พบวา อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ Vacin and Went (VW) โดยเติม

นํ้าตาลซูโคสที ่10 กรัมตอลิตร จะมีโอกาสงอกของเมล็ดอยูที่ 30.41% ของ B. patens หลังจากเพาะเล้ียงเปนเวลา 1 เดือน 

แตในกรณีของ B. longissimum พบวาอาหารชนิด VW ที่ไดรับการปรับปรุงน้ันมีเปอรเซ็นตการงอกสูงกวา B. patens และ

เปรียบเทียบระหวางอาหารก่ึงแข็งและอาหารเหลวพบวา Bulbophyllum เจริญเติบโตบนอาหารชนิดก่ึงแข็งไดดีกวาชนิด

เหลว จากน้ันจึงไดทําการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุของ Bulbophyllum dentiferum (Ridl.) ดวยการ

เพาะเล้ียงแคลลัสและตนออน ซ่ึงพบวาอาหารที่เติม  นํ้ามะพราว 15% นํ้าตาลซูโคลส 2%และผงถาน 0.2% ซ่ึงสงผลใหการ

เจริญเติบโตของแคลลัสดีที่สุดและอาหารสูตรน้ีสามารถกระตุน protocorm like body ได100% การสรางปลายยอด 92% 

และตาขางทั้งหมด เฉล่ีย 10.52 หลังจากเพาะเล้ียงเปนเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห (Samala, 2015) แตในกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ

ยังไมมีผูศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดยอดในสภาพที่ปลอดเชื้อ ดังน้ันวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อ

ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และคาดหวังวาจะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการขยายพันธุกลวยไมสิงโต

ดอกไมไฟและกลวยไมสกุลสิงโต Bulbophyllum ไดตอไป 

 

อุปกรณและวิธกีาร 

 

นําตนออนกลวยไม สิงโตดอกไมไฟที่มีขนาดลําตนสูง 1 เซนติเมตร (รูปที่  1B) ซ่ึงไดจากการเพาะเมล็ดใน

หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร Vacin & Went (VW) ที่เติมสารควบคุม

การเจริญเติบโต benzyladenine (BA; cytokinin) ที่ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร และ 1-

naphthaleneaceticacid (NAA; auxin) ที่ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยอาหารทุกสูตรเติมนํ้า
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มะพราวลงไป 15% และนํ้าตาลซูโคลส 3% ปรับความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 5.20 นําไปเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อโดยใหความ

เขมแสง 3,000 ลักซ เปดไฟนาน 16 ชั่งโมงตอวัน ที่อุญหภูมิ 25±2 ̊C  โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 

รวมทั้งหมด 10 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 5 ซํ้า ทําการบันทึกผลการทดลองรวมทั้งส้ิน 25 สัปดาห โดยบันทึกผลการทดลอง

ดังน้ี นํ้าหนักรวมของตน จํานวนใบ ความกวางของกอ และความสูงของตน ซ่ึงการบันทึกผลการเพิ่มจํานวนใบของกลวยไม

สิงโตดอกไมไฟเพื่อนับจํานวนตน เน่ืองจากในธรรมชาติลําตันของกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (bulb) ประกอบดวยใบเพียง 1 ใบ

เทาน้ัน ดังน้ันจํานวนของใบจึงเทากับจํานวนของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ (Reichenbach, 1861) ผลการทดลองจะถูก

วิเคราะหโดยใชวิธี one-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธีของดันแคน 

(Duncan) ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กลวยสิงโตดอกไมไฟ (A) สภาพตนและดอก (B) ตนออนเริ่มตนการทดลอง ขนาดลําตนสูง 1 เซนติเมตร 

 

ผลการทดลอง 

 

เม่ือนําตนออนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมาเล้ียงบนอาหารวุนสูตร WV ที่เติม NAA และ BA ความ

เขมขนตางๆ ในสัปดาหที่ 25 พบวา นํ้าหนักรวม จํานวนใบ ความกวางของตน และความสูงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% (ตารางที่ 1) โดยที่อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 0.5 มิลลิกรัม

ตอลิตร BA เปนสูตรอาหารที่ดีที่สุดที่ทําใหตนออนมีนํ้าหนักรวมมากที่สุด เฉล่ีย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสงเสริมความกวางของตน

และความสูงของตนมากที่สุด เฉล่ีย 1.50 เซนติเมตร แตอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 2.0 

มิลลิกรัมตอลิตร BA สามารถชักนําใหเกิดจํานวนใบเฉล่ีย 21.25 ตน และมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับสูตรอาหารที่ไมเติมสารความคุมการเจริญเติบโต 

 

ตารางที ่1 คาเฉล่ียจํานวนใบ ความกวางของตน และความสูงของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟ เม่ือเล้ียงครบ 25 สัปดาห 

NAA 

(มก./ล.) 

BA 

(มก./ล.) 

นํ้าหนักรวม 

(กรัม) 
จํานวนใบ 

ความกวางของตน 

(ซม.) 

ความสูง 

(ซม.) 

0.0 0.0 0.54±0.26ab 7.20±1.30a 0.96±0.09cde 0.66±0.13ab 

0.5 0.5 0.28±0.06a 7.67±0.58a *0.30±0.00a 0.50±0.00a 

1.0 0.5 0.43±0.15ab *10.40±1.67abc 0.70±0.21bc *1.00±0.00cd 

2.0 0.5 *1.25±0.62c *13.50±1.00c *1.50±0.36f *1.50±0.00e 

 

https://www.pinterest.com/pin/

165718461268425009/ 
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ตารางที ่1 (ตอ) 

NAA 

(มก./ล.) 

BA 

(มก./ล.) 

นํ้าหนักรวม 

(กรัม) 
จํานวนใบ 

ความกวางของตน 

(ซม.) 

ความสูง 

(ซม.) 

1.0 1.0 0.27±0.06a *12.00±2.16bc *0.53±0.22ab 0.75±0.29b 

0.5 1.0 0.44±0.06ab 8.67±1.15ab 1.00±0.00cde *1.00±0.00cd 

2.0 1.0 0.48±0.29ab *12.00±2.35bc 0.90±0.22cde *1.02±0.04cd 

0.5 2.0 0.51±0.16ab 8.75±0.96ab 1.25±0.29ef *1.00±0.00cd 

1.0 2.0 0.93±0.66bc *21.25±4.43d 1.13±0.25de *1.20±0.24d 

2.0 2.0 0.60±0.36ab *10.80±3.11abc 0.84±0.32bcd 0.80±0.21bc 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภเดียวกันแสดงถึงความไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน95% โดยบันทึก

ผลการทดลองดังน้ี นํ้าหนักรวมของตนหมายถึงการชั่งนํ้าหนักเน้ือเยื่อทั้งหมดในแตละขวดการทดลอง จํานวนใบเฉล่ียหมายถึง

จํานวนตนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขวดการทดลอง ความกวางของกอเฉล่ียหมายถึงการวัดเสนผานศูนยกลางของกอจากจุดนอกสุด

ไปยังอีกจุดหน่ึง และความสูงของตนเฉล่ียหมายถึงการวัดจากโคนตนถึงโคนใบในทุกขวดการทดลอง 

* หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสูตรอาหารที่ไมเติมสารความคุมการเจริญเติบโตที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% 

 

การพัฒนาเปนพืชตนใหมของกลวยไมสิงโตดอกไมไฟพบวา การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินตอไซ

โตไคนิน ในอัตราสวนตั้งแต 1 : 2 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไปสามารถชักนําใหเกิดจํานวนตนเฉล่ียมากที่สุด ถึง 21.55 ตน 

สอดคลองกับการทดลองของชัยชาญและคณะ (2011) พบวาอาหารที่มีการเติม TDZ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D 2.0 

มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชกันํากลวยไมสิงโตประหลาด (Bulbophyllum affine Lindl.) ใหเกิดยอดใหมเฉล่ียไดมากที่สุด อีก

ทั้ง Nayak et. al. (1997) พบวาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลวยไมกะเรกะรอน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) กลวยไม

เอ้ืองสายลองแลง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisch.) และกลวยไมเอ้ืองจําปา (Dendrobium moschatum 

(Buch-Ham.) Sw.) บนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 2.2-4.5 ไมโครโมล สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดมาก

ที่สุดและอาหารเพาะเล้ียงที่เติม 2,4-D 4.52 ไมโครโมล รวมกับ TDZ 0.45 ไมโครโมล สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีที่สุด ซ่ึง 

Sainiya และคณะ (2016) ไดทําการเปรียบเทียบสารควบคุมการเจริญเติบโตซ่ึงพบวา BA ซ่ึงเปนสารควบคุมการเจริญเติบโต

ในกลุมไซโตไคนินจึงใหเปอรเซ็นตการสรางยอดและจํานวนยอดสูงกวา NAA และ 2,4-D ซ่ึงเปนสารกลุมออกซิน ทั้งน้ีปริมาณ

สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินและไซโตไคนินถาสัดสวนระหวางไซโตไคนินมากกวาออกซินจะกระตุนใหเกิดยอด

หากออกซินมากกวาทําใหเกิดราก (รังสฤษฏ, 2540)  
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ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟบนอาหารแข็งสูตร VW ที่เติม NAA รวมกับ BA  

ในอัตราสวน (A) 0.0 : 0.0, (B) 0.5 : 0.5, (C) 0.5 : 1.0, (D) 0.5 : 2.0, (E) 1.0 : 0.5, (F) 1.0 : 1.0, (G) 1.0 : 2.0,  

(H) 2.0 : 0.5, (I) 2.0 : 1.0 และ (J) 2.0 : 20 หลังจากเพาะเล้ียงเปนเวลา 25 สัปดาห 

 

การเติม BA ในอาหารสามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด โดยทั่วไปการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลวยไมมีการใชสารควบคุม

การเจริญเติบโต เชน ออกซิน (auxin) และไซโตไคนิน (cytokinin) เพื่อชวยในการสรางแคลลัสและโปรโตคอรมไลคบอดี้ ซ่ึง

ออกซินเปนฮอรโมนพืชที่มีอิทธิพลตอ การชักนําการเกิดยอด ราก รวมไปถึงการขยายขนาดของเซลล (Kyte and Kleyn, 

1996) ในการศึกษาน้ีพบวา อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA รวมกับ BA ในอัตราสวนที่เทากัน และอัตราสวน 2 : 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร สามารถสงเสริมความกวางของตนมากที่สุด ซ่ึงปริมาณ BA ในระดับความเขมขนต่ําๆ น้ันสามารถชักนําให

เกิดการเพิ่มจํานวนยอดไดมากกวาฮอรโมนชนิดอ่ืนๆ ในกลุมไซโตไคนิน แตมีผลไปยับยั้งการยืดยาวออกของยอด ทั้งน้ีกลวยไม

สิงโตดอกไมไฟมีการเจริญตามแนวราบ (sympodial)  สงผลใหความสูงของตนแปรผันตรงกับความกวางของกออยางมี

นัยสําคัญทางสถิตบินอาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม NAA และ BA ทุกความเขมขนในสัปดาหที่ 25 เปนตนไป 

 

สรุปผลการทดลอง 

 

จากการทดลองสรุปผลไดวาสามารถเล้ียงกลวยไมสิงโตดอกไมไฟบนสูตรอาหาร VW ไดสําเร็จ และตนออนกลวยไม

สิงโตดอกไมไฟบนอาหาร VW ประยุกตที่ผสม 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร BA มีนํ้าหนักเน้ือเยื่อ

รวมมากที่สุด เฉล่ีย 1.25 กรัม อีกทั้งยังสามารถสงเสริมความกวางของตนและความสูงของตนมากที่สุด เฉล่ีย 1.50 เซนติเมตร 

อาหารแข็งสูตร VW ที่ผสม 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร NAA รวมกับ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร BA สามารถชักนําใหเกิดจํานวนตนเฉล่ีย 

21.25 ตน ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาน้ีสารมารถชักนําใหตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟเพิ่ม

จํานวนตนและเจริญเติบโตไดเร็วกวาอาหารสูตร VW ปกติ อีกทั้งสามารถประยุกตใชสูตรอาหารประยุกตจากการทดลองน้ีเพื่อ

เพิ่มจํานวนกลวยไมสิงโตสายพันธุอ่ืน ในสกุลเดียวกับกลวยไมสิงโตดอกไมไฟได แมวาในการศึกษาจะมีจํานวนการทดลองซํ้าที่

นอยเกินไป ซ่ึงยังคงตองทําการทดลองซํ้าเพื่อยืนยันผลการทดลองในตอไป ทั้งน้ีการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต

ชนิด BA และ NAA ในครั้งน้ี ไดทําการศึกษาเฉพาะการเพาะเล้ียงในหองปฏิบัติการเปนระยะเวลา 25 สัปดาห เทาน้ัน 

กลวยไมสิงโตดอกไมไฟจึงยังเจริญเติบโตไมเต็มที่สําหรับการศึกษาการอนุบาลตนออนกอนออกสูธรรมชาติ จึงไดมีแนวคิดใน

การศึกษาวิธีการอบุบาลตนออนสิงโตดอกไมไฟตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบพระคุณหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่ไดเอ้ือเฝอสถานที่และอุปกรณสําหรับ

การศึกษาน้ี และสํานักงานสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่ไดสนับสนุนตนออนกลวยไมสิงโตดอกไมไฟเพื่อใชใน

การศึกษา จนทําใหการศึกษาน้ีเสร็จสมบูรณดวยด ี
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งน้ีเพื่อศึกษา

หาขอเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยวในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคกวยเตี๋ยว

จํานวนทั้งหมด 400 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภค ผลการศึกษา พบวา 

สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.75 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 21 ถึง 40 ป คิดเปนรอยละ 29.25 

สวนใหญมีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญเปนนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเปนรอยละ 32.50 

สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 ถึง 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.50 สวนใหญนิยมบริโภคกวยเตี๋ยวผัดไทย 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.50 สวนใหญจายเงินในการบริโภคกวยเตี๋ยวตอครั้ง 21-30 บาท คิดเปนรอยละ 60.50 

  

คําสําคัญ: พฤติกรรม  การบริโภคกวยเตี๋ยว  เพชรบุรี 

 

Abstract 

 

The purpose of this study were to study the influences on noodle consumption behavior of Mueang 

district, Phetchaburi province and to find guideline for business development strategies. The samples used in 

this study were 400 consumers who consumed noodle. The research instruments for collecting information of 

consumption behavior were questionnaires for collecting information of consumption behavior. The research 

results showed that people in this study were between 21 and 40 years and majority of the subjects were 

female (29.25 %). The majority of consumer graduated a bachelor degree (32.50 %). Most of them were 

student (32.50 %), had an income between 5,001 and 20,000 baht (46.50 %), and very liked to consume 

Pad Thai. The consumer paid an average of 21-30 baht/time (60.50 %) 

 

Keywords: behavior, rice noodle consumption, Phetchaburi 
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1. บทนํา  
 

การปลูกขาวน้ันเกิดขึ้นควบคูไปกับวัฒนธรรมไทยมากวา 5,500 ปมาแลว โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญก็

คือเครื่องปนดินเผาที่เปนภาชนะไวใสขาว ในสมัยสุโขทัยศิลาจารึกยังถูกบันทึกไวดวยขอมูลที่ระบุถอยคําวา "ในนํ้ามีปลา ในนา

มีขาว" นอกจากน้ีส่ิงที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรก็คือการเปดเสรีทางการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา ดวยเหตุน้ีจึงทําให

ขาวเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนสินคาสงออกของประเทศไทยตั้งแตน้ันเปนตนมา (วิกิพีเดีย, 2560) ปจจุบันการผลิตขาว

ของไทยมีแนวโนมปริมาณขาวที่ผลิตไดมากกวาความตองการของตลาดโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากผลของการควบคุมจํานวนประชากร

ในประเทศตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากน้ีเทคโนโลยีในการผลิตขาวมีความกาวหนา

มากขึ้นทําใหประเทศ ผูซ้ือขาวสามารถผลิตขาวไดในประเทศของตนมากขึ้น ปริมาณการนําเขาจึงลดลง และขาวเปนสินคา

เกษตรที่มีเปาหมายเพื่อการสงออก ดังน้ัน ราคาขาวถูกกําหนดดวยปริมาณความตองการและปริมาณขาวที่มีในตลาดโลก ถา

ปริมาณขาวมีมากกวาความตองการ ราคาขาวในตลาดโลกจะลดลง และราคาขาวในประเทศไทยก็จะลดลงดวย (กรมวิชาการ

เกษตร, 2546) แนวทางหน่ึงที่จะลดปญหาน้ีไดคือ การแปรรูปขาวและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวชนิดตาง ๆ (ศจี และปุณฑริกา, 

2560) กวยเตี๋ยวเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปจากแปงขาวเจา ซ่ึงคนไทยนิยมบริโภคเปนอาหารรองจากขาวเน่ืองจากใหพลังงานและ

ราคาถูก เพชรบุรีถือวาเปนจังหวัดที่มีการปลูกขาวที่สําคัญอีกจังหวัดของประเทศ ประชากรสวนใหญมีการทํานาขาวมากกกวา

การเกษตรชนิดอ่ืนๆ จึงประสบปญหาราคาขาวถูก จากปญหาดังกลาว ทําใหจําเปนตองมีการแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑใหมที่

ชวยแกปญหาราคาขาว การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยว ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนองคความรูใหกับผู

ที่สนใจทําธุรกิจเก่ียวกับกวยเตี๋ยวในพื้นที่ดังกลาว และเปนการเพิ่มปริมาณความตองการใชขาวในประเทศใหมากขึ้นดวยการนํา

ขาวมาเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑจากขาวชนิดใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและสงเปนสินคาออกที่สําคัญตอไป (งามชื่น, 

2546) 

 

2. วัตถุประสงค 

 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอ

เมืองจังหวัดเพชรบุร ี

 

3. วิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคกวยเตี๋ยว และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ประชากรในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 89,634 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) 

ใชวิธีการเลือกขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1976) คํานวณไดขนาดตัวอยางจํานวน 398.22 คน เปน

อยางนอย ดังน้ัน จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ โดยกระจายการเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุก

พื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ไดตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ และ

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 50 ชุด ไดคาความเชื่อม่ัน 0.82 ใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภค 
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3.2 วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยผูวิจัยนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช โปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS for window โดยมีวิธีจัดกระทํากับขอมูลดังกลาว ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 

คาความถี่ และคารอยละ โดยใชวิเคราะหตัวแปรขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได สําหรับการวิเคราะหดานปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดใช คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของกลุมตัวอยาง (S.D.) ของผูบริโภค โดยกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ (มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน ปาน

กลาง = 3 คะแนน นอย = 2 คะแนน นอยที่สุด = 1 คะแนน) จากน้ันนํามาวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่กลุม

ผูบริโภคใชในการตัดสินใจบริโภคกวยเตี๋ยวดวยคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

 

4. ผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางแสดงดวยตารางที่ 1 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่

ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.75 มีอายุอยูระหวาง 21 ถึง 40 

ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.25 มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.50 เปนนักเรียนหรือนักศึกษา

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.50 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 ถึง 20,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.50 และอยู

บานพักสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.25  
 

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอมูลสํารวจ ความถี่ รอยละ 

เพศ   

 ชาย 165 41.25 

 หญิง 235 58.75 

อาย ุ   

 ต่ํากวา 20 ป ลงมา 105 26.25 

 21-40 ป 117 29.25 

 41-60 ป 103 25.75 

 มากกวา 61 ป ขึ้นไป 75 18.75 

การศึกษา   

 ต่ํากวาประถมศึกษา 70 17.5 

 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 85 21.25 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา 80 20 

 ปริญญาตรี 130 32.5 

 สูงกวาปริญญาตร ี 35 8.75 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ขอมูลสํารวจ ความถี่ รอยละ 

อาชีพ   

 นักเรียน/นักศึกษา 130 32.5 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 102 25.5 

 พนักงานเอกชน 83 20.75 

 ธุรกิจสวนตัว 73 18.25 

 อ่ืนๆ 12 3 

รายไดตอเดือน   

 ต่ํากวา 5,000 บาท ลงมา 109 27.25 

 5,001 - 20,000 บาท 186 46.5 

 20,001 - 30,000 บาท 100 25 

 30,001 ขึ้นไป 5 1.25 

สถานที่พัก   

 หอพักในมหาวิทยาลัย/เอกชน 86 21.5 

 บานเชา 75 18.75 

 บานพักสวนตัว 237 59.25 

 อ่ืนๆ 2 0.5 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยว 

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยวแสดงดวยตารางที่ 2 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวน

ใหญนิยมบริโภคกวยเตี๋ยวผัดไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.50 รับประทานกวยเตี๋ยวจํานวน 5-10 ครั้งตอเดือนมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 60.25 นิยมเลือกซ้ือกวยเตี๋ยวที่รานอาหารตามทองตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.25 จายเงินในการบริโภค

กวยเตี๋ยวตอครั้ง 21-30 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.50 พึงพอใจตอคาใชจายที่ไดรับจากการบริโภคกวยเตี๋ยวที่ผานมา

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.00 และอยูบานพักสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.25 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลการบริโภคกวยเตี๋ยวของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี  

ขอมูลสํารวจ ความถี่ รอยละ 

กวยเตี๋ยวที่ทานบริโภคมากที่สุด 

 ผัดไทย         162 40.5 

 ผัดซีอ๊ิว 46 11.5 

 กวยเตี๋ยวนํ้า 158 39.5 

 กวยเตี๋ยวแหง 34 8.5 

 อ่ืนๆ 0 0.0 
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ตารางที่ 2 (ตอ)  

ขอมูลสํารวจ ความถี่ รอยละ 

ความถี่ของการรับประทานกวยเตี๋ยว  

 นอยกวา 5 ครั้งตอเดือน 25 6.25 

 จํานวน 5-10 ครั้งตอเดือน 241 60.25 

 จํานวน 11-20 ตอเดือน 98 24.5 

 มากกวา 21 ครั้งตอเดือน 36 9 

สถานที่ที่ทานนิยมเลือกซ้ือกวยเตี๋ยวประจํา  

 ศูนยอาหารภายในหางสรรพสินคา 32 8 

 รานอาหารตามสถานที่ทองเที่ยว 55 1.75 

 รานอาหารภายในโรงเรียนหรือมหาลัย    67 16.75 

 รานอาหารตามทองตลาด 241 60.25 

 อ่ืนๆ 5 1.25 

คาใชจายเฉล่ียในการบริโภคกวยเตี๋ยวตอครั้ง 

 ต่ํากวา 20 บาท ลงมา 12 3 

 21-30 บาท 242 60.5 

 31-40 บาท 67 16.75 

 41-50 บาท 26 6.5 

 51 บาท ขึ้นไป 10 2.5 

ความพึงพอใจตอคาใชจายที่ไดรับจากการบริโภคกวยเตี๋ยวที่ผานมา 

 พึงพอใจนอยที่สุด 20 5 

 พึงพอใจนอย 96 24 

 พึงพอใจ   244 61 

 พึงพอใจมาก 38 9.5 

 พึงพอใจมากที่สุด 2 0.5 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกบริโภคกวยเตี๋ยว 

ปจจัยดานการผลิต ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญคํานึงถึงรสชาติที่อรอยถูกปากของ

กวยเตี๋ยว คาเฉล่ีย 3.93 อยูในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะภายนอก (รูปราง หนาตา และสีสัน) ที่นาสนใจของกวยเตี๋ยว มี

คาเฉล่ีย 3.92 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับจากการรับประทานกวยเตี๋ยว มีคาเฉล่ีย 3.88 อยู

ในระดับมาก  

ปจจัยดานราคา ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญใหความสําคัญกับราคาที่คุมคาเม่ือ

เปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ มากที่สุดคาเฉล่ีย 3.90 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาของกวยเตี๋ยวมีความดึงดูดความ

สนใจใหคนหันมาบริโภคมากยิ่งขึ้น มีคาเฉล่ีย 3.75 อยูในระดับมาก กวยเตี๋ยวมีราคาถูกกวาอาหารประเภทอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.57 

อยูในระดับมาก กวยเตี๋ยวมีการแสดงราคากํากับอยางชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.52 อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญใหความสําคัญกับกวยเตี๋ยวมี

สถานที่จัดจําหนายทั่วไป มากที่สุดคาเฉล่ีย 3.92 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ กวยเตี๋ยวสามารถหาซ้ือไดงายและรวดเร็ว มี
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คาเฉล่ีย 3.88 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ สถานที่จัดจําหนายกวยเตี๋ยวสะดวกตอการเดินทางไปใชบริการกวยเตี๋ยวมี

ราคาถูกกวาอาหารประเภทอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.53 อยูในระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกบริโภคกวยเตี๋ยวของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี  

              ขอมูลสํารวจ Mean S.D. ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดานการผลิต    

 1) คุณคาทางโภชนาการที่ไดรับจากการรับประทานกวยเตี๋ยว       3.88 0.91 มาก 

 2) ลักษณะภายนอก (รูปราง  หนาตา   สีสัน) ที่นาสนใจ 3.92 0.98 มาก 

 3) รสชาติที่อรอยถกูปากของกวยเตี๋ยว 3.93 1.11 มาก 

ปจจัยดานราคา  

 1) กวยเตี๋ยวมีราคาที่คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ 3.90 0.85 มาก 

 2) กวยเตี๋ยวมีราคาถูกกวาอาหารประเภทอ่ืน 3.57 0.92 มาก 

 3) กวยเตี๋ยวมีการแสดงราคากํากับอยางชัดเจน 3.52 1.02 มาก 

 4) ราคาของกวยเตี๋ยวมีความดึงดูดความสนใจใหคนหันมา

บริโภคมากยิ่งขึ้น 

3.75 0.91 มาก 

ปจจัยดานชองทางการจําหนาย  

 1) กวยเตี๋ยวสามารถหาซ้ือไดงายและรวดเร็ว 3.88 0.94 มาก 

 2) กวยเตี๋ยวมีสถานที่จัดจําหนายทั่วไป 3.92 0.89 มาก 

 3) สถานที่จัดจําหนายกวยเตี๋ยวสะดวกตอการเดินทางไปใช

บริการ 

3.53 0.96 มาก 

 

5. อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญจะ

รับประทานจํานวน 5-10 ครั้งตอเดือน โดยทานสลับกับม้ือหลักซ่ึงถือวาควรปฏิบัติ กองโภชนาการไดกําหนดโภชนบัญญัติไว

เปนแนวทางในการบริโภคสําหรับคนไทยใชยึดเปนแนวทางในการกินอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการที่จะนําไปสูการ

ปองกันไมใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกิน โดยใหรับประทานขาวเปนหลัก แตสามารถสลับกับอาหาร

ประเภทแปงตางๆ เชน กวยเตี๋ยว บะหม่ี ขนมจีน ดังน้ันการกินขาวเปนอาหารหลักในสัดสวนที่พอเหมาะสลับกับอาหาร

ประเภทแปงเปนบางม้ือจึงเปนส่ิงที่พึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการที่ดี (ทัศนา, 2555) ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรม

บริโภคอาหารของกลุมนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทแปง คือ 

กวยเตี๋ยว ขนมจีน วุนเสน คาเฉล่ีย 3.62 อยูในระดับมาก (มโนลี, 2559) นอกจากน้ีผูบริโภคยังใหความสําคัญกับราคา โดย

กวยเตี๋ยวตองมีราคาที่คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ โดยวสุนธรี (2543) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่สําคัญคือรายไดซ่ึงเปนตัวกําหนดการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ หรือไมซ้ืออาหารชนิดตางๆ และอํานาจการซ้ือ         

มีผลตอการมีอาหารแตอยูภายใตอิทธิพลของการโฆษณา 
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6. สรุปผล 

 

จากผลการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา ผูบริโภคสวน

ใหญยังคงมีการบริโภคกวยเตี๋ยวในชีวิตประจําวันตามปกติ โดยเฉพาะผัดไทย และกวยเตี๋ยวนํ้า นอกจากน้ียังทําใหทราบถึง

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคกวยเตี๋ยวของของกลุมตัวอยางในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถนํามาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยวในจังหวัดเพชรบุรีได ดังน้ีดานการผลิต ผูประกอบการตองเนนดานรสชาติที่อรอยถูก

ปาก ดานราคาตองคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับและมีการจําหนายทั่วไปและหาซ้ืองายในจังหวัดเพชรบุรี  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาทั้งดานพฤติกรรมการบริโภคการบริโภคกวยเตี๋ยวของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีน้ัน 

สามารถนํามาทําแผนในการพัฒนาธุรกิจกวยเตี๋ยว โดยนําผลการศึกษามาเพิ่มยอดขายของราน ไดแกควรตั้งราคาใหเหมาะสม

กับคุณภาพและปริมาณของสินคา ควรมีการติดปายราคาใหชัดเจน ควรมีการเพิ่มสถานที่และเวลาในการจัดจําหนายใหมาก

ขึ้น มีการประชาสัมพันธคุณคาและประโยชนของกวยเตี๋ยว  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 2) ประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3) ความตองการของเกษตรกรที่จะฝกอบรมเพิ่มเติม และ 4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ

การฝกอบรม ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 300 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ สุมตัวอยาง

แบบงาย จํานวนกลุมตัวอยาง 172 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาต่ําสุด คาสูงสุด 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมฯ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 49.26 ป จบชั้นประถมศึกษา 

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.05 คน อาชีพหลักทําไร สวนใหญไมมีอาชีพรอง พื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 9.94 ไร รายไดของครัวเรือน 

เฉล่ีย 135,651.16 บาท ความคิดเห็นหลังจากเขารับการฝกอบรมฯ ในภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก ความพึงพอใจการ

ดําเนินการฝกอบรมฯ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ความเขาใจหลังจากการอบรม รอยละ 42.4 ไดคะแนนระหวาง 13 – 15 

คะแนน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ กอนการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง หลังการฝกอบรม อยูในระดับมาก 

ความแตกตางพฤติกรรมกอน และหลังการอบรมที่มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุดคือประเดน็การทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ การปลูกขาวอินทรีย ระดับคาความแตกตางสูงสุดคาเฉล่ียอยูที่ 1.17 ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม ดานพืช

อยูในระดับมาก ดานสัตวอยูในระดับปานกลาง ดานประมงอยูในระดับปานกลาง ดานการจัดการตลาดอยูในระดับปานกลาง 

ดานรูปแบบการทําการเกษตรและอ่ืน ๆ ภาพรวมอยูในระดับมาก ปญหาดานการฝกอบรมฯ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยคาเฉล่ีย 2.80 ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.33 ขอเสนอแนะดานการอบรม 

ใหมีการอบรมสมํ่าเสมอ ดานการดําเนินการฝกอบรม ใหทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและควรจะสนับสนุน

ปจจัยการผลิต ดานความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม เสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มวิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรม

ใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนาในยุคปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: การประเมินผล ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study 1) the socio-economic status of a sample group of 

farmers who passed a training program on New Theory Agriculture Adhering to Sufficiency Economy 

Philosophy; 2) to evaluate the training program; 3) to assess the farmers’ demand for additional training; 

and 4) difficulties and suggestions of farmers who participated in the training.  

This was a survey research. The study population was all the farmers who attended a training 

program on NEW Theory Agriculture Adhering to Sufficiency Economy Philosophy at Huay Sai Royal 

Development Study Center in the 2015 and 2016 budget years, for a total of 300 samples, 172 from 

each group. The data collection tool was an interview form. Data were statistically analyzed using 

frequency, percentage, mean, maximum, minimum and standard deviation. 

The results showed that the majority of farmers who attended training were female, average 

age 49.26 years, educated to primary school level, with average 4.05 household members. Their primary 

occupation was farming and most did not have other jobs. They owned on average 1.59 hectares of land 

and had average household income of 135,651.16 baht a year. After attending training, the participants 

had a very positive attitude about the training overall. They reported being very satisfied with the training. 

Almost half, 42.4%, had scores of 13-15 for understanding. As for changes in behavior, before training 

most farmers applied the NEW theory in practice to only a medium level, but after training they applied 

it to a high level. They reported that their behavior that changed the most was using organic farming 

methods such as growing organic vegetables and organic rice. The maximum difference value was 1.17. 

The farmers had a high level of demand for additional training about plants and a medium demand for 

additional training about livestock, fish farming, and marketing. The participants reported a medium level 

of problems with the training (2.80). Most said they would have a medium level difficulty applying what 

they learned (3.33). As for suggestions, the farmers suggested that training should be held regularly to 

give them more knowledge. They wanted the training to be practical training at an appropriate time, 

and asked that the center should provide materials for them for their farm production. They suggested 

that more modern teaching methods should be added to match real world developments.   
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บทนํา  

  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเวลานานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิด

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและ

ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ  

เศรษฐกิจพอเพียง เปนส่ิงที่พระองคทรงทําใหเปนตัวอยางวาการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศนาจะเปน

เชนไร (ปรียานุช  พิบูลสารวุธ. 2550) แตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไมสามารถเปนรูปเปนรางไดหากสังคมในวงกวางไมมี



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2072 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ความเขาใจ จึงเปนที่มาของโครงการตามแนวพระราชดําริที่มีอยูกวา 3,000 โครงการ ทั้งโครงการดานการเกษตร ดานการ

สงเสริมอาชีพสวัสดิการสังคม เพื่อขับเคล่ือนการนําปรัชญาน้ีไปสูการปฏิบัติจริง 

ปญหาหลักของเกษตรกรไทยในอดีตจนถึงปจจุบันที่สําคัญประการหน่ึง คือ การขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่อาศัยนํ้าฝน ซ่ึงเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศที่อยูในเขตที่ฝนตกคอนขางนอย

และสวนมากเปนขาวนาปและพืชไร เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูกขาวไดปละครั้งในชวงฤดูฝนเทาน้ัน และมีความเส่ียงกับ

ความเสียหายอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของดิน ฟา อากาศและฝนทิ้งชวง แมวาจะมีการขุดบอหรือสระเก็บนํ้าไวใชบาง

แตก็ไมมีขนาดแนนอน หรือมีปจจัยอ่ืน ๆ ทําใหมีนํ้าใชไมเพียงพอ ดวยเหตุน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงไดพระราชทาน

พระราชดําริเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบากดังกลาวใหสามารถผานพนชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลน

นํ้าโดยไมเดือดรอนและลําบากนัก พระราชดําริน้ีทรงเรียกวา “ทฤษฎีใหม” 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกษตรกรมีความรูและมีความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับทฤษฎีใหมและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องความเปนมา หลักแนวคิด องคประกอบและเงื่อนไข ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการ

บริหารจัดการพื้นที่ การทําการเกษตรแบบผสมผสานและฟารมผสมผสาน การทําการเกษตรอินทรีย ประโยชนของการ

รวมกลุม ประโยชนของบัญชีครัวเรือนและวิธีการทําบัญชีครัวเรือน เขาใจถึงเงื่อนไขเวลาในการปรับเปล่ียนอยางเปนขั้นตอน 

ไมใจรอนจนทําใหตองลมเลิกกลางคัน และมุงหมายใหเกษตรกรมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปน เพื่อนําไปใชปรับการทํา

การเกษตรเขาสูเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 

การดําเนินงานฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ป 2556 - 2559 มีเกษตรกรรอบพื้นที่ศูนยฯ ผานการอบรมแลวจํานวนกวา 

600 ราย โดยเกษตรกรสวนใหญจะเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ตนถนัดและมีทักษะตลอดจนมีความพรอมอยูบางแลว มักเลือก

รูปแบบวิธีการที่เรียบงาย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมซับซอนสามารถทําความเขาใจไดงายและนําไปปฏิบัติไดเอง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหดีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรในบริเวณรอบพื้นที่ ตลอดจนเกิดประโยชนในการ

พัฒนาการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 

1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพื่อประเมินการฝกอบรมตามหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เพื่อศึกษาความตองการของเกษตรกรที่จะฝกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

1. แบบการวิจัยเรื่อง การประเมินการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมฯ ปงบประมาณ 2558 และ 2559 จํานวน 300 

ราย และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 172 ราย โดยการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (อางถึงใน จินดา  

ขลิบทอง 2544 หนา 19 - 20) โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหมีไดจากการสุมรอยละ 0.05 ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย (simple random sampling)  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ประกอบดวยคําถาม

แบบปลายปด (closed – ened question)  แบบคําถามแบบปลายเปด (open – ended question)  ซ่ึงแบงออกเปน 4 

ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  

ตอนที่ 2 การประเมินผลการอบรม  ประกอบดวย การประเมินปฏิกิริยา ( reaction) ความคิดเห็นของ

เกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม ความพึงพอใจของเกษตรกรเก่ียวกับการดําเนินการฝกอบรม การประเมินพฤติกรรม 

(behavior)  ความรูหลังจากการอบรม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การปฏิบัติกอน และหลังการฝกอบรม 

ตอนที่ 3 ความตองการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้นในประเด็นตาง ๆ ดานพืช ดานสัตว ดานประมง 

การจัดการตลาด รูปแบบการทําการเกษตร และอ่ืน ๆ 

ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการฝกอบรม  

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

  

 1. สภาพสังคมของเกษตรกร  

ผูเขารับการฝกอบรมฯ สวนใหญเปนเพศหญิง เฉล่ียอายุ 49.26 ป ระดับการศึกษาสวนใหญระดับชั้น

ประถมศึกษา สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.05 คน เกษตรกรสวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคม อาชีพหลักของ

เกษตรกรประกอบอาชีพทําไร สวนใหญไมมีอาชีพรอง พื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 9.94 ไร รายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 

135,651.16 บาท 

 2. ระดับความคิดเหน็ของเกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม 

เกษตรกรสวนใหญใหความคิดเห็นหลังจากเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการประเมินปฏิกิริยา (reaction) เกษตรกรผูผานการฝกอบรมทั้งหมดระบุวาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ใน 10 ประเด็นเรียงลําดับดังน้ี ทฤษฎีใหมเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปาหมายเพื่อใหเล้ียง

ตัวเองไดในระดับประหยัดโดยอาศัยความสามัคคีในชุมชน การนําหลักทฤษฎีใหมมาปรับใชในชีวิตประจําวันจะชวยใหเราพอ

อยูพอกินพึ่งตนเองได ถามีการวางแผนการตลาดจะทําใหไดผลประโยชนสูงสุดในการขายผลผลิต การจัดการที่ดินขนาดเล็กจะ

ชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางของทฤษฎีใหม การจัดการนํ้าโดยใชระบบอางใหญเติมอางเล็กจะทําใหมีนํ้าใชตลอดป 

การจัดทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  ประโยชนจากการรวมกลุมนอกจากเพื่อการคาแลวยังเพื่อ

การดูและและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สามารถแนะนําใหผูอ่ืนทราบถึงประโยชนของทฤษฎีใหมตาม
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แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได การรวมพลังในรูปแบบกลุมหรือสหกรณจะชวยสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน  

และหลังจากฝกอบรมหลักสูตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวสามารถนําความรูไปถายทอดได 

 3. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม 

ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาแยกออกเปนแตละดานพบวาดานวิทยากร อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับดังน้ี การใหโอกาสผูเขาอบรมแสดงความคิดเห็น ความรูในเรื่องที่ถายทอด การชี้แจงวัตถุประสงคการอบรม 

ความสามารถในการถายทอด และการใชโสตทัศนูปกรณชวยในการฝกอบรม ดานเอกสารประกอบการอบรม เม่ือพิจารณาแต

ละประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการอบรมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี เน้ือหาสาระ

ของเอกสารประกอบ และเอกสารแจกไดทันเวลา ดานหลักสูตรในการฝกอบรม ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละ

ประเด็นแลวพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1  ประเด็น คือ ความมีประโยชนของเน้ือหาสาระ อยูในระดับมาก จํานวน 3 

ประเด็น โดยเรียงลําดับดังน้ี เน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝกอบรม  และความเหมาะสมของระยะเวลากับเน้ือหาวิชา 

ดานการบริการของเจาหนาที่ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจดาน

การบริการของเจาหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับดังน้ี ความเปนกันเองของเจาหนาที่ การอํานวย

ความสะดวกของเจาหนาที่ และการมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ดานสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เม่ือพิจารณารายประเด็นแลวพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ อยูในระดับมาก

ที่สุด ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับดังน้ี อาคารที่ใชฝกอบรมตั้งอยูในที่เหมาะสมสะดวกแกการฝกอบรม อาคารสถานที่ภายใน

ศูนยฯ มีความสะอาดและสวยงาม หองนํ้า สุขา สะอาดถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับเกษตรกรที่เขามาฝกอบรม 

 4. ความรูหลังจากการอบรม  

เกษตรกรที่ผานการอบรมมีความรูความเขาใจ จากขอคําถามที่เกษตรกรตอบไดถูกตองมากที่สุด 3 อันดับแรก

ไดแก เกษตรทฤษฎีใหมเปนสวนหน่ึงของวิถีทางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม คือการทําการผลิตหลาย ๆ 

อยาง ไมใชทําการผลิตเพียงอยางเดียว เศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกสวนของคนไทย โดยไมใชเรื่องเศรษฐกิจเพียง

อยางเดียว คะแนนความรู ความเขาใจหลังจากการอบรม ของเกษตรกรผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือนําผลคะแนนของเกษตรกรผูผานการฝกอบรมทั้งหมดมาพิจารณา พบวา เกษตรกรผูผาน

การฝกอบรมสวนใหญ รอยละ 42.4 ไดคะแนนระหวาง 13 – 15 คะแนน รองลงมา รอยละ 39.0 ไดคะแนนระหวาง 10 – 12 

คะแนน รอยละ 18.0 ไดคะแนนระหวาง 7 – 9 คะแนน และ เกษตรกรสวนนอยรอยละ 0.6  ไดคะแนนระหวาง 4 – 6 

คะแนน โดยมีคะแนนต่ําสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย 11.74 คะแนน 

 5. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ กอน การฝกอบรม  

พฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกร กอน การฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง โดยมี 2 ระดับใน 16 ประเด็น คือ

ระดับปานกลาง ใน 15 ประเด็นเรียงลําดับดังน้ี การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู พอกินพอใช มีความสุข) การจัดทําแผนการผลิตของ

ตนเอง การนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน การจัดการแผนชีวิตและแผนชุมชนสูการเกษตรพอเพียง การจัดทําบัญชี

ครัวเรือนและบัญชีฟารม การจัดทําแผนการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งและ

การจัดการขยะ การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร การทําเกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชและเล้ียง

สัตว (เปด ไก หมูหลุม ฯลฯ) การปรับปรุงบํารุงดิน เชน ไมเผา ไมใชสารเคมี ใชปุยหมัก ปุยพืชสด และปลูกพืชหมุนเวียน การ

เพาะปลูกพืชและขยายพันธุพืชดวยวิธีตางๆ การผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง (ปุยพืชสด ปุยหมัก  ปุยนํ้า หัวเชื้อจุลินทรีย) 

และการทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกขาวอินทรีย ระดับนอย ใน 1 ประเด็นดังน้ีการผลิตสาร

กําจัดศัตรูพืชและฮอรโมน (สมุนไพรไลแมลง ปุยฮอรโมนจากสัตว นํ้าสมควันไม ฯลฯ)  
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 6. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ หลัง การฝกอบรม 

พฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกร หลัง การฝกอบรมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี การอนุรักษ

ธรรมชาติและทรัพยากรส่ิงแวดลอม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู พอกินพอใช มีความสุข) การ

ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การจัดทําแผนการผลิตของตนเอง การทําเกษตรอินทรีย เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การ

ปลูกขาวอินทรีย การปรับปรุงบํารุงดิน เชน ไมเผา ไมใชสารเคมี ใชปุยหมัก ปุยพืชสด และปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการแผน

ชีวิตและแผนชุมชนสูการเกษตรพอเพียง การจัดทําแผนการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การนําวัสดุ

เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร การปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งและการ

จัดการขยะ การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม  การทําเกษตรผสมผสาน เชน ปลูกพืชและเล้ียงสัตว (เปด ไก หมูหลุม 

ฯลฯ) การผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง (ปุยพืชสด ปุยหมัก  ปุยนํ้า หัวเชื้อจุลินทรีย) การเพาะปลูกพืชและขยายพันธุพืชดวย

วิธีตางๆ และการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมน (สมุนไพรไลแมลง ปุยฮอรโมนจากสัตว นํ้าสมควันไม ฯลฯ)  

 7. ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมของเกษตรกร 

ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมของเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจําแนกเปน 6 ดานดังน้ี ดานพืช  ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชาพบวา

อยูในระดับมาก จํานวน 7 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การปองกันกําจัดโรค การใชปุยอยาง

เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตพืชไร การใชปุยอยางเหมาะสม  เทคโนโลยีการผลิตผัก การขยายพันธุพืช เทคโนโลยีการผลิตไม

ผล และการผลิตเห็ด อยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 หัวขอวิชา คือเทคโนโลยีการผลิตขาว ดานสัตว ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชาพบวา อยูในระดับมาก จํานวน 1 หัวขอวิชา คือการผลิตสัตวปก (ไกเน้ือ ไกไข ไก

พื้นเมือง) อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การผลิตสัตว (วัวเน้ือ วัว

นม) และเทคนิคการผลิตสัตวที่เหมาะสม ดานประมง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชาพบวาอยูใน

ระดับมาก จํานวน 1 หัวขอวิชา คือการเพาะเล้ียงปลานํ้าจืด อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การเพาะพันธุปลานํ้าจืด และการเล้ียงกบ ดานการจัดการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชาพบวาอยูในระดับมาก จํานวน 2 หัวขอวิชา โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การ

จัดหาสินเชื่อการเกษตร และการตลาดและการจําหนายผลิตผลการเกษตร อยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 หัวขอวิชา โดย

เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การจัดการในไรนา การจัดการโรงเรือน การรวมกลุมเพื่อการผลิตและการตลาด 

การทําบัญชีฟารม และสหกรณการเกษตร  รูปแบบการทําการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชา

พบวาอยูในระดับมากทุกหัวขอวิชาโดยเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังน้ี การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม การผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษ และการทําการเกษตรผสมผสานทางพืช ดานอ่ืน ๆ ภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายหัวขอวิชาพบวาอยูในระดับมากทุกหัวขอวิชาโดยเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังนี้ การติดตั้ง

ระบบการใหนํ้าพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใชและซอมบํารุงเครื่องทุนแรงทางการเกษตร และการแปรรูปและ

ถนอมอาหาร  

 8. ปญหาดานการฝกอบรม 

ปญหาในการฝกอบรมของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาแตละประเด็นแลว

พบวามีปญหา 3 ระดับ ใน 9 ประเด็นคือ ปญหาระดับปานกลาง  พบวา เกษตรกรประสบปญหาดานการฝกอบรมโดยประเด็น

ที่พบมากที่สุดคือ เกษตรกรติดภารกิจสวนตัวทําใหไมสามารถเขารับการอบรมไดครบตลอดหลักสูตร รองลงมาประเด็น

เกษตรกรไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือไดและขาดความกลาที่จะซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ไมไดฝกปฏิบัติจริง

เน่ืองจากวัสดุอุปกรณในการอบรมมีไมเพียงพอ ระยะเวลาในการฝกอบรมไมเหมาะสม กิจกรรมระหวางการฝกอบรมยังไม

เหมาะสม ยังไมเขาใจหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้ือหาสาระของเอกสารที่ใชในการอบรมไมเพียงพอ เน้ือหา

หลักสูตรยังไมตรงตามวัตถุประสงค ในสวนที่มีปญหานอยคือ การถายทอดความรูของวิทยากรยังไมดีพอ 
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 9. ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ 

ปญหาดานการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละประเด็นแลวพบวามีปญหา  

2 ระดับ ใน 6 ประเด็น คือ ปญหาที่พบในระดับมาก พบวาเกษตรกรขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร และขาดเงินทุน 

วัตถุดิบ แรงงาน ปญหาระดับปานกลาง พบวา เกษตรกรยังขาดการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนําไปปฏิบัติ

ยังไมเปนไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวไมใหการสนับสนุนเน่ืองจากเห็นผลชา และเกษตรกรไมสามารถนําไป

ปฏิบัติไดเน่ืองจากสภาพแวดลอมไมอํานวย  

 10. ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญให

ขอเสนอแนะดังน้ี ดานการอบรม ดีใหมีการอบรมบอย ๆ จะไดมีความรูเพิ่มขึ้น ใหมีการฝกอบรมที่หลากหลายดาน ดานการ

ดําเนินการฝกอบรม ดีมาก ใหทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและนาจะสนับสนุนปจจัยการผลิต ดาน

ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม ควรมีการเพิม่วิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรมใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนา

ในยุคปจจุบัน ควรจัดอบรมใหนานขึ้นเม่ือเกษตรกรไดรับการฝกอบรมแลวจากหนวยงานตาง ๆ ควรใหเจาหนาที่ออกติดตาม

ผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงานของเกษตรกรจริง ขอใหจัดการอบรมอยางตอเน่ืองทุกกิจกรรมและตองการ

ฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการเล้ียงผ้ึง การเล้ียงปลา เล้ียงกบ การเลือกใชระบบและอุปกรณการใหนํ้าพืช และการตอนก่ิงพืช 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 1. สภาพสังคม 

เกษตรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 49.26  ป ระดับการศึกษาสวนใหญระดับชั้น

ประถมศึกษา สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน และสวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคมซ่ึงสอดคลองในบางประเด็น

และแตกตางในประเด็นกับการศึกษาของ ธีระ  กิจเจริญ  (2549:บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการวิจัยการประเมินผลการฝกอบรมตาม

โครงการโรงเรียนเกษตรกรไมผล จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา (1) เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 61.6  อายุเฉล่ีย 

51 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 คน เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร มีแรงงานใน

ครอบครัวต่ํากวาเฉล่ีย 3 คน ความแตกตางคือเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนเพศหญิงและมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 

 2. สภาพเศรษฐกิจ 

ผูที่ผานการฝกอบรมสวนใหญมีอาชีพทําไร มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 9.94 ไร รายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 

135,651.16 บาท สอดคลองในบางประเด็นและแตกตางในบางประเด็นกับการศึกษาของ ธนัดดา ปทมเกตุ  (2556:บทคัดยอ) 

ซ่ึงไดทําการวิจัยการประเมินผลการฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะดาน หลักสูตรการเล้ียงชันโรงเพื่อ

การเกษตร ป 2556 ของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดภาคเกษตรของครัวเรือนตอป เฉล่ีย 276,093.75 บาท มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 23.72 ไร 

ความแตกตางคือเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ทํา

การเกษตรเฉล่ีย 9.94 ไรและรายไดเฉล่ียของครัวเรือน 

 3. ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรหลังจากเขารับการฝกอบรม 

พบวาความคิดเห็นของเกษตรกรสวนใหญ คือ ทฤษฎีใหมเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเปาหมายเพื่อใหเล้ียงตัวเองไดในระดับประหยัดโดยอาศัยความสามัคคีในชุมชน  การนําหลักทฤษฎีใหมมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันจะชวยใหเราพออยูพอกินพึ่งตนเองได  ถามีการวางแผนการตลาดจะทําใหไดผลประโยชนสูงสุดในการขาย
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ผลผลิต  การจัดการที่ดินขนาดเล็กจะชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางของทฤษฎีใหม   การจัดการนํ้าโดยใชระบบอาง

ใหญเติมอางเล็กจะทําใหมีนํ้าใชตลอดป  เปนตน เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวมีความเขาใจและมีความคิดเห็นหลังจากการฝกอบรม ทําใหการวิจัยพบวา เกษตรกรมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วัลลภ พรหมทอง และคณะ (2551:บทคัดยอ) สําหรับการดําเนินกิจกรรมเกษตร

ทฤษฎีใหมของเกษตรกรน้ัน  พบวา  เกษตรกรทั้งหมดมี ความรูและความเขาใจตอโครงการ  โดยมีกิจกรรมทั้งการขุดสระนํ้า 

ปลูกขาว  ปลูกพืช และจัดแบงพื้นที่เปนที่อยูอาศัยและเล้ียงสัตว รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา หลังจากทําเกษตร

ทฤษฎีใหมแลวมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีสภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้นกวาเดิม 

 4. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม 

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  

โดยประเด็นดานการบริการของเจาหนาที่เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานการมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ความ

เปนกันเองของเจาหนาที ่ซ่ึงสอดคลองกับ  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ( 2560,น.227)[ออนไลน] การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคล

อ่ืน และเขากับบุคคลอ่ืนไดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดรับความสนับสนุนรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิต ตลอดจนการสราง

บรรยากาศในการอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืน ใหเปนไปในทางที่เกิดความสัมพันธที่ดีตลอดเวลา รูจักทักทาย ยิ้มแยมแจมใส 

สนุกสนานรางเริง สดชื่น กระฉับกระเฉง พูดกับบุคคลอ่ืนดวยถอยคําที่เปนมิตร นุมนวล สุภาพ ออนโยน และถอยคํา ที่

กอใหเกิดความรูสึกรวมกัน เชน "พวกเรา" และใหเกียรติกัน ควรงดเวนการเปนนักวิชาการบางในบางขณะ หาเรื่องสนุกสนาน 

มาพูดคุย หลีกเล่ียงการโตเถียง และอาจเห็นคลอยตามในเรื่องที่ไมสลักสําคัญ อยานินทาวาราย วิพากษวิจารณบุคคลอ่ืนโดย

ไมจําเปน ในกรณีที่ตองออกคําส่ังใหผูอ่ืน ปฏิบัติตามก็ควรจะเปนคําส่ัง ที่ออนโยนละมุนละมอม และถามความรูสึกกอนที่จะ

ออกคําส่ังก็จะไดรับการปฏิบัติตามอยางเต็มใจ 

 5. ความรูหลังจากการอบรม 

เกษตรกรมีความรูหลังจากการเขารับการหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

เฉล่ีย 11.74 ขอ จาก 15 ขอ มีความรูมากที่สุดในประเด็น เกษตรทฤษฎีใหมเปนสวนหน่ึงของวิถีทางตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญที่เขารับการฝกอบรมไดทราบถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตร

ทฤษฎีใหมซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการที่กลาววา มุงหมายใหเกษตรกรมีความรูและมีความเขาใจที่ถูกตอง

เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมในเรื่องความเปนมา หลักแนวคิด องคประกอบและเงื่อนไข ประโยชนที่

จะเกิดขึ้นจากการจัดบริหารจัดการพื้นที่ การทําการเกษตร 

 6. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติกอนการฝกอบรม 

 ในภาพรวมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรกอนการฝกอบรมเฉล่ีย 2.76 อยูในระดับ

ปานกลาง โดยพฤติกรรมการปฏิบัติกอนการฝกอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือประเด็นการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

เน่ืองจากพื้นฐานการดําเนินชีวิตของคนไทยจะยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 7. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติหลังการฝกอบรม 

ในภาพรวมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกรหลังการฝกอบรมเฉล่ีย 3.77 อยูในระดับมาก 

โดยพฤติกรรมการปฏิบัติหลังการฝกอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือประเด็นการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรส่ิงแวดลอม ซ่ึง

หลังจากไดรับการฝกอบรมแลวเกษตรกรไดเห็นความสําคัญของการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงซ่ึงเปนทฤษฎีที่ถูกคิดคนขึ้นโดยใชแนวคิดแหงการใชทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทําการ เกษตร 

ตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
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 8. ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม 

ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมของเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจําแนกเปน 6 ดานดังน้ี 

8.1  ดานพืช  ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการฝกอบรม

เพิ่มเติมมากที่สุดคือ การปองกันกําจัดโรคพืช เน่ืองจากปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชนับไดวาเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลโดยตรง

ตอการผลิตพืชของเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการระบาดของโรคพืชซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเสียหาย ทําใหผลผลิตลดลงทั้ง

ทางดานคุณภาพและปริมาณ การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และฉีดพนอยางสมํ่าเสมอ สามารถนํามาใชเพื่อลดความเสียหาย

ของพืชได แตนอกจากจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตแลว สารปองกันกําจัดศัตรูพืชยังมีโอกาสที่จะตกคางในผลผลิต ซ่ึงเปน

อันตรายตอผูบริโภคและตกคางในส่ิงแวดลอมอีกดวย หากมีการฝกอบรมใหกับเกษตรกรดานการปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูก

วิธีก็จะชวยลดความเส่ียงจากอันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมีในการผลิตพืชได 

8.2  ดานสัตว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.23) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการฝกอบรม

เพิ่มเติมมากที่สุดคือ การผลิตสัตวปก (ไกเน้ือ ไกไข ไกพื้นเมือง) ซ่ึงสอดคลองกับ เทอดศักดิ์  คําเหม็ง และคณะ (2550 : บท

นํา) การผลิตสัตวปกมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการจางงานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอย

ไดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงสีขาว เศษเหลือทางการเกษตรนอกจากน้ีมูลไกยังเปนปุยที่จําเปนสําหรับการทํานาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณและอินทรียวัตถุแทนปุยเคมี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพขาวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตสัตวปที่สําคัญของไทยและสามารถสงออกเปนสินคานําเงินตราเขาประเทศสูงถึงหม่ืนลานบาทตอ

ป ไดแก ไกสดแชแข็ง  

8.3  ดานประมง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.13) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการ

ฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การเพาะเล้ียงปลานํ้าจืด การเล้ียงปลา เปนอาชีพที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน และ

กระจายอยูทั่วประเทศ โดยสามารถเล้ียงไดทั่วไป ลักษณะการเล้ียงของเกษตรกรสวนใหญก็จะเล้ียงแบบธรรมชาติ แตก็มี

โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพใหเปนการเล้ียงแบบเชิงพาณิชยได แตตองไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ซ่ึง

หากไดรับการสนับสนุนจนเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมก็จะเปนโอกาสดีของเกษตรกรผูเล้ียงปลาไดในอนาคต 

8.4  ดานการจัดการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.18) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกร

ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การจัดหาสินเชื่อการเกษตร สอดคลองกับ วรกฤษ  ธงภักดี (2554 : บทนํา) ในประเทศ

ที่กําลังพัฒนาสวนใหญภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกของประเทศ  และเกษตรกรสวนใหญ

น้ันมีรายไดต่ํา ซ่ึงการที่ประเทศกําลังพัฒนาจะพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับการครองชีพใหดีขึ้นน้ัน ควร

จะตองเอาใจใสกับการพัฒนาทางการเกษตรอยางจริงจังเพื่อใหเกิดการกระจายรายได ในสวนของประเทศไทยรัฐบาลก็ได

ตระหนักอยูเสมอวาความเจริญของประเทศไมวาทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือประชากรในชาติมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดี ไมใชอยูในลักษณะที่มองเห็นความแตกตางกันอยางชัดเจน ในการพัฒนาและแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิธีการสหกรณก็เปนอีกวิธีการหน่ึงที่รัฐบาลไดนํามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและความ

เปนอยูของประชาชน การแกปญหาในการประกอบอาชีพและการครองชีพดวยวิธีการสหกรณน้ีสามารถใชไดในกลุมของ

ประชากรทุกกลุมอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอาชีพเกษตรกรรมเน่ืองจากเปนกลุมประชากรกลุมใหญที่สุด ธุรกิจสินเชื่อถือ

วาเปนธุรกิจที่มีความสําคัญธุรกิจหน่ึง กลาวคือ สินเชื่อหรือเงินทุนเปนปจจัยการผลิตอีกอยางหน่ึงนอกเหนือจากที่ดิน แรงงาน 

และปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรจําเปนตองใชในการทําการเกษตร เม่ือสินเชื่อหรือเงินทุนเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญแลว

การขาดแคลนเงินทุนจึงมีผลทําใหผลผลิตตอไรตกต่ําได ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณไมมีเงินทุนไปซ้ือปจจัยการ

ผลิตตาง ๆ เชน ปุย ยาฆาแมลง หรือคาจางแรงงานเพื่อใชในไรนา ไมสามารถหาซ้ือเมล็ดพันธุที่ดีมาเพาะปลูก และไมอาจใช

เทคโนโลยีแผนใหมได ดังน้ันถาเกษตรกรมีเงินทุนไมเพียงพอก็จะทําใหการลงทุนการผลิตกระทําไดไมเต็มที่ ซ่ึงมีผลกระทบทํา
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ใหผลผลิตหรือผลตอบแทนไดนอยดวย การใหความรูดานสินเชื่อแกเกษตรกรจะชวยใหผูไดรับสินเชื่อและผูจายสินเชื่อประสบ

ผลดีเปนประโยชนทั้ง 2 ฝาย 

8.5  รูปแบบการทําการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.90)  โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกร

ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมมากที่สุดคือ การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เน่ืองจากปจจุบันเกษตรกร

ไดหันมาใหความสําคัญของการทําการเกษตรผสมผสาน ซ่ึงเกษตรผสมผสานเปนเทคโนโลยีการจัดการไรนาระบบหน่ึง โดยใช

หลักการของความเก้ือกูลใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

8.6  อื่น ๆ ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.57) โดยหัวขอวิชาที่เกษตรกรตองการฝกอบรมเพิ่มเติม

มากที่สุดคือ การติดตั้งระบบการใหนํ้าพืช เน่ืองจากปจจุบันในพื้นที่บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ มักจะประสบกับปญหาภัยแลงไมสามารถทําการเกษตรได หากมีการบริหารจัดการนํ้าที่ดีและใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด ดวยการเรียนรูการใชเทคโนโลยีการติดตั้งระบบการใหนํ้าพืชแบบประหยัดเขามาชวยก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่เกษตรกร

สามารถเลือกใชในการทํากิจกรรมการเกษตรได 

9. ระดับปญหาของการฝกอบรม 

ระดับปญหาในการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยหัวขอที่เปนปญหาของการฝกอบรมมากที่สุดคือ เกษตรกรติดภารกิจสวนตัวทําใหไมสามารถเขารับการ

อบรมไดครบตลอดหลักสูตร อภิปรายไดวาการจัดฝกอบรมแตละครั้งตองคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกอบรม ควรจัดฝกอบรม

ในชวงที่เกษตรกรสามารถเขารวมไดตลอดหลักสูตร 

 10.  ระดับปญหาของการนําไปปฏิบัติ 

 ระดับปญหาของการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.01) โดยหัวขอที่เปนปญหาแก

เกษตรกรมากที่สุดคือ การขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร เน่ืองจากพื้นที่บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ มักจะประสบปญหาเรื่องความแหงแลง จึงเปนปญหาในการที่จะทําการเกษตร แตหากมีการจัดสรร

พื้นที่อยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อทํา

การเกษตรก็จะสามารถทําการผลิตได 

 11. ขอเสนอแนะในการฝกอบรม 

เกษตรกรผูผานการฝกอบรมไดใหขอเสนอแนะในการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญใหขอเสนอแนะดังน้ี ดานการอบรม ดีใหมีการอบรมบอย ๆ จะไดมีความรูเพิ่มขึ้น ให มีการ

ฝกอบรมที่หลากหลายดาน ดานการดําเนินการฝกอบรม ดีมาก ใหทําการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในเวลาที่เหมาะสมและ

นาจะสนับสนุนปจจัยการผลิต ควรจัดอบรมใหนานขึ้นเม่ือเกษตรกรไดรับการฝกอบรมแลวจากหนวยงานตาง ๆ ควรให

เจาหนาที่ออกติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงานของเกษตรกรจริง ดานความตองการการฝกอบรม

เพิ่มเติม ควรมีการเพิ่มวิทยาการสมัยใหมเขามาเพิ่มเติมในการอบรมใหมากขึ้นใหทันกับการพัฒนาในยุคปจจุบัน ขอใหจัดการ

อบรมอยางตอเน่ืองทุกกิจกรรมและตองการฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องการเล้ียงผ้ึง การเล้ียงปลา เล้ียงกบ การเลือกใชระบบและ

อุปกรณการใหนํ้าพืช และการตอนก่ิงพืช สอดคลองกับศักดา จิรไพโรจน (2546:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการประเมินผลความ

พึงพอใจหลังการฝกของเกษตรกรผูเขารับการฝกอบรมโครงการการจัดการผลิตขาวตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรใน

พระราชดําริในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2546 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะที่เกษตรกรระบุ เรียงลําดับไดแก สมควรมีการ

ฝกอบรมอยางตอเน่ืองตอไป ควรมีวิทยากรสอนเฉพาะเรื่อง ควรมีการพาไปดูงานนอกสถานที ่
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 

1.  ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับ

เพศ อายุ และความรูของเกษตรกร ตองใชส่ือภาษาที่เขาใจงาย ใชหลักการมีสวนรวม หลักสูตรที่จัดทําจะตองมีความสัมพันธ

กับเกษตรกรที่สนใจอยากจะปรับเปล่ียนการทําการเกษตรแบบเกา มาเปนการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม เพิ่มหลักสูตรการ

ฝกอบรมเน้ือหาวิชาที่เกษตรกรตองการที่จะรูเพิ่มเติม 

2.  ควรคัดเลือกกลุมเกษตรกรใหตรงกับเปาหมาย เพื่อที่จะไดรับความรูตรงตามความตองการ หากคัดเลือก

เกษตรกรที่ไมใชกลุมเปาหมายจะทําใหการฝกอบรมมีปญหาและลมเหลวในที่สุด 

3.  ควรมีการติดตามและประเมินผลเกษตรกรหลังจากการอบรม เพื่อแนะนําใหเกษตรกรปฏิบัติอยางถูกตอง

จนถึงในระยะเวลาที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดจนเห็นผลอยางชัดเจน 

4.  ควรนําหลักสูตรการจัดการตลาด การรวมกลุม และการแปรรูปผลิตภัณฑ มาพัฒนาตอเน่ืองจากหลักสูตร

เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสูตลาดและสามารถรับมือกับราคา

ผลผลิตที่จะออกมาได 

5.  ควรจัดทําแปลงสาธิตประกอบการฝกอบรม เพื่อใหเกษตรกรสามารถมองเห็นภาพ และไดฝกปฏิบัติจริงดวย 

ไมใชใหความรูดานวิชาการเพียงอยางเดียว เพราะเกษตรกรบางรายอายุมากและบางรายก็ไมไดเรียนหนังสือ หากไดปฏิบัติใน

แปลงจริงก็ไดเปนการเรียนรูไปดวย 

6.  เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร หลักสูตรการฝกอบรม

ควรเนนเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อทําการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

7.  ควรมีการฝกอบรมและคัดเลือกวิทยากรหลักหรือวิทยากรที่ผานการฝกอบรมแลวนําเกษตรทฤษฎีใหมไป

ปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จมาเปนผูจัดการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรรุนตอๆ ไป เพือ่ที่จะไดเผยแพรเทคนิคในการทํา

การเกษตร ทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยตอไป 

 

1.  ผูที่สนใจในการทําวิจัยควรศึกษาขอมูลจากผูที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหม และศึกษา

ขั้นตอนการทําการเกษตรใหประสบความสําเร็จ  และนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม

เกษตรกรตอไป 

2.  ควรศึกษาวิจัย เก่ียวกับการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย

ศึกษาการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่มีความแตกตางกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม เพราะจะสามารถนําไปเปน

แบบอยางในแตละภูมิภาคไดและจะทําใหไดขอมูลในภาพรวมเพื่อการประยุกตหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.  ควรศึกษาเรื่องการผลิตส่ือในการถายทอดการฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถเขาใจไดงาย นอกเหนือจากการ

อานเอกสารวิชาการเพียงอยางเดียว 
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บทคัดยอ  

 

สภาวะการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชันแหงที่เหมาะสมดวยวิธีพืน้ผิวตอบสนอง (RSM) ไดทําการศึกษาในงานวิจัยน้ี 

ผลการทดสองแสดงใหเห็นวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตัวแปรตอบสนอง คือ ใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 1.68 กรัม ที่อุณหภูมิ 

78 องศาเซลเซียส เปนเวลา 88 นาที สภาวะดังกลาวใหความเขมของสียอมสูงที่สุด (2.2709 ที่ความยาวคล่ืนแสงมากสุด 575          

นาโนเมตร) สภาวะที่เหมาะสมของการยอมดายฝายโดยการใชสารสกัดกลีบดอกอัญชันแหง คือ การยอมที่อุณหภูมิ 90 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 60 นาที ที่ pH 4.7 (pH ของสารละลาย) นอกจากน้ีอิทธิพลของประเภทของมอรแดน (มอรแดนทสังเคราะห; 

คอปเปอรซัลเฟต และมอรแดนทธรรมชาติ; นํ้ามะขามเปยก) และขั้นตอนของกระบวนการยอมตอคุณภาพของดายฝายก็ได

ทําการศึกษาเชนเดียวกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการยอมดายฝายดวยคอปเปอรซัลเฟตกอนการยอมสีที่สกัดไดจากกลีบ

ดอกอัญชันแหงจะไดสีของดายฝายเปนโทนสีของดายฝายเปนสีนํ้าเงินเขมแกมเหลือง โดยคาความเขมของสีดาย (K/S) เทากับ 

5.9987 (L* = 41.35 a* = 2.14 b* = -19.02) 
 

คําสําคัญ: ดอกอัญชัน  พื้นที่ผิวตอบสนอง  การสกัดสียอม  มอรแดนท 

 

Abstract 

  

The optimization of extraction condition of dried butterfly pea petal using surface response 

methodology (RSM) was studied in this research. The result showed that the optimized condition for 

response variables was obtained with using  1.68 gram of dried butterfly pea petal, dying at 78 oC for 88 

min (Abs. of 2.2709, at λmax 575 nm) The optimization of cotton yarn dyeing condition using butterfly pea 

petal extract was obtained at  90 oC for 60 min and pH 4.7 (of solvent) In addition, effects of mordant 

types (synthetic mordant; CuSO4 and natural mordant; tamarind sauce) and the sequence of dyeing 

process on quality of cotton yarn color were also evaluated. The result showed that cotton yarn mordanted 

with CuSO4 before dyeing with butterfly pea petal extract gave blue-yellow with the K/S value of 5.9987 

(L* = 41.35 a* = 2.14 b* = -19.02).      
 

Keywords: butterfly pea, response surface methodology, dye extraction, mordant  
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1. บทนํา  
 

โดยทั่วไปอุตสาหกรรมส่ิงทอสวนใหญนิยมใชสีสังเคราะหในการยอมดาย เน่ืองจากสะดวกสามารถเลือกใชสีจากสารเคมี 

ที่ใหสีตรงตามความตองการ ขณะที่สียอมธรรมชาติมีขอจํากัดหลายประการ เชน วัตถุดิบที่จะนํามาสกัดสีจําเปนตองใช        

ในปริมาณมาก จึงจะไดสีที่เขม หรือคุณภาพของสีที่ไดไมสมํ่าเสมอ รวมถึงไมสามารถทําใหสีเหมือนเดิมไดทุกครั้ง เน่ืองจากมีปจจัย

หลายประการที่ผูผลิตไมสามารถควบคุมได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,.2555)[1]  การใชสียอมธรรมชาติ   

จึงลดความสําคัญลงไป แตจากปญหาเศรษฐกิจภาคครัวเรือน รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ตองการผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

มีจุดยืนที่เนนเอกลักษณของชุมชน รวมถึงการผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (value-based economy) 

(Dr. Borworn, 2017)[2]  รวมถึงการที่ชุมชนตางๆ ที่มีอาชีพทอผาพื้นเมือง ไดหันกลับมาใชวิธีการดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการยอมผา

จากสารธรรมชาติ โดยอาศัยภูมิปญญา ปญหาหลายดาน เชน ผลผลิตของวัตถุดิบที่จะนํามาสกัดสียอม การทําใหคุณภาพของการยอม 

มีมาตรฐานยังไมไดรับการแกไข  

ดอกอัญชันเปนพืชธรรมชาติที่ใหสารสี ขึ้นงาย มีผลผลิตสมํ่าเสมอทั้งป และสามารถขึ้นไดทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย 

จัดเปนพืชที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อการสกัดสารสีไดดีชนิดหน่ึง สารสกัดที่ไดเปนสารแอนโทไซยายิน (anthocyanins) ซ่ึงเปน

สารประกอบในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) โดยมีสารสําคัญคือ 2- phenyl ebenzopyrylium ซ่ึงใหสารสีมวงหรือนํ้าเงิน[3]  นิยม

นําสารสีดังกลาวมาใชเปนสีผสมอาหารไทยหลายชนิด และยังไมเคยมีการนําสารสกัดจากดอกอัญชันมาใชในการยอมผา 

นอกจากน้ีการนําวิธีการวัดสีแบบมาตรฐานโดยใชระบบ CIE Lab scale ซ่ึงกําหนดโดย International Commission on 

Illumination (t_phuttharat, 2560) [4]  มาใชในการหาคุณภาพที่ไดจากการยอมดาย เชน คาความเขมในการติดสี (k/s) คาโทนสี 

(L* a* และ b*) ของดายที่ไดจากการยอม จะทําใหสามารถพัฒนาการยอมดายดวยสารสกัดธรรมชาติโดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสม 

เพื่อใหผลิตภัณฑมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี

พื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) สภาวะที่มีผลตอคุณภาพการยอม รวมถึงผลของการใชสารชวย

ติดสี หรือมอรแดนทในการยอมดายฝาย โดยใชระบบ CIE Lab scale ในการอธิบายสีที่ไดจากการยอม เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม

การนํานวัตกรรมมาใช สําหรับการพัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับนโยบาย ไทยแลนด 

4.0 ของภาครัฐ และเปนการลดมลพิษจากสารเคมี ลดการนําเขาของสีสังเคราะหในอนาคต  
 

2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันแหงดวยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) 

2.2 เพื่อศึกษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการยอมดายฝาย 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบการยอมติดสีดายฝายโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาต ิ
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

3.1 วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง 

       วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) เปนเทคนิคการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ

สามมิติ เพื่อนําไปใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่มีตอตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว จะอยูบน

แกน X และแกน Y สวนตัวแปรตามจะอยูบนแกน Z (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 แกน X และ Y ซ่ึงอยูในแนวระนาบ แกน Z อยูในแนวตั้งฉาก  

สําหรับแสดงความสัมพันธของตัวแปรแบบสามมิติ 

 

การนําเสนอกราฟ 3 มิติ ที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรหลายตัวแปร เพื่อหาสภาวะที่สามารถแสดงความสัมพันธ

ของตัวแปรที่ดีที่สุด ผูทดลองตองทําการออกแบบการทดลอง (design of experiment, DOE) เพื่อกําหนดสภาวะการทดลอง

วาควรมีจํานวนการทดลองก่ีการทดลองจึงเหมาะสม และการทดลองน้ันตองสามารถแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร           

ไดครอบคลุมทั้งหมด เชน ตองการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 5 ตัวแปร ตองใชจํานวนการทดลองถึง 234 การทดลอง 

(35) ซ่ึงจํานวนการทดลองที่มากน้ี อาจไมเหมาะกับสถานการณปจจุบัน ดังน้ันการนําวิธีการทางคณิตศาสตรมาประยุกตใช      

ในการแกปญหา เชน การใชการออกแบบการทดลองแบบสวนผสมกลาง (Central composite design; CCD) ซ่ึงเปนการ

ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงเสนโคง แตใชจํานวนการทดลองไมมาก ตัวอยางกรณี 5 ตัวแปรใชเพียง

30 การทดลอง เปนตน การออกแบบการทดลองแบบ CCD เปนการใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติมาชวยในการออกแบบ โดยจะ

ทําการออกแบบการทดลองที่ 3 ระดับ มีการปรับตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรละ 3 คา ซ่ึงนิยมแทนคาตัวแปรน้ันดวยสัญลักษณ -1, 0, 

+1 โดย -1 และ +1 เปนคาต่ําสุด และสูงสุดของตัวแปรแตละตัวตามลําดับ ทําใหการนําเสนอขอมูลของตัวแปรจะประกอบดวย 

3 สวน คือ 1) Factorial points ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 โดยการนําตัวแปร 2 ระดับมาใชในการทดลอง (2 level 

full factorial) แสดงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 ดวยแกน X, Y และ Z ดังภาพที่ 2 (ก) 2) Axial points เปนการปรับเปล่ียน ตัว

แปรใดตัวแปรหน่ึง โดยใหตัวแปรอ่ืนอยูที่คากลางคือ 0 และ 3) Center points เปนการปรับเปล่ียนตัวแปรทุกตัวเปนคากลาง เม่ือ

ทําการออกแบบการทดลอง จึงยังคงมีผลของตัวแปรหลัก (main effect) ความสัมพันธของตัวแปร (interaction) และสมการ

กําลังสอง (quadratic terms) โดยใชทรัพยากรไมมาก[5] ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข)  
 

 

 
 

(ก)                                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 2 (ก) Factorial points กรณี 3 ตัวแปร [6] 

(ข) การออกแบบการทดลองแบบสวนประสมกลาง 3 ตัวแปร [7] 
 

เม่ือทําการทดลองตามแบบจําลองการทดลองที่มีการออกแบบไว จะมีการสรางกราฟ 3 มิติที่แสดงพื้นผิวตอบสนอง 

(Surface Plot) เพื่อแสดงสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 กราฟ 3 มิติ (Surface Plot) [8] 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

  4.1 ประเภทของการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) โดยใชการทดลองรวมกับการนําวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติ        

เพื่อการวิเคราะหและทํานายผลของขอมูล 
 

  4.2 วัสดุอุปกรณและสารเคมี ที่จําเปน ไดแก 

เครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร เครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร (UV–Visible Spectrophotometer) 

เครื่องวัดสี (spectrophotometer) เครื่องอังไอนํ้า (water bath) โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) สารลดแรงตึงผิว (Aminon CO2SA) ดอกอัญชันแหง ดายฝาย และ

นํ้ามะขามเปยก 
 

  4.3 วิธีการดําเนินงานวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี คือ 

4.3.1 การเตรียมดายฝายกอนการทดลอง ชั่งดายฝาย 50 กรัม ใสโซเดียมคารบอเนต 0.5 กรัม นํ้า 500 mL และ 

AMINON 5 กรัม ตมที่อุณหภูมิ 1000C เปนเวลา 1 ชัว่โมง พลิกกลับไปมาเปนครั้งคราว จากน้ันลางดายฝายดวยนํ้าสะอาดจน pH 

ของดายฝายเทากับ 7 ผ่ึงดายฝายใหแหงและนํามาทําการทดลองตอไป  
 

  4.3.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM  ทําการทดลองดังน้ี 

1) ชั่งกลีบดอกอัญชันแหง 0.5 กรัม (ผ่ึงใหแหงเปนเวลา 5วัน) สกัดดวยนํ้า 50 mL ที่อุณหภูมิ 290C เปนเวลา 

45 นาที นําสารที่ไดจากการสกัดไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง 

(UV-Visible spectrophotometer) ที่ความยาวคล่ืน 575 นาโนเมตร บันทึกผล  

2) ทําเชนเดียวกับขอ 1) แตเปล่ียนอุณหภูมิจาก 290C เปน 60, 70, 80 และ 900C โดยที่ทุกอุณหภูมิทําการ

สกัดที่เวลา 45, 60, 90 และ 120 นาท ีตามลําดับ  

3) ทําเชนเดียวกับขอ 1) และ 2) แตเปล่ียนปริมาณกลีบดอกอัญชันแหงเปน 1, 1.5, 2 และ 2.5 กรัม  

4) นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิตดิวยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยมีลําดับขั้นดังน้ี 

4.1) กําหนดระดับปจจัยที่ใชในการทดลอง เพื่อนําไปออกแบบการทดลองแบบประสมสวนกลาง โดยใช

โปรแกรม RGui386 version 3.2.0 และสรางสมการทํานายคาการดูดกลืนแสงของสียอมที่สกัดไดจากกลีบดอกอัญชันแหง 

4.2) เลือกการทดลองทีใ่หคาการดูดกลืนแสงสูงสุดมาทําการทดลองซํ้า  

4.3) นําขอมูลที่ไดไปสรางกราฟพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยใชโปรแกรม RGui386 version 3.2.0  
 

  4.3.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมดายฝาย ทําการทดลองเพื่อศึกษาพารามิเตอรที่มีผลตอการยอม ดังน้ี 

1) อุณหภูมิ  

1.1) นําดายฝาย 0.5 g มายอมดวยสารสกัดที่สกัดจากสภาวะที่เหมาะสมในอัตราสวนดายตอสียอม

เปน 0.5 : 50 (g : mL) เปนเวลา 60 นาที ที่ pH 4.7 โดยใชอุณหภูมิ 30 50 70 และ 900C   
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1.2) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผ่ึงใหแหงที่อุณหภูมิหอง  

1.3) นําไปวัดหาคาสีในระบบ CIE Lab สวนสารสกัดกอนยอมและหลังยอมนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง 

และคํานวณหาคารอยละการดูดซับสี (% Dye Exhaustion) จากสมการ  
 

เม่ือ   A  คือ  คาการดูดกลืนแสงหลังการดูดซับ 

        A0 คือ  คาการดูดกลืนแสงที่เวลาเริ่มตน 

2) เวลา ทําการทดลองโดยใชอุณหภูมิที่ใหผลการยอมที่ดีที่สุดในขอ 1) เพียงอุณหภูมิเดียวมาทําการยอมดาย

ดวยวิธีการตามขอ 1.1)-1.3) ที่เวลา 30 40 50 และ 60 นาที  
 

4.3.4 การเปรียบเทียบคุณภาพการยอมดายฝายโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ ทําการทดลอง

โดยยอมดายดวยมอรแดนทธรรมชาติและมอแดนทสังเคราะห 3 วิธี คือ ยอมดวยมอแดนทกอนการยอม พรอมการยอมและ

หลังการยอม ซ่ึงมีวิธีการทดลองดังน้ี 

1) การยอมดวยมอรแดนทกอนการยอม ทําการทดลองโดย 

1.1) นําดายฝาย 0.5 g แชในมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายนํ้า 50mL เปนเวลา 30 นาที นําดาย

ฝายที่ผานการแชมอรแดนท CuSO4 มาตากใหแหง  

1.2) นําดายฝายจากขอ 1.1) ไปยอมดวยสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาท ี

1.3) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผ่ึงใหแหงที่อุณหภูมิหอง 

1.4) นําดายฝายในขอ 1.4) ไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล 

1.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 1.1)-1.4) โดยเปล่ียนจากมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) เปนมอรแดนท

ธรรมชาติ (นํ้ามะขามเปยก) 

2) การยอมดวยมอรแดนทพรอมการยอม ทําการทดลองโดย 

2.1) นําสารสกัดจากกลีบดอกอัญชัน 50 mL ผสมกับมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายนํ้า 50mL  

2.2) นําดายฝาย 0.5 g แชในสารละลาย 1.1) ที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาท ี 

2.3) นําดายฝายที่ผานการยอมไปผ่ึงใหแหงที่อุณหภูมิหอง 

2.4) นําดายฝายในขอ 1.3) ไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล 

2.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 2.1)-2.4) แตเปล่ียนเปนใชมอรแดนทนํ้ามะขามเปยก ในสารสกัดกลีบ

ดอกอัญชันแทนมอรแดนท (CuSO4) โดยใชมะขามเปยก 7.5 g ใสลงในสารสกัดกลีบดอกอัญชัน 50 mL 

3) การยอมดวยมอรแดนทหลังการยอม ทําการทดลองโดย 

3.1) นําดายฝาย 0.5 g ไปยอมดวยสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันที่อุณหภูมิ 900C เปนเวลา 60 นาท ีนํามา

ตากใหแหง 

3.2) นําดายฝายจากขอ 1.1) แชในมอรแดนท CuSO4 0.01 g ที่ละลายนํ้า 50mL เปนเวลา 30 นาที  

3.3) นําดายฝายจากขอ 1.2) ไปผ่ึงใหแหงที่อุณหภูมิหอง 

3.4) นําดายฝายไปวัดคาความเขมสี (K/S) ดวยเครื่องวัดสี บันทึกผล 

3.5) ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 3.1)-3.4) แตเปล่ียนเปนใชมอรแดนทนํ้ามะขามเปยก ในสารสกัดกลีบ

ดอกอัญชันแทนมอรแดนท (CuSO4) โดยใชมะขามเปยก 7.5 g ใสลงในสารสกัดกลีบดอกอัญชัน 50 mL 
 

 

 

 

 

 

 

 

% Dye exhaustion =   
A0 – A 
   A0 X 100 
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5. ผลการดําเนินงานวิจัย 
 
  5.1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM จากการทดลองพบวา  

    5.1.1 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีจากกลีบดอกอัญชันดวยวิธี RSM คือการใชเวลาในการสกัด 88 นาท ี

อุณหภูมิ 78OC ใชปริมาณกลีบดอกอัญชัน 1.68 กรัม ใหคา ABS 2.2709 ที่ λmax 575 นาโนเมตร โดยมีสภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสง

สูงสุดของความสัมพนัธระหวางอุณหภูมิและเวลา เม่ือใชปริมาณกลีบดอกอัญชันที่คากลาง (1.5 กรัม) คือ ที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88 

นาท ีดังแสดงดวยกราฟของ Surface Plot และกราฟ Contour Plot ดังแสดงในภาพที่ 4 ขณะที่สภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสง

สูงสุดของความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง คือที่อุณหภูมิ 78 OC ปริมาณกลีบดอก 1.68 g [ภาพที่ 

5] และสภาวะที่แสดงคาการดูดกลืนแสงสูงสุดของความสัมพันธระหวางเวลา และปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง คือที่เวลา 88 

นาทปีริมาณกลีบดอก 1.68 กรัม [ภาพที ่6] 
 

 
 

ภาพที่ 4 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางอุณหภูมิกับเวลา 

 

 
 

ภาพที่ 5 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางอุณหภูมิกับปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 

 
 

ภาพที่ 6 Surface Plot และ Contour Plot ระหวางเวลากับปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 
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  5.2 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมดายฝาย จากการวิจัยพบวา เม่ือใชพารามิเตอรตางๆ ในการหาสภาวะที่

เหมาะสมในการยอมดายฝาย พบวา สภาวะที่เหมาะสมตอการยอมดายมากที่สุดคือใหคารอยละการดูดซับ 2.834 คาความเขมสี 

(K/S) 5.9662 เม่ือทดลองที่อุณหภูมิ 90OC และใหคารอยละการดูดซับ 3.112 คาความเขมสี (K/S) 5.9987 เม่ือทดลองที่เวลา 

60 นาท ีสีผาที่ยอมเปนสีนํ้าเงินเขม 
 

  5.3 ผลการเปรียบเทียบการยอมติดสีดายฝายโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติ จากการวิจัย

พบวา การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) จะไดสีเปนโทนสีนํ้าเงิน และการยอมดวยมอรแดนทธรรมชาติ (มะขามเปยก) 

จะไดสีเปนโทนนํ้าเงินที่มีสีแดงปน ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ีการยอมดวยมอรแดนทสังเคราะหกอนการยอมจะใหคาความเขมสี 

(5.9987) ดีที่สุด โดยใหคาโทนสีเปนสีนํ้าเงินเขมแกมเหลืองเล็กนอย   
 

ตารางที่ 1 ผลการยอมดายฝายดวยสารสกัดจากดอกอัญชันโดยใชมอรแดนทสังเคราะหและมอรแดนทธรรมชาติดวยวิธีตางๆ 

วิธีการยอม

ดวยมอร

แดนท 

ชนิดของ

มอรแดนท 

ความเขมสี (K/S) CIE LAB 

เสนใย เฉดสี 
คาเฉล่ีย ±SD 

L* a* b* 

82.47 2.1 12.27 

  ไมใส 
- 5.7342 0.2167 41.56 1.49 -17.33 

 

นํ้าเงิน 

กอนยอม 

มะขามเปยก 5.5381 0.1581 44.08 12.77 -13.43 

 

นํ้าเงิน

แกมมวง 

CuSO4 5.9987 0.4461 41.35 2.14 -19.02 

 

นํ้าเงิน

เขม 

พรอมยอม 
มะขามเปยก 2.6908 0.0435 52.93 22.83 -0.43 

 

มวงแดง 

CuSO4 3.7267 0.3889 51.09 -0.14 -13.35 

 

นํ้าเงิน

ออน 

หลังยอม 
มะขามเปยก 0.9334 0.0223 62.65 19.17 -1.22 

 

มวงแกม

ชมพู 

CuSO4 1.0585 0.1423 61.06 -1.72 -5.61 

 

นํ้าเงินซีด 

*สภาวะที่ใช อุณหภูมิที่ 90 OC เวลา 60 นาที 

6. บทสรุป 

 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชันแหง โดยมีปริมาณกลีบดอก เวลา และอุณหภูมิ

เปนตัวแปรอิสระ เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอคาการดูดกลืนแสงที ่λmax 575 นาโนเมตร โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) 

พบวา สภาวะที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด (2.2709) คือที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที โดยใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 

1.68 กรัม เม่ือนําสารสกัดที่ไดไปหาสภาวะที่เหมาะสมในการยอมดายฝายโดยไมใชมอรแดนท พบวา สภาวะที่เหมาะสม
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สําหรับการยอมดายโดยไมใชมอรแดนทคือ ที่อุณหภูมิ 90OC เวลา 60 นาที ที่ pH เดิมของสารสกัด (pH 4.7) และเม่ือนําสารสกัด

มาทําการยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) และมอรแดนทธรรมชาติ (นํ้ามะขามเปยก) โดยใชวิธีการยอม 3 วิธี คือยอมดวย

มอรแดนทกอนการยอมดาย พรอมการยอมดาย และหลังการยอมดาย พบวา การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะหกอนการยอมดาย

ใหคาความเขมสี (K/S) สูงสุด (5.9987) โดยใหคาเฉดสีเปนสีนํ้าเงินเขมแกมเหลืองเล็กนอย (L*, a* และ b* = 41.35, 2.14 c

และ -19.02 ตามลําดับ) 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชันแหง โดยวิธีพื้นผิวตอบสนองที่พบวา สภาวะที่ใหคา   

การดูดกลืนแสงสูงสุด (2.2709) ที่ λmax 575 นาโนเมตร คือที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที โดยใชปริมาณกลีบดอกอัญชันแหง 1.68 

กรัม ซ่ึงเปนสภาวะใกลเคียงกับที่พรรณทิพย แสงสุขเอ่ียม และราตรี ซุยหิรัญ[9] เคยศึกษาการสกัดสียอมจากกลีบดอกอัญชัน

สด โดยไดคาการดูกลืนแสง 2.955 ที่อุณหภูมิ 78OC เวลา 88นาที ปริมาณกลีบดอก 1.25 กรัม แสดงใหเห็นวา วิธีพื้นผิว

ตอบสนอง (RSM) ซ่ึงเปนการประยุกตระหวางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการออกแบบการทดลอง เปนวิธีที่สามารถนํามาใช

ไดจริง สอดคลองกับที่จรัล ทัพยเสรี [5] ที่กลาววาการใชวิธีพื้นผิวตอบสนองมาชวยในการออกแบบการทดลอง จะทําใหผู

ทดลองสามารถศึกษาผลกระทบของตัวแปร และสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับคาพารามิเตอรของการทดลองไดโย

ใชจํานวนการทดลองไมมาก ขณะที่การยอมดวยมอรแดนทสังเคราะห (CuSO4) กอนการยอมดาย ใหคาความเขมสีดีกวาการ

ยอมโดยไมใชมอรแดนท สอดคลองกับที่กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ[10] ที่ใหคําแนะนําวาการใชสารชวยยอม

จุนสี หรือมอแดนททองแดง จะทําใหสีติดและสีเขมขึ้น  
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บทคัดยอ 

 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาผลของปริมาณฟูมซิลิกา ที่มีตอกระบวนการผลิต สมบัติ และสัณฐานวิทยาของโฟมยาง

จากนํ้ายางธรรมชาติ ที่ปริมาณ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51 phr จากการศึกษาพบวาฟูมซิลิกาชวยใหการขึ้นรูปโฟมยางดีขึ้น 

และยังเปนสารที่ชวยปรับความแข็งและความน่ิมไดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสมบัติทางฟสิกขของโฟมยางใหดีขึ้น 

เชน ความหนาแนน สมบัติดานการทนตอแรงดึง ความแข็ง การยุบตัวถาวรเม่ือไดรับแรงอัด 

 

คําสําคัญ: ฟูมซิลิกา  โฟมยาง  นํ้ายางธรรมชาติ 

 

Abstract 

    

In this research, the fume silica loading effects on the rubber foam processing, foam properties 

and its morphology was studied at 0, 0.83, 1.67 and 2.51 phr of the fume silica loading. The result was 

found that the fume silica can improve the foam processing,hardness and softness. In addition, the fume 

silica can improve physical properties of the rubber foam such as density, tensile properties, hardness 

and compression set. 

 

Keywords: fume silica, latex foam, natural rubber 

 

1. บทนํา 

 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการสงออกในรูปของวัตถุดิบยางธรรมชาติมากเปนอันดับหน่ึง ซ่ึงจากขอมูลของ

สถาบันวิจัยยางในปพ.ศ. 2558 พบวา ปริมาณการใชยางธรรมชาติภายในประเทศ มีเพียงประมาณรอยละ 15 เทาน้ัน ที่เหลือ

สงออกในรูปของวัตถุดบิในรูปแบบของนํ้ายางขนและยางดิบทําใหราคายางดิบภายในประเทศมีความผันผวนตามปริมาณความ

ตองการของตางประเทศ ซ่ึงขึ้นกับเศรษฐกิจโลก 

โฟมยางเปนผลิตภัณฑที่เตรียมไดจากนํ้ายางขน ฟองยางประกอบดวยเซลลของอากาศ ที่ตอเน่ืองติดกันไป ทําใหการ

ถายเทอากาศจากฟองยางเปนไปอยางรวดเร็ว เปนเหตใุหโฟมยาง ไดถูกนํามาใชเปนเบาะและที่นอน ซ่ึงมีความตองการที่จะให
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มีสมบัติที่นุมและสบาย เปนผลิตภัณฑยางที่ไดจากนํ้ายางธรรมชาติที่นาสนใจและมีศักยภาพในการแขงขันสูง ในตลาดเครื่อง

นอนหรือผลิตภัณฑรับแรงกระแทกตางๆแตโฟมยางยังมีปญหาบางอยาง เชน การปรับความแข็ง ความน่ิม ตามความตองการ

ของลูกคา ความทนทานตอการฉีกขาด และนํ้าหนักมาก    

ซิลิกาเปนสารตัวเติมในยางที่นิยมใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพของยางใหมีสมบัติที่ดีขึ้น เปนสารตัวเติมที่ มีสีขาวจึง

เหมาะที่จะนํามาใชในฟองยาง เพื่อใหสามารถปรับความแข็ง ความน่ิมไดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสมบัติทาง

ฟสิกสของยางใหดีขึน้ฟูมซิลิกาเปนซิลิกาที่นาสนใจ ในการนํามาใชเปนสารตัวเติมในโฟมยาง เน่ืองจากฟูมซิลิกามีขนาดอนุภาค

เล็กมาก โดยมีขนาดอนุภาคปฐมภูมิตั้งแต 5-50 นาโนเมตร เสริมสมบัติทางฟสิกสของยางไดดี แมใชในปริมาณนอย ซ่ึงเหมาะ

กับโฟมยาง 

ดวยเหตุน้ีงานวิจัยในครั้งน้ี จึงนําฟูมซิลิกาที่มีขนาดอนุภาคปฐมภูมิในระดับนาโนมาเตรียมใหอยูในรูปของดิสเพอรส

ชัน นํามาเปนสารตัวเติมในผลิตภัณฑโฟมยาง เพื่อใหสามารถใชในปริมาณนอยแตเสริมสมบัติทางฟสิกสของยางใหดีขึ้น และ

ลดปริมาณยางในโฟมยาง 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษาการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาผลของฟูมซิลิกาที่มีตอการขึ้นรูปสมบัติทางฟสิกส และสัณฐานวิทยาของฟองยางธรรมชาติ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาการใชซิลิกาที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ไดมีนักวิจัยหลายทานไดทําการวิจัยคนควาในอิทธิพลและเทคนิค

วิธีการผสมซิลิกาในยางใหม เชน Prasertsriและ Rattanasom (2012) เตรียมฟูมซิลิกาและซิลิกาชนิดตกตะกอนกระจายใน

นํ้า เพื่อใชในการเตรียมมาสเตอรแบทชซิลิกา/ยางธรรมชาติผานระบบนํ้ายาง พบวาปญหาการสูญหายของ ซิลิกาในยางที่

เตรียมจากระบบนํ้ายางนอยกวาระบบเดิม และระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดความหนืดของยางคอมเปานดความรอนสะสม 

และการยุบตัวถาวรจากการกด และความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นทั้งยางที่ใชฟูมซิลิกาในการศึกษาผลของซิลิกาที่มีตอวัสดุโฟม ไดมี 

Zhang และคณะ (2012) ศึกษาผลของพารามิเตอรของเครื่องเอกซทรูดและซิลิกาตอสมบตัิเชิงกลและฟองของคอมโพสิทพอลิ

โพรพิลีน/เสนใยไม พบวาซิลิกาปริมาณมากกวา 2phrมีผลตอการเกิดฟองยางโดยทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้นและทําใหฟองที่

เกิดกระจายสมํ่าเสมอขึ้นนอกจากน้ียังมี Hosseiniและ Razzaghi-Kashani (2014) ไดทําการศึกษาผลของนาโนซิลิกาที่มีตอ

จลนพลศาสตรของระบบการวัลคาไนซดวยกํามะถัน พบวาอัตราเร็วในการวัลคาไนซเพิ่มขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น แต

ปริมาณของการเชื่อมโยงพันธะลดลงตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัย 

 

 ทําการเตรียมดิสเพอรชัน(dispersion) ของฟูมซิลิกา(fumed silica) ที่ 26 เปอรเซ็นตโดยประมาณ จากน้ันนําฟูมซิ

ลิกา (fumed silica) ที่เตรียมไดนําไปเติมเปนสารตัวเติมในโฟมยางโดยใชโดยสูตร ดังกลาวตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สูตรที่ใชในการทําการทดลอง 

ยางและสารเคมี นํ้าหนัก (phr) 

นํ้ายางขน 60% แอมโมเนียสูง 100 

กํามะถัน 50% 3.35 

แซดเอ็มบีที 50% 1.67 

แซดดีซี 50% 1.67 

ซิงคออกไซด 50% 6.71 

โพแตสเซียมออลิเอต 20% 5.03 

ดีพีจี 20% 2.01 

ฟูมซิลิกา 26% แปรปริมาณ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51 

โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด 20% 1.34 

 

ชั่งยางและสารเคมีดังสูตรในตารางที่ 4.1 และผสมยางและสารเคมีดังกลาวตามตารางที่ 4.2 

 

ตารางที ่4.2ข้ันตอนและระยะเวลาในการทําโฟมยาง 

ขั้นที่ วิธีการ เวลา (นาที) 

1 
ทําการชั่งนํ้ายางกับสบู เทนํ้ายางใสลงในหมอของเครื่องตีฟอง เดินเครื่องดวยความเร็วชาสุด เพื่อ

ไลแอมโมเนีย 
7 

2 
ทําการชั่งสารเคมี กํามะถัน 50%, แซดดีซี 50%, และแซดเอ็มบีที 50% ตามสูตรเทลงในหมอของ

เครื่องตีฟอง เดินเครื่องดวยความเร็วชาสุด 
5 

3 เดินเครื่องดวยความเร็วชา 1 นาที และสลับความเร็วปานกลางหลังจากน้ัน 2 

4 ตีฟองใหไดความสูง 3-4 เทา - 

5 
เดินเครื่องดวยความเร็วชา เติมซิงคออกไซด 50%, ฟูมซิลิกา 26%และเติมดีพีจี20% ลงไป เพื่อให

ฟองละเอียดเล็กลงไปอีก 
8 

6 เม่ือครบกําหนดเวลาขณะที่เครื่องยังเดินอยูใหเติมโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด 20%ลงไปเปนเวลา 1 

7 หยุดเครื่องแลวเทโฟมยางลงในเบาพิมพที่เตรียมไว - 

8 จับเวลาการเจลของโฟมยาง 0.30 

9 นําโฟมยางที่ไดไปอบเพื่อใหเกิดการวัลคาไนซในหมอน่ึงไอนํ้าเปนเวลา 30 

10 
นําโฟมยางที่ไดไปลางนํ้าแลวบีบนํ้าออก ทําเชนน้ีหลายๆ ครั้งเพื่อขจัดสารเคมีที่อยูในโฟมยาง

ออกมา 
- 

11 นําโฟมยางที่ไดไปอบแหงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนแหง - 
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4.1. วิธีการทดสอบโฟมยางธรรมชาติ 

 

4.1.1การทดสอบความแข็งโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D224 นําชิ้นทดสอบโฟมยางที่เตรียมไวมาทดสอบ   ความ

แข็งโดยชิ้นทดสอบ 1 ชิ้นตอ 1 ตัวอยางที่ทําการทดสอบ ทดสอบวัดความแข็ง 5 จุดรายงานผลดวยคากลาง 

4.1.2 การทดสอบหาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (compression set)โดยทดสอบสมบัตดิังกลาวตามมาตรฐาน ASTM 

D395โดยนําชิ้นทดสอบมีขนาดยาว(50±1) มิลลิเมตร กวาง (50±1) มิลลิเมตรและหนา (25±1) มิลลิเมตร ทําการ

ทดสอบ 3 ชิ้น รายงานผลดวยคากลาง 

4.1.3 การทดสอบสมบัติดานการดึงโดยทดสอบความตานทานตอแรงดึงเม่ือขาด (tensile strength,T.S.)และระยะยืด

เม่ือขาด (elongation at break, E.B.)ตามมาตรฐาน ASTM D3574 โดยการนําแผนโฟมยางที่มีขนาด 25.4 

mm × 139.7 mm ทําการทดสอบ 3 ชิ้น รายงานผลดวยคากลาง 

4.1.4การทดสอบสองกลองดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด(scanning electron microscopy,SEM)นําชิ้น

ทดสอบมาตัดเปนชิ้นที่มีขนาดเล็กและบางเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 

5. ผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 

5.1 อิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาที่มีตอสมบัติดานความแข็งของโฟมยาง 

 

 
 

ภาพที่1ความแข็ง (Shore OO) ของโฟมยางทีฟู่มซิลิกา0,0.83,1.67 และ2.51phr 

 

จากภาพที่ 1 อธิบายไดวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นคาความแข็งของโฟมยางจะมีคาเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา

ฟูมซิลิกามีผลตอความแข็งของโฟมยาง เน่ืองจากเกิดการเจลและคงสภาพโฟมไดดี ทําใหโฟมยางมีความเหนียวแนน 

นอกจากน้ีฟูมซิลิกาเปนสารอนินทรียที่มีซิลิกอนเปนองคประกอบทําใหสามารถเพิ่มความแข็งของยางไดด ี
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 5.2 อิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาตอสมบัติดานความตานทานตอแรงดึง 

 

 
ภาพที่ 2 ความตานทานตอแรงดึงของฟองยางที่มีฟูมซิลิกาปริมาณตางๆ 

 

จากภาพที่ 2อธิบายไดวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ความตานทานตอแรงดึงของโฟมยางเพิ่มขึ้นที่ปริมาณ 

0.83 phrเปนปริมาณที่มีความตานทานตอแรงดึงสูงสุดจากน้ันจึงลดลงตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น แตยังมีคาสูงกวาโฟม

ยางที่ยังไมใสสารตัวเติม อาจเปนเพราะฟูมซิลิกาเปนสารที่เสริมประสิทธิภาพ ทําใหความตานทานตอแรงดึงสูงขึ้น แตเม่ือใส

ปริมาณมากขึ้นทําใหสมบัติตกลงเน่ืองจากซิลิกาไมสามารถเกาะกับโมเลกุลของยางไดเพราะเปนสารอนินทรีย 

 

5.3 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณฟูมซิลิกาตอสมบัติระยะยืดเม่ือยางขาดของโฟมยาง 

 

 
ภาพที่ 3 คาระยะยืดเม่ือขาดของโฟมยางที่มีฟูมซิลิกาปริมาณตางๆ 

 

จากภาพที่ 3 อธิบายไดวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น คาระยะยืดเม่ือยางขาดของโฟมยางจะลดลงแสดงใหเห็น

วาการเพิ่มปริมาณของฟูมซิลิกามีผลตอคาระยะยืดเม่ือยางขาดของโฟมยาง เน่ืองจากฟูมซิลิกาจะชวยใหยางมีความแข็งแรง

และคงสภาพของโฟมยางแตเม่ือเพิ่มปริมาณของฟูมซิลิกามากเกินไปโฟมยางขาดออกงาย เม่ือมีแรงมากระทําก็จะทําใหระยะ

ยืดลดลง 
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 5.4 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณ ฟูมซิลิกาตอสมบัติการยุบตัวของโฟมยาง 
 

 
ภาพที่4 การยุบตัวเน่ืองจากแรงอัดของโพมยางทีมี่ฟูมซิลิกาปริมาณตางๆ 

 

จากภาพที่ 4 อธิบายไดวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ลักษณะของฟองยางมีรูพรุนขนาดเล็กลง ทําใหการยุบตัว

ของฟองยางนอยลงเน่ืองจากฟูมซิลิกาจะทําใหผิวของโฟมยางเรียบเนียนขึ้น 
 

5.5 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณ ฟูมซิลิกาตอสมบัติทางสัณฐานวิทยาของโฟมยาง 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 5การขยายโฟมยางที่ไมบมเรงโดยแปรปริมาณฟูมซิลิกาดวยกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยาย50x 

(ก) ฟูมซิลิกา 0 Phr (ข) 0.83 Phr (ค) 1.67 Phrและ (ง) 2.51 Phr 
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ภาพที่ 5 แสดงผลของการแปรปริมาณฟูมซิลิกาที่ 0, 0.83, 1.67 และ 2.51 phr ที่กําลังขยาย50x เม่ือเพิ่มปริมาณ 

ฟูมซิลิกาขนาดของโฟมยางจะเล็กลง เน่ืองจากฟูมซิลิกามีขนาดของอนุภาคปฐมภูมิที่เล็กมาก แตสามารถเสริมแรงใหโฟมยางมี

ความแข็งแรงมากขึ้นและลักษณะของโฟมยางก็มีความเหนียวแนนเชนกัน เม่ือปริมาณ ฟูมซิลิกา เพิ่มขึ้น 

 

6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาสมบัติทางฟสิกส พบวาความแข็งของโฟมยางพบวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ทําใหคาความแข็งมี

คาเพิ่มขึ้นตามลําดับโดยที่ฟูมซิลิกา2.51 phr ใหคาความแข็งมากที่สุด ในขณะทีค่วามตานทานตอแรงดึงและระยะยืดเม่ือขาด 

ในการแปรปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้น ความตานทานตอแรงดึงและระยะยืดของโฟมยางเพิ่มขึ้นสูงสุด ที่ปริมาณ   ฟูมซิลิกา 

0.83 phrจากน้ันลดลงตามปริมาณที่ฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นสมบัติการยุบตัวของโฟมยางพบวาเม่ือปริมาณของฟูมซิลิกาเพิ่มขึ้นจึงทํา

ใหการยุบตัวจากแรงอัดของโฟมยางเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีสมบัติทางสัณฐานวิทยาของโฟมยางพบวา การแปรปริมาณเม่ือเพิ่ม

ปริมาณฟูมซิลิกาขนาดของโฟมยางจะเล็กลง  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ประกอบดวยสองสวนคือการพัฒนาข้ัวไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน (เอสพีซีอี) สําหรับตรวจวัดสัญญาณ

เคมีไฟฟาของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี โดยการพิมพสกรีนวัสดุคารบอนเพสลงบนแผนโพลีไวนิลคลอ

ไรดสําหรับทําหนาท่ีเปนข้ัวไฟฟาทํางานและข้ัวไฟฟาชวย และพิมพสกรีนวัสดุซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดสําหรับเปนข้ัวไฟฟาอางอิง 

ซึ่งพบวา ‘เอสพีซีอี’ มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดไอโอไดดไดในชวงศักยไฟฟา 0.4 - 0.9 โวลต และในสวนท่ีสองไดนําข้ัวไฟฟา

คารบอนแบบพิมพสกรีนนี้มาสรางเปนระบบของไหลจุลภาค (microfluidics)แบบ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” สําหรับตรวจวัด

เชิงปริมาณของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรีท่ีศักยไฟฟาคงท่ี0.7 โวลต โดยการพิมพสกรีนข้ัวไฟฟาลงบน

กระจกสไลดแลวเช่ือมติดกับแผนโพลีไดเมธิลไซลอกเซน (พีดีเอ็มเอส) ท่ีสรางใหมีรอง โดยใชออกซิเจนพลาสมา ทําใหเกิดชอง

สําหรับไหลของเหลวไดในระดับไมโครลิตร วิธีนี้ใหคาความเปนเสนตรงของไอโอไดด ในชวง 50-700 ไมโครโมลาร ขีดจํากัดของ

การตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ (LOQ) คือ 16.29 และ 51.88 ไมโครโมลาร  
 

คําสําคัญ: ข้ัวไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีน  อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล  ไอโอไดด 
 

Abstract 
 

This research is divided into two parts including the development of screen printed carbon-paste 

electrode (SPCE) for electrochemical sensing using cyclic voltammetry. SPCE was fabricated by screen 

printing of carbon paste on polyvinyl chloride substrate. The SPCE were used as the working electrode (WE) 

and counter electrode (CE) while screen-printed silver/silver chloride (Ag/AgCl) one is the reference electrode 

(RE). SPCE provides potential range of 0.4-0.9 V versus Ag/AgCl. Secondly, the electrochemical device based 

on screen printed carbon-paste electrode (SPCE) was integrated with a microfluidic chip or “electrochemical 

flow-cell” for quantitative determination of iodide solution by amperometry at 0.7 V versus Ag/AgCl. The 

screen-printed substrate was then bonded to a prefabricated polydimethylsiloxane (PDMS) sheet containing 

microchannels via oxygen plasma treatment. This method provides linear range 50-700 µM with limit of 

detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) at 16.29 and 51.88, respectively. 
 

Keywords: screen-printed carbon paste electrodes, electrochemical flow cell, iodide 
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1. บทนํา 

 

 เทคนิคการวิเคระหทางเคมีไฟฟา (electroanalytical chemistry) เปนเทคนิคทางวิทยาศาสตรที่มีมานานและ

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถนํามาประยุกตในการวิเคราะหทั้งทางดานคุณภาพวิเคราะห (qualitative analysis) 

และปริมาณวิเคราะห (quantitative analysis) โดยอาศัยการตอบสนองทางไฟฟาของสารที่เราสนใจ อันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางไฟฟาเคมีของสารน้ัน ทั้งน้ีการวิเคราะหทางเคมีไฟฟามีหลายเทคนิค เชน โพเทนชิออเมทรี, อิเล็กโทรแกรวิ

เมทรี, ไซคลิกโวลแทมเมตรี และแอมเพอโรเมตรี เปนตน แตละเทคนิคขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ตองการวิเคราะห ในงานวิจัยน้ี

ใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีเปนการศึกษาดานคุณภาพวิเคราะหโดยอาศัยความสัมพันธระหวางความตางศักยกับ

กระแสไฟฟาของสารละลายไอโอไดด และเลือกใชเทคนิคแอมเพอโรเมตรีเปนการศึกษาปริ มาณวิเคราะหโดยอาศัย

ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับเวลา ทั้งสองเทคนิคน้ีถูกใชเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของขั้วไฟฟาที่ประดษิฐขึ้นเอง  

โดยทั่วไปในปจจุบันนิยมใชเซลลไฟฟาเคมีแบบ 3 ขั้วในการวิเคราะห ประกอบดวยขั้วไฟฟาอางอิง (reference 

electrode) ขั้วไฟฟาทํางาน (working electrode) และขั้วไฟฟาชวย (auxiliary electrode) ซ่ึงกลาสซีคารบอน (glassy 

carbon) เปนวัสดุที่มักถูกนํามาใชเปนขั้วไฟฟาทํางาน เน่ืองจากกลาสซีคารบอนมีความสามารถในการนําไฟฟาไดดี มีความ

หนาแนนต่ํา และสามารถทนทานตอสารเคมีตางๆไดดี โดยปกติแลวขั้วกลาสซีคารบอนสําเร็จรูปมีจําหนายทางการคา แตมี

ราคาที่สูงมากและไมสามารถดัดแปลงรูปรางใหเหมาะสมกับการใชงานรูปแบบตางๆได และหากมีความตองการใชในปริมาณที่

มากจะสงผลใหคาใชจายของงานวิจัยสูงขึ้นตามไปดวย (ทวีศักด จันทรดวง และไพบูลย บุญเกา, 2560) ดังน้ันคารบอนเพส

เปนวัสดุอีกทางเลือกหน่ึงที่นํามาสรางขั้วอิเล็กโทรด (Khaleda, E. et al., 2008: 135, 74–80) โดยเกิดจากการผสมผงกรา

ไฟตกับสารละลายตัวประสาน (organic binder) ไดเน้ือสารที่มีลักษณะเหมือนดินน้ํามันเหลว (Kalcher, K. 1990: 2, 419-

433)  

ตอมาในป ค.ศ. 1958 Adams N. (Adams, N., 1958: 1576) จากมหาวิทยาลัยแคนซัสเปนบุคคลแรกในการนํา

วัสดุคารบอนเพสมาทําขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน หรือ “เอสพีซีอี (SPCE)” และมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะตนทุนในการประดิษฐต่ํา มีคาความตานทานต่ํานําไฟฟาไดดี เวลาในการตอบสนองส้ัน มีความสะดวกในการ

ประดิษฐ และสามารถใชซํ้าได ดังน้ันมีหลายงานวิจัยที่พยายามในการพัฒนาเซลลไฟฟาเคมี ใหมีรูปรางที่สะดวกและมีความ

เหมาะสมตอการใชงาน เชน Chailapakul, O et al. (2004, 64, 1253–1258) ใชขั้วไฟฟาฟลมบางโบรอนโดปไดมอนด

สําหรับสารละลายไอโอไดดคูกับการประยุกตทางการวิเคราะหแบบไหล (flow analysis) และเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได

กับขั้วไฟฟากลาสสิคารบอน พบวาขั้วไฟฟาฟลมบางโบรอนโดปไดมอนดใหผลของสัญญาณไซคลิกโวลแทมโมแกรมที่สูงกวา 

จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาการเปล่ียนหรือปรับแตงวัสดุในการสรางขั้วไฟฟา ใหเหมาะสมกับสารที่เราสนใจเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลตอการวิเคราะห นอกจากน้ีการพัฒนารูปรางและขนาดของเซลลไฟฟาเคมี เปนอีกหน่ึงปจจัยที่สงผลตอการ

วิเคราะห Karuwan, C et al. (2013, 3, 25792–25799) ไดพัฒนาการสรางขั้วไฟฟากราฟนลงบนแผนพีวีซีดวยเทคนิคพิมพ

สกรีนใหมีขนาดเล็กลง ซ่ึงมีขนาดชิ้นงานกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร โดยใชสารละลายเพียง 50 ไมโครลิตรในการ

วิเคราะหดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการนําไปใชงานไดจริง แตอยางไรก็ตามการวิเคราะห

ดวยชิ้นงานแบบ “เอสพีซีอี” น้ีไมสามารถทําไดอยางตอเน่ือง 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงออกแบบระบบที่สามารถทําการวิเคราะหแบบตอเน่ืองในระดับจุลภาค โดยพัฒนาขั้วไฟฟา

คารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) สรางเปน “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” โดยใชระบบ

การไหลในทอแบบฉีด (Flow injection analysis) ทําหนาที่ควบคุมการเคล่ือนที่ของสารอยางตอเน่ืองและตรวจวัดสัญญาณ

เคมีไฟฟาของสารไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี อีกทั้งพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน สําหรับตรวจวัดสัญญาณ

เคมีไฟฟาเชิงคุณภาพของสารไอโอไดดในเบื้องตน ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี  
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อประดิษฐและพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบ “เอสพีซีอี ” โดยใชหลักการพิมพสกรีนขั้วไฟฟาดวยคารบอนลงบน

แผนพีวีซี สําหรับตรวจวัดสัญญาณเคมีไฟฟาเชิงคุณภาพเบื่องตน ของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี 

และพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟล

เซลล” โดยการพิมพสกรีนขั้วไฟฟาลงบนกระจกสไลดแลวเชื่อมติดกับแผนพีดีเอ็มเอส สําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณของ

สารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรีแบบตอเน่ือง 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 การเตรียมสารเคมี 

สารละลายมาตรฐานไอโอไดดเขมขน 100 มิลลิโมลาร เตรียมไดโดยนําโพแทสเซียมไอโอไดด (KI, Merck, 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน) 1.66 กรัม ละลายดวยนํ้าปราศจากไอออน และปรับปริมาตรในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 

มิลลิลิตร สารละลายมาตรฐานไอโอไดดสําหรับการสรางกราฟมาตรฐาน สามารถเตรียมไดโดยเจือจางสารละลายไอโอไดดที่

ความเขมขน 100 มิลลิโมลาร โดยใชฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ความเขมขน 60 มิลลิโมลาร, พีเอช 5 ปรับปริมาตร 

สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรเขมขน 60 มิลลิโมลาร, พีเอช 5 เตรียมไดโดยละลายไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 

(Na2HPO4, Fluka, สมาพันธรัฐสวิส) 0.4914 กรัม และ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (NaH2PO4, Fluka, สมาพันธรัฐสวิส) 

8.9056 กรัม ดวยนํ้าปราศจากไอออน และปรับปริมาตรในขวดวัดปริมาตรขนาด 1,000 มิลลิลิตร โดยใชสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด 1 โมลาร และ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร เพื่อการปรับพีเอชที่เหมาะสม 

 

 3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

ระบบการไหลในการทดลองน้ีถูกควบคุมโดย การดูดสารละลายตัวพาดวยปมดูด-จายสารเคมีดวยปมลูกรีด 

(Peristaltic Pump) (Ismatec, รุน ISM827B, สมาพันธรัฐสวิส) และฉีดสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอยางผาน

วาลวฉีดสาร (6-port injection valve, Upchurch Scientific, สหรัฐอเมริกา) เพื่อทําการตรวจวัดดวยเครื่องควบคุม

ศักยไฟฟา (potentiostat) (Metrohm, รุน µ-autolab Type III, สมาพันธรัฐสวิส) และขั้วไฟฟาถูกสรางจากเครื่องสกรีนป

ริ้นอัตโนมัติทางการคา (automatic screen printer, รุน MK Mini, ประเทศญ่ีปุน)  

 

 3.3 การสรางอุปกรณตรวจวัดเคมีไฟฟา 

3.3.1 เอสพีซีอี (SPCE) 

การประดิษฐขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน “เอสพีซีอี ” สามารถทําไดโดยการพิมพสกรีนวัสดุคารบอนเพส

ลงบนแผนพีวีซีสําหรับทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวย และพิมพสกรีนขั้วไฟฟาซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดสําหรับ

เปนขั้วไฟฟาอางอิง ตามลําดับ สุดทายพิมพสกรีนฉนวน (insulator) เพื่อควบคุมพื้นที่ในการตรวจวัดใหเทากันทุกชิ้น (ภาพที่ 

1 ) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีอางอิงรูปแบบของขั้วไฟฟากราฟนแบบพิมพสกรีน จากกลุมงานวิจัย Karuwan, C et al. (2013, 3, 

25792–25799) เปนตนแบบในการประดิษฐขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีน ซ่ึงการตรวจวัดสัญญาณเคมีไฟฟาเชิง

คุณภาพของสารไอโอไดดดวยขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนโดยใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี สามารถทําไดโดยหยด

สารละลายไอโอไดดปริมาตร 50 ไมโครลิตร ที่ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ลงบริเวณพื้นที่ในการตรวจวัด จากน้ันเริ่มเปล่ียน

ศักยไฟฟาจาก -0.20 ถึง 1.00 โวลต ดวยอัตรา 0.05 โวลตตอวินาท ี 
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ภาพที่ 1 รูปแบบของขั้วไฟฟากราฟนแบบพิมพสกรีนบนแผนพีวีซี  

ที่มา: Karuwan, C et al. 2013, 3, 25792–25799 

 

 3.3.2 อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล (Electrochemical flow cell) 

ขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟล

เซลล” ใชสําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณของสารไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี โดยอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลเกิดจากสอง

สวนคือการพิมพสกรีนขั้วไฟฟา 3 ขั้วลงบนกระจกสไลด ประกอบดวยขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวยที่พิมพสกรีนวัสดุ

คารบอนเพส และขั้วไฟฟาอางอิงที่พิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดเพส โดยขั้นตอนแรกจัดวางแมแบบสําหรับพิมพขั้วไฟฟา

ทํางานและขั้วไฟฟาชวยลงบนกระจกสไลด แลวพิมพสกรีนคารบอนเพสจะไดลักษณะขั้วไฟฟาสองเสน ทําใหแหงดวยการอบที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันพิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรดเพสดวยแมแบบสําหรับขั้วอางอิง 

ทําใหแหงดวยการอบที่ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 45 นาที จะไดขั้วไฟฟาทั้ง 3 ขั้วบนกระจกสไลด ซ่ึงแตละขั้วมีความหนา

ประมาณ 10 ไมโครเมตร กวาง 1 มิลลิเมตร และยาว 25 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 2 

และสวนที่สองคือแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาค ทําไดโดยเทสารละลายพีดีเอ็มเอสลงบนแมพิมพที่

ถูกออกแบบใหมีเสนตรงลักษณะคลายทอขนาดหนา 200 ไมโครเมตร กวาง 500 ไมโครเมตร และยาว 30 มิลลิเมตร จากน้ัน

นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล เปนเวลา 3 ชั่วโมง จะไดแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาค และเจาะรูพีดีเอ็ม-

เอสบริเวณปลายทอเพื่อสรางทางเขา-ออกของสารละลาย สุดทายนําแผนกระจกสไลดที่ผานการพิมพขั้วไฟฟาเชื่อมติดกับแผน

พีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับจุลภาคโดยใชออกซิเจนพลาสมา 30 วินาที ไดอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล ประกอบดวยขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวยที่พิมพสกรีนคารบอน, ขั้วไฟฟา

อางอิงที่พิมพสกรีนซิลเวอรซิลเวอรคลอไรด และแผนพีดีเอ็มเอสที่มีทอการไหลระดับไมครอน 

 

ซ่ึงขั้นตอนการตรวจวัดดวยระบบการไหลที่เรียกวา โฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส ซ่ึงเปนเทคนิคที่มีความสะดวก 

อัตโนมัติ และมีความแมนยํา  ถูกนํามาใชในการขับเคล่ือนทอนโซนของสารละลายไอโอไดด เพื่อสงผานทอนของสารละลาย 
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ไอโอไดดไปยังอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล โดยระบบการไหลไดออกแบบใหปมลูกรีดขับเคล่ือนฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ใชเปน

กระแสตัวพาดันทอนของสารละลายไอโอไดดที่ฉีดผานเขามายังวาลว I1 ดังแสดงในภาพที่ 3 หลักการทํางาน คือ ฟอสเฟต

บัฟเฟอรตัวพาจะถูกดูดดวยปมเขาสูระบบตรวจวัดอยางตอเน่ืองดวยอัตราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอนาที ผานทางทอ

พลาสติกยืดหยุน ทอนสารละลายไอโอไดดปริมาตร 100 ไมโครลิตรจะถูกฉีดเขาสูกระแสตัวพาทางวาลวสําหรับฉีดสาร I1 

(injection valve) เพื่อนําไปยังตัวตรวจวัดเคมีไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล โดยใชเทคนิคแอมเพอโรเมตรีที่สภาวะ

ศักยไฟฟา 0.7 โวลต 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ระบบการไหลสําหรับการตรวจวัดสารละลายไอโอไดด โดย I1คือ วาลวสําหรับฉีดสาร (injection valve), เสนสีดํา

คือ ทอสําหรับสารไหล และเสนสีแดงคือ สายไฟเพื่อรับสัญญาณ 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 ผลการวิเคราะหดวยข้ัวไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีน (SPCE) 

การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารละลายไอโอไดดดวยขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนบนพีวีซี โดยใชเทคนิค

ไซคลิกโวลแทมเมตรีสแกนศักยไฟฟาจาก -0.20 ถึง 1.00 โวลต ดวยอัตรา 0.05 โวลตตอวินาที จากภาพที่4 พบวาใหสัญญาณ

กระแสไฟฟาออกซิเดชั่นและรีดักชั่นของสารละลายไอโอไดด 1 มิลลิโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอส

เฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5 ในชวงศักยไฟฟา 0.4 ถึง 0.9 โวลต และ 0.4 ถึง -0.1 โวลต ตามลําดับ และใหสัญญาณกระแสพื้นหลัง

ของสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5 ซ่ึงต่ํามากเม่ือเทียบกับสารละลายที่ตองการวิเคราะห

(สารละลายไอโอไดด) จึงถือไดวาสารละลายอิเล็กโทรไลตในระบบไมสงผลรบกวนการตรวจวิเคราะหที่ศักยไฟฟาน้ันๆ ดังน้ัน

ขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนสามารถตรวจวิเคราะหไดทั้งสองชวงความตางศักย ในการทดลองน้ีใชชวงสัญญาณ

กระแสไฟฟาออกซิเดชั่น 0.4 ถึง 0.9 โวลต เพื่อศึกษาหาสภาวะศักยไฟฟาที่เหมาะในการวัดไอโอไดดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของสารละลายไอไดด 1 มิลลิโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟส

บัฟเฟอรที่พีเอช5 อัตราการสแกน 0.05 โวลตตอวินาที 
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4.2 ผลการวิเคราะหดวยข้ัวไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล 

4.2.1 สภาวะความตางศักยไฟฟาที่เหมาะ 

ในสวนของการทดลองน้ีใชระบบการไหลอัตโนมัติควบคุมการเคล่ือนที่ของสารที่อัตราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอ

นาท ีปริมาตรทอนสารตัวอยาง 100 ไมโครลิตร ควบคูกับการตรวจวัดดวยขั้วไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลโดยใชเทคนิค

แอมเพอโรเมตรี เพื่อศึกษาความตางศักยไฟฟาในชวง 0.4 ถึง 1.1 โวลต อัตราการสแกน 0.05 โวลตตอวินาที ทําการทดลอง

โดยวัดสัญญาณของสารละลายไอโอไดด 500 ไมโครโมลารในสารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พี

เอช5 และวัดสัญญาณของกระแสพื้นหลัง (สารละลายอิเล็กโทรไลต 60 มิลลิโมลาร ฟอสเฟสบัฟเฟอรที่พีเอช5) ที่ความตาง

ศักยตางๆ (n=3) จากน้ันพล็อตกราฟความสัมพันธระหวางอัตราสวนของสัญญาณตอกระแสพื้นหลังเพื่อหาคาความตางศักยที่

เหมาะสม ดังน้ันจากภาพที่ 5ก พบวาเม่ือเพิ่มคาความตางศักยใหแกขั้วไฟฟาสงผลใหสัญญาณกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นถึงคาหน่ึง

แลวลดลง เม่ือหาความสัมพันธระหวางอัตราสวนของสัญญาณตอกระแสพื้นหลัง จากภาพ 5ข พบวาในการตรวจวัด

สารละลายไอโอไดดในการทดลองน้ีที่ความตางศักยไฟฟา 0.7 โวลตมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่5 ก.) กราฟสัญญาณกระแสไฟฟาที่ความตางศักยตางกันของสารละลายมาตรฐไอโอไดดและกระแสพื้นหลัง ข.) กราฟ

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของสัญญาณตอกระแสพื้นหลังกับความตางศักยไฟฟา 

 

4.2.2 ความสามารถในการวิเคราะห 

ในการทดลองน้ีใชขั้วไฟฟาอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล โดยควบคุมการเคล่ือนที่ของสารดวยระบบการไหล

อัตโนมัติ ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่อัตราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอนาที  ระบบการวิเคราะหน้ีใหความเปนเสนตรงจากการ

วิเคราะหสารละลายไอโอไดดในชวง 50 ถึง 700 ไมโครโมลาร โดยใหสมการเสนตรงคือ I = (3.2285±0.1462)[I-] - 

(65.1902±60.0449) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r2) คือ 0.9939 ขีดจํากัดของการตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดของการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ (LOQ) คือ 16.29 และ 51.88 ไมโครโมลาร ตามลําดับ กราฟมาตรฐานและสัญญาณที่ตรวจวัดไดถูก

แสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่6 สัญญาณที่ไดจากการวิเคราะหสารละลายไอโอไดดที่ความเขมขนตางๆ (n=3) และกราฟมาตรฐาน 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

 งานวิจัยน้ีประสบผลสําเร็จทั้งสองสวน คือการพัฒนาขั้วไฟฟาคารบอนแบบพิมพสกรีน หรือ “เอสพีซีอี” บนแผน

พีวีซี สําหรับตรวจวัดสัญญาณเคมีไฟฟาเชิงคุณภาพของสารไอโอไดดเบื้องตนดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ที่มี ตนทุนการ

ผลิตต่ํา ใชงานงาย ใชสารตัวอยางนอย และเปนขั้วไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห ในสวนที่สองการประดิษฐขั้วไฟฟา

คารบอนแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลล” บนกระจกสไลด 

สําหรับตรวจวัดเชิงปริมาณของสารละลายไอโอไดดดวยเทคนิคแอมเพอโรเมตรี ใหความสามารถในการตรวจวัดไดในชวงความ

เขมขนไมโครโมลารของสารละลายไอโอไดด นอกจากน้ีดวยขนาดที่เล็กของอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลและใชงานรวมกับ

ระบบการไหลอัตโนมัติยังสงผลให สามารถทํางานวิเคราะหไดอยางตอเน่ืองและถูกตอง มีความสะดวกในการใช ใชสารเคมี

ประมาณนอยและไมทําใหเกิดการเปนพิษระหวางการวิเคราะห  

 

6. ขอเสนอแนะ 

 

 ขั้วไฟฟาคารบอนเพสแบบพิมพสกรีนรวมกับระบบของไหลจุลภาค (microfluidics) หรือ “อิเล็กโทรเคมีคอลโฟล

เซลล” ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดและวิเคราะหสารมาตรฐานไอโอไดดได ดังน้ันอิเล็กโทรเคมีคอลโฟลเซลลนาจะนําไป

ประยุกตสําหรับการตรวจวัดหาปริมาณไอโอไดดในตัวอยางยา เชน ยาสําหรับรักษาโรคไทรอยด ยาสําหรับปองกันรังศีไอดีน 

และวิตามินสําหรับผูขาดไอโอดีน ตอไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณแหลงเงินทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนาเภสัชภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ 

(NRU) ) ภายใตการนําของศาสตราจารย ดร. มนัส พรหมโคตร และทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการ

วิจัยทางเคมีของศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (PERCH-CLC) อีกทั้งทุน The Central 

Instrument Facility (CIF) หนวยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนเครื่องมือในการวิจัยมาตลอด สุดทายน้ี

ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกสและอิเล็กทรอนิกสอินทรีย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนอยางยิ่งในการอํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือตางๆ 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาผลของสัดสวนการผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางบีอาร และยางธรรมชาติกับยางเอสบีอารที่สัดสวน 

100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 สวนโดยนํ้าหนัก ตอสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญเสียของ

ยางผสม พบวายางผสมมีการออนตัวของความเคนลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรสูงขึ้นตามสัดสวนการผสมของยางบีอาร

หรือยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น         

ซ่ึงยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีคาความเคนสูงสุด ความเครียดคงรูปถาวร และพลังงานสูญเสียมากกวายางธรรมชาติผสม

ยางบีอาร ในขณะที่จํานวนรอบของการถูกกระทําอยางตอเน่ืองตอยางผสมน้ัน เม่ือจํานวนรอบของการถูกกระทําเพิ่มขึ้น 

ความเครียดคงรูปถาวรและพลังงานสูญหายของยางมีคาสูงขึ้นตามไปดวย สวนการออนตัวของความเคนมีคาลดต่ําลง 

 

คําสําคัญ: ยางผสม  ยางธรรมชาติ  การออนตัวของความเคน  พลังงานสูญเสีย  

 

Abstract 

 

This work studies the effect of the blend ratios in STR 5L/BR and STR 5L/SBR blends on stress softening 

and loss energy of natural rubber vulcanizates. STR 5L/BR and STR 5L/SBR blend ratios were varied at 

100/0, 75/25, 50/50, 25/75 and 0/100 parts by weight, respectively. It was found that the stress softening 

decreased, but permanent set strain increased with increasing the BR or SBR contents in rubber blends. 

The loss energy of STR 5L/SBR blend increased with the SBR ratio. The stress softening, permanent set 

strain, and loss energy of STR 5L/SBR blend were higher than that of STR 5L/BR blend. Increasing the 

number of cycles of cyclic deformation, the permanent set strain increased, while the stress softening, 

and loss energy decreased.  

 

Keywords: rubber blend, natural rubber, stress softening, loss energy  
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

หลายชนิด สมบัติเดนของยางธรรมชาติไดแก ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) สูง แมไมไดเติมสารเสริมแรง 

เน่ืองจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สมํ่าเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเม่ือดึง (Toki & Hsiao, 2003; Tosaka et al., 

2004; Toki et al., 2005) สามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% หรือมากกวาน้ัน (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; 

Roberts, 1988) สมบัติในการยืดไดสูงน้ี ทําใหยางธรรมชาติน้ีสามารถทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง มีสมบัติเชิงพลวัต 

(dynamic properties) ที่ดี มีความยืดหยุน (elasticity) สูง ความรอนสะสมภายใน (heat build-up) ที่เกิดขณะใชงานต่ํา 

และมีสมบัติการเหนียวติดกัน (tack) ที่ดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก ยางลอเครื่องบิน หรือใชผสมกับยาง

สังเคราะหในการผลิตยางรถยนต นอกจากน้ันยังมีความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) สูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและ

อุณหภูมิสูง (พรพรรณ, 2540) แมวายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีเหมาะสําหรับการผลิตผลิตภัณฑยาง แตยางธรรมชาติมีขอเสีย

หลักคือ การเส่ือมสภาพเร็วภายใตแสงแดด ออกซิเจน โอโซน และความรอน เน่ืองจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพันธะคู 

(double bond) อยูมาก ทําใหยางวองไวตอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซนโดยมีแสงแดดและความรอนเปนตัวเรง

ปฏิกิริยา ดังน้ันในการแกไขขอดอยเหลาน้ี สามารถทําไดโดยการเลือกเอาสมบัติที่ดีจากยางสังเคราะหชนิดอ่ืนมาทดแทน โดย

การผสม (blend) ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะหเหลาน้ีเขาดวยกัน เพื่อใหไดยางที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการใชงาน เชน 

สมบัติดานความทนทานตอการขัดถูของยางบีอาร (บิวทาไดอีน, BR) สมบัติความทนทานตอนํ้ามันของยางไนไตรล (NBR) 

สมบัติความทนทานตอความรอนและโอโซนของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM) สมบัติดานความทนทานตอการเสียดสี

ของยางเอสบีอาร (สไตรีนบิวทาไดอีน, SBR) เปนตน  

วัสดุยางเม่ือถูกกระทําอยางตอเน่ืองจะมีการออนตัวของความเคน (stress softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหาย

ได ปรากฏการณการออนตัวของความเคนน้ีรูจักกันทั่วไปในชื่อผลของมูลลินส (Mullins effect) นอกจากน้ียางซ่ึงเปนวัสดุ

ประเภทหยุนหนืด (viscoelastic material) จะเกิดการสูญเสียพลังงานจากแรงกระทําอยางตอเน่ือง กลาวคือแรงที่ใชในการ

ผิดรูปจะมากกวาแรงที่ใชในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานที่สูญเสียไปน้ีจะอยูในรูปของพลังงานความรอนสะสม (heat build-

up) 

ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาผลของสัดสวนการผสมของยางธรรมชาติกับยางบีอาร และยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร

ตอสมบัติการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญเสีย โดยแปรสัดสวนการผสมเปน 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 

0/100 สวนโดยนํ้าหนัก เน่ืองจากยางบีอาร และยางเอสบีอารเปนยางที่นิยมใชผสมกับยางธรรมชาติในการผลิตยางลอรถ 

โดยเฉพาะในสวนของดอกยางลอ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ผสมยางคอมเปานดตามสูตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM 

D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิงขนาด 10x20 น้ิว ซ่ึงมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย

เจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซ่ึงมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํายางคอมเปานดที่เตรียมได มาทดสอบ

ลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150 

องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี 

Ingredients Quantity (phra) 

STR 5L 100 75 50 25 - 

BRb or SBRc  - 25 50 75 100 

Stearic acid 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Zinc oxide 5 5 5 5 5 

CBSd 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Sulphur 2 2 2 2 2 
aสวนตอยาง 100 สวนโดยนํ้าหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber)  
bButadiene rubber, KUMHO KBR 01 
cStyrene butadiene rubber, BSTE SBR 1502 
dN-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide 

 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด 

ขั้นที่ วิธีการ เวลา (นาที) 

1 บดยาง 2 

2 เติมกรดสเตียริค 1 

3 เติมซิงคออกไซด 2 

4 เติมสารตัวเรง 2 

5 เติมกํามะถัน 2 

6 มวนยางเปนแทง แลวใสดานปลายผานลูกกล้ิง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน 10 ครั้ง 

 

จากน้ันนําแผนทดสอบมาตัดเปนชิ้นทดสอบรูปดัมเบล (dumb-bell) แลวนําไปทดสอบดวยเครื่อง Universal 

Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตร/นาที โดยดึงยางใหยืดออก 100 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ  ใน

โหมด cycle จํานวน 7 รอบ บันทึกคาความเคนสูงสุด (maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set 

strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเน้ือยาง (hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ 

รายงานผลดวยคาเฉล่ีย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AL – AU     (1) 

 

โดยที่  AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m2) 

AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2) 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยน้ีตั้งแตการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ 

และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย 
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ภาพที่ 1 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยน้ี 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

ยางธรรมชาติผสมกับยางบีอาร และยางเอสบีอารในสัดสวน 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr มีคา

ความเคนสูงสุดในการดึงใหยางยืดออก 100 เปอรเซ็นต จากการทดสอบยืด-หด จํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 2(ก) ยาง

ธรรมชาติผสมยางบีอาร และ 2(ข) ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร พบวา คาความเคนสูงสุดของการดึงมีคาลดลงตามสัดสวน

ของยางบีอารหรือยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยางธรรมชาติผสมยางบีอารมีคาสูงกวายางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารอยู

เล็กนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากคาความเคนของยางบีอารมีคาสูงกวายางเอสบีอาร การออนตัวของความเคนหรือผลของมูลลินสของ

ยางผสมทั้งสองชนิดที่ถูกดึงใหยืด-หดอยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ พบวาเม่ือจํานวนรอบที่ดึงใหยางยืด-หดเพิ่มขึ้น ความเคน

ของยางผสมทั้งสองชนิดมีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น การออนตัวหรือลดลงของความเคนน้ี อาจเปนผลมาจากการดึง

ยางใหยืดออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ 

(Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การคลายการเก่ียวพัน (disentanglement) ของโซ

โมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซโมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) ดังน้ันการดึงให

ยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงใชแรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลงน่ันเอง ซ่ึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหลาน้ี ยังสงผลใหยาง

เกิดการคงรูปถาวร ไมสามารถคืนกลับสูรูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ ซ่ึงจะพิจารณาขนาดของการคงรูปถาวรน้ีตอไป   
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(ก) STR 5L/BR blends    (ข) STR 5L/SBR blends 

ภาพที่ 2 ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR ที่สัดสวนการผสม 100/0, 

75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr 
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(ก) STR 5L/BR blends    (ข) STR 5L/SBR blends 

ภาพที่ 3 ระยะยืดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR  

 

วัสดุยางเม่ือถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแตไม

สมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวน ภาพที่ 3(ก) และ 3(ข) แสดงความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมกับยางบี

อาร และยางเอสบีอาร ตามลําดับ พบวายางผสมทั้งสองชนิดมีความเครียดคงรูปถาวรเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางบีอารหรือ

ยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น โดยยางธรรมชาติผสมกับยางเอสบีอารมีความเครียดคงรูปถาวรมากกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากยางเอสบีอารซ่ึงเปนพอลิเมอรรวมระหวางสไตรีนกับบิวทาไดอีน สวนของสไตรีนจะทําใหความยืดหยุนของ

ยางลดลง (พรพรรณ, 2540) ความเครียดคงรูปถาวรของยางผสมทั้งสองชนิดน้ีมีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูกกระทํา ซ่ึงอาจ

เปนผลมาจากการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการคลายการเก่ียวพันของโซโมเลกุล 

หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวดังกลาวแลวกอนหนาน้ี 
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(ก) STR 5L/BR blends    (ข) STR 5L/SBR blends 

ภาพที่ 4 พลังงานสูญหายในการยืด-หดแตละรอบของยางผสม (ก) STR 5L/BR และ (ข) STR 5L/SBR 

 

จากความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดในการดึงใหยางยืด-หดแตละรอบ เม่ือคํานวณพื้นที่ใตกราฟของการ

ดึงใหยางยืดออก (ขาขึ้น) และพื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญเสียตามสมการที่ (1) 

ไดผลแสดงดังภาพที่ 4 จะเห็นวาพลังงานสูญเสียของยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางบีอารไมแตกตางกันมากนัก เม่ือ

สัดสวนการผสมของยางธรรมชาติกับยางบีอารเปล่ียนไปดังภาพที่ 4(ก) ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารน้ัน พลังงาน
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สูญเสียสูงขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารในยางผสมที่เพิ่มขึ้นดังภาพที่ 4(ข) และมีคาสูงกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการ

คลายการเก่ียวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวมากกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร โดยเฉพาะ

สวนของสไตรีนที่เปนองคประกอบของยางเอสบีอารทําใหความยืดหยุนลดนอยลง ซ่ึงผลจากสาเหตุเหลาน้ีจะเกิดขึ้นในการดึง

ใหยืด-หดครั้งแรงสูงที่สุด หลังจากน้ันเม่ือกระทําซํ้า ๆ พลังงานสูญเสียจากการดึงใหยืด-หดจะลดลงตามจํานวนรอบที่ถูก

กระทํา  
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ภาพที่ 5 พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หดจํานวน 7 รอบของยางผสม STR 5L/BR และ STR 5L/SBR ที่สัดสวนการผสม 

100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr 

 

พลังงานสูญเสียรวมจากการดึงใหยืด-หด จํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 5 เห็นไดอยางชัดเจนวายางธรรมชาติผสม

ยางเอสบีอารมีคาสูงกวายางธรรมชาติผสมยางบีอารมากและมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารในยางผสม 

ซ่ึงพลังงานสูญเสียเหลาน้ีจะอยูในยางในรูปของความรอนสะสม ซ่ึงอาจเปนผลมาจากสวนของสไตรีนที่มีอยูในโมเลกุลของยาง

เอสบีอาร สวนยางธรรมชาติผสมยางบีอารมีพลังงานสูญเสียไมแตกตางกันมากนัก เม่ือแปรสัดสวนของการผสม ดังน้ันในการ

เลือกใชยางทั้งสองชนิดน้ี คือยางบีอารและยางเอสบีอารมาผสมกับยางธรรมชาติเพื่อตองการสมบัติดานความทนทานตอการ

ขัดถู อาจจะตองพิจารณาถึงความรอนสะสมที่เกิดขึ้นดวย โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองใชงานอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน ซ่ึงใน

การนํายางผสมมาใชงานจําเปนตองพิจารณาถึงสัดสวนการผสมเพื่อใหไดสมบัติตรงตามตองการ  

 

4. สรุปผลการวิจัย  
 

ยางผสมมีการออนตัวของความเคนลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรสูงขึ้นตามสัดสวนการผสมของยางบีอารหรือยาง

เอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอารมีคาเปล่ียนแปลงไมมากนัก แตยางธรรมชาติผสม

ยางเอสบีอารมีพลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของยางเอสบีอารที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารมีคาความเคน

สูงสุด ความเครียดคงรูปถาวร และพลังงานสูญเสียมากกวายางธรรมชาติผสมยางบีอาร การถูกระทําใหผิดรูปโดยการดึงใหยืด-
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หด อยางตอเน่ืองจะทําใหความเคนสูงสุดมีคาลดลง แตความเครียดคงรูปถาวรและพลังงานสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนครั้งที่

ถูกกระทําอีกดวย 

 

5. ขอเสนอแนะ  

 

ผลการวิจัยที่ไดเก่ียวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางบีอาร 

และยางธรรมชาติผสมยางเอสบีอารที่สัดสวนการผสม 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 phr สามารถนําไป

ประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตางๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางที่ไดรับแรงกระทําอยางตอเนื่อง หรือ

ผลิตภัณฑที่ตองรับแรงกระทําซํ้า ๆ ขณะใชงาน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน และยางรองอาคาร ซ่ึงอาจตองทําการวิจัย

ตอไปในกรณีของยางผสมที่เติมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ   

 

6. กิตติกรรมประกาศ  
 

ขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่

อนุเคราะหวัสดุและสารเคมี รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีไดพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันรวมกับการใชอุปกรณการแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรน เพื่อตรวจวัด

ปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางนํ้า ในงานน้ีอุปกรณการแยกสารระเหยที่ออกแบบใหม สรางขึ้นโดยใชเครื่องพิมพสามมิติชนิด 

stereolithographic ซ่ึงอุปกรณจะประกอบดวยหลุม 2 หลุม สําหรับสารละลายตัวรับ และสารละลายตัวใหซ่ึงอยูในระบบปด 

การแพรของแกสตัวอยางจะเกิดขึ้นที่ชองวางเหนือหลุม 2 หลุมน้ี (headspace) จากดานสารละลายตัวให ไปสูสารละลายตัวรับ 

สําหรับการวิเคราะหแอมโมเนีย สารละลายมาตรฐานหรือตัวอยางจะอยูในรูปแอมโมเนียมไอออน จะผสมกับสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด เพื่อใหเกิดแกสแอมโมเนีย ที่จะระเหยผาน headspace จากน้ันแพรเขาสูสารละลายโบรโมไทมอลบลู         

ที่เปนสารละลายตัวรับ การเปล่ียนสีของโบรโมไทมอลบลู จะตรวจวัดที่ความยาวคล่ืน 616 นาโนเมตร การศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอขนาดของสัญญาณการวิเคราะห เชน ปริมาตรของสารละลายตัวให และสารละลายตัวรับ ความเขมขนของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด และประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางนํ้า คลองแสนแสบ 
 

คําสําคัญ: ระบบโฟลอินเจคชัน  โบรโมไทมอลบลู  แอมโมเนีย  อุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรน 
 

Abstract 
 

Flow injection system coupled with membraneless gas diffusion (MBL-GD) device was developed 

for determination of ammonia content in water samples.  In this work, the newly designed MBL-GD device 

was built by using stereolithographic 3D printing. The unit consists of two reservoirs for resting donor and 

acceptor solution in the virtually closed device. Diffusion of volatile analyte occurs across the headspace 

from donor to acceptor solution. For ammonia analysis, standard or sample containing NH4
+ was mixed 

with NaOH to produce gaseous NH3, which then diffused into solution of bromothymol blue as an acceptor. 

The color change of bromothymol blue was monitored at 616 nm. Various parameters affecting signal, 

such as volume of donor and acceptor solution, concentration of NaOH and stopped time were evaluated. 

Application for real sample obtained from Saen Saep canal was investigated. 
 

Keywords: flow injection, bromothymol blue indicator, ammonia, membraneless gas diffusion device 
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1. บทนํา  

 แอมโมเนียเปนสารประกอบอนินทรียไนโตรเจนที่สําคัญในการบงบอกคุณภาพของนํ้า เน่ืองจากปริมาณแอมโมเนีย

ในนํ้าที่สูงเกินไป จะมีความเปนพิษตอสัตวนํ้า โดยสาเหตุหลักของปริมาณแอมโมเนียในนํ้าสูง เน่ืองมาจากการยอยสลาย

อินทรียไนโตรเจน ในซากพืชซากสัตว ปุย และนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหสารประกอบโปรตีน เปล่ียนไปเปน

แอมโมเนีย ซ่ึงละลายนํ้าไดดี จึงไหลผานชั้นดิน ปนเปอนเขาสูแหลงนํ้าธรรมชาติ (Hargreaves et al., 1998:181-212) 

แอมโมเนียเปนสารพิษที่มีความเปนพิษตอสัตวนํ้า คาความเปนพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียโดยเฉล่ียจากสัตวทะเล 17 ชนิด 

อยูที่ 1.86 mg NH3/L (Randall et al., 2002:17-23) ซ่ึงวิธีที่ไดรับความนิยมในการวิเคราะหปริมาณของแอมโมเนียคือ

ปฏิกิริยา Berthelot (E. Strauss et al., 1991:77) โดยจะเกิดปฏิกิริยาระหวางแอมโมเนีย ฟนอล และไฮโปคลอไรทใน

สารละลายที่เปนดาง เกิดเปนสารประกอบเชิงซอน indophenol ที่มีสีฟา และตรวจวัดดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรที่

ความยาวคล่ืน 640 นาโนเมตร (J.F van Staden et al., 1997: 281-289) วิธีน้ีเปนวิธีที่มีความไวในการวิเคราะหสูง แตมี

ขอจํากัดคือสารเคมีที่ใช โดยเฉพาะฟนอล มีความเปนพิษตอส่ิงแวดลอมและผูปฏิบัติการทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  จึงไดมี

การประยุกตใชเทคนิคการไหลแบบโฟลอินเจคชัน ( Flow injection analysis, FIA ) รวมกับปฏิกิริยา Berthelot ในการ

วิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนีย (A.Cerda et al., 1995: 165-173) เพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีลง อีกทั้งระบบการวิเคราะห

เปนระบบปด จึงชวยลดการสัมผัสสารของผูทําการทดลองอีกดวย 

 การใชเทคนิคการไหลแบบโฟลอินเจคชัน ( Flow injection analysis, FIA ) รวมกับอุปกรณไอระเหยแบบใชเยื่อ

เลือกผาน (Gas diffusion unit, GD) เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย (A. 

Cerda et al., 1995) เน่ืองจากเปนเทคนิคที่สามารถลดการรบกวนจากองคประกอบของตัวอยางได เพราะในระบบ FIA-GD 

เม่ือสารละลายตัวอยางผานไปที่อุปกรณไอระเหย จะมีเฉพาะสารระเหย หรือแกสแอมโมเนียเทาน้ันที่สามารถแพรจาก

สารละลายตัวให ผานเยื่อเลือกผานเขาสูสารละลายตัวรับเพื่อทําปฏิกิริยาที่เหมาะสมและตรวจวัดดวยเครื่องสเปกโตรโฟโต

มิเตอร  ในขณะที่สารอ่ืนๆที่ละลายนํ้าจะไมสามารถผานเยื่อเลือกผานไปได และจะไหลออกทิ้งไปที่ปลายทอของสารละลายตัว

ให จากหลักการดังกลาวทําใหการวิเคราะหดวยวิธีน้ีมีประสิทธิภาพดี มีความถูกตอง แมนยําสูง อยางไรก็ดีการใชเยื่อเลือกผาน

ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก มักจะเกิดการอุดตัน และเกิดการเส่ือมสภาพของเยื่อเลือกผานเม่ือใชงานกับตัวอยางไดไมนาน ทําใหตองมี

การเปล่ียนเยื่อเลือกผานบอย สงผลใหมีตนทุนในการวิเคราะหสูง   

ในป ค.ศ. 2006 ไดมีการพัฒนาอุปกรณแยกสารระเหยแบบใหมที่ไมใชเมมเบรนเรียกวา membraneless gas 

diffusion (MBL-GD) เพื่อทําการวิเคราะหแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม รวมกับระบบโฟลอินเจคชั่น (N. Choengchan et al., 

2006: 33-37) โดยอุปกรณดังกลาวทําจากแทงอะครีลิกเซาะรอง 2 รองขนานกันในแนวยาว สําหรับใหสารละลายตัวใหและ

สารละลายตัวรับไหลผาน เม่ือปดฝาดานบนจะมีชองวางดานบนเกิดขึ้นภายในระบบปดดานบนของแนวเซาะรอง 

(headspace) ชองวางน้ีมีไวสําหรับการแพรของแกสจากสารละลายตัวให ไปสูสารละลายตัวรับน่ันเอง อุปกรณน้ีสามารถใช

งานไดดี เทียบเทาอุปกรณ GD แบบเดิม แตมีขอดีที่นาสนใจคือไมตองใชเยื่อเลือกผาน ทําใหประหยัดตนทุน และยังพบวาการ

แพรของสารระเหยผานชองวาง headspace น้ี มีประสิทธิภาพดีกวาการแพรของสารระเหยผานชองวางขนาดเล็กของเยื่อ

เลือกผานอีกดวย 

ในป ค.ศ. 2011 ไดมีการประยุกตใชอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรนรวมกับระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิ

สิส ในการวิเคราะหแอมโมเนียในตัวอยางนํ้าเสีย ( M. Ines G.S. Almeida et al., 2011: 1244-1252) โดยในงานวิจัยน้ีจะ

วิเคราะหแอมโมเนียโดยใหแอมโมเนียมคลอไรดทําปฏิกิริยากับกรด-เบส อินดิเคเตอร และตรวจวัดสีที่เปล่ียนแปลงดวยเครื่อง

สเปคโตรโฟโตมิเตอร ซ่ึงสารเคมีที่ใชมีความปลอดภัยและยังมีประสิทธิภาพกวาเทคนิค Berthelot อีกดวย 

 ในงานวิจัยน้ีจึงทําการพัฒนาระบบการวิเคราะหแบบก่ึงอัตโนมัติ โดยใชระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิสิส (flow 

injection analysis หรือ FIA) เพื่อวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ระบบการวิเคราะหแบบ
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ก่ึงอัตโนมัตทิี่พัฒนาขึ้นจะประกอบดวยอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผาน ที่ออกแบบใหมใหมีขนาดเล็กลงเพื่อ

ประหยัดวัสดุที่ใช และสรางไดสะดวกขึ้นโดยใชเครื่องพิมพสามมิติชนิด stereolithographic โดยอุปกรณประกอบดวยหลุม

พักสารละลาย 2 หลุม สําหรับพักสารละลายตัวให (donor reservoir) และ สารละลายตัวรับ (acceptor reservoir)  การ

ทํางานของระบบจะเริ่มจากการใสสารละลายอินดิเคเตอรเขาสูหลุมพักสารละลายตัวรับ และเตรียมแกสแอมโมเนียโดยการใส

สารตัวอยางและโซเดียมไฮดรอกไซดเขาไปผสมในหลุมพักของสารละลายตัวให และแกสแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะแพรผานชอง

อากาศเหนือหลุมพัก กอนละลายกลับลงสูนํ้าในหลุมพักสารละลายตัวรับ 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น   

NH4
+ (aq) +  OH- (aq)  NH3 (g) + H2O (l)       (1) 

 NH3 (g) + H2O (aq)   NH4
+ (aq) + OH- (aq)   (2) 

การตรวจวัดจะอาศัยการเปล่ียนพีเอช ที่เกิดขึ้นเม่ือมีการละลายกลับของแกสแอมโมเนียของสารละลายตัวรับและ 

ติดตามการเปล่ียนคาพีเอช โดยใชการเปล่ียนสีของพีเอช–อินดิเคเตอร ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชโบรโมไทมอลบลู ที่เปล่ียนสีจากสี

เหลืองเปนสีฟาและตรวจวัดดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคล่ืน 616 นาโนเมตร และศึกษาปจจัยที่สงผลตอขนาด

ของสัญญาณการวิเคราะห เชนปริมาตรของสารละลายตัวให และสารละลายตัวรับ ความเขมขนของสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด เวลาที่ใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย และประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางจริงเชน 

นํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะหแบบก่ึงอัตโนมัติโดยใชระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิสิส  

รวมกับอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผานแบบใหม ที่สรางไดสะดวกมากขึ้นผานการพิมพสามมิติ สําหรับวิเคราะห

ปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางนํ้า เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม และสามารถประยุกตใชกับการ

วิเคราะหเชิงปริมาณของแอมโมเนียในตัวอยางจริง 

 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 

 3.1 การเตรียมสารละลาย 

 สารละลายเขมขนแอมโมเนียมคลอไรด 100 ppm เตรียมไดโดยนําแอมโมเนียมคลอไรด 0.0320 กรัม ละลาย

และปรับปริมาตรดวยนํ้ากล่ันเปน 100 มิลลิลิตร  

 สารละลายมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรดสําหรับการสรางกราฟมาตรฐาน เตรียมไดโดยการเจือจางสารละลาย

เขมขนแอมโมเนียมคลอไรด 100 ppm แลวปรับปริมาตรดวยนํ้ากล่ัน. 

 สารละลายเขมขนโบรโมไทมอลบลู 0.4 กรัม/ลิตร เตรียมโดยชั่งโบรโมไทมอลบลู 0.0400 กรัม ละลายและ

ปรับปริมาตรดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 6.4x10-4 โมล/ลิตร 100 มิลลิลิตร  

 สารละลายโบรโมไทมอลบลูที่ใชในการวิเคราะห 0.01 กรัม/ลิตร เตรียมไดโดยปเปตสารละลายโบรโมไทมอ

ลบลูจาก 0.4 กรัม/ลิตร มา 2.5 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวยนํ้ากล่ัน 100 มิลลิลิตร 

 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมล/ลิตร เตรียมโดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซน 4 กรัม ละลายและปรับ

ปริมาตรดวยนํ้ากล่ัน 100 มิลลิลิตร 
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 3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ  

  ระบบโฟลอินเจคชันที่ใชในงานวิจัยน้ีดังแสดงในภาพ 1 ประกอบดวย เพอริสตาลติกปม (Peristaltic pump) 

จากบริษัท Ismatec อินเจคชนัวาลว 6 ทาง (6-port injection valve) จากบริษัท Upchurch scientific เครื่อง สวิชชงิวาลว 

4 ทาง จากบริษัท Health & Science สเปกโตรโฟโตมิเตอรรุน V-1200 จากบริษัท MAPADA instruments ทอที่ใชในระบบ

จะใชทอพลาสติกชนิดเทฟลอน หรือ PTFE ขนาด 1.0 มิลลิเมตรจากบริษัท VICI ทอตอจากเพอริตาติกปมใชทอพลาสติก ชนิด

ไทกอน (tygon) จากบริษัท ISMATEC และ อุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเมมเบรนที่สรางขึ้นโดยใชเครื่องพิมพสามมิติ 

 

 3.3 ระบบโฟลอินเจคช่ัน 

 

 
ภาพที่1 ระบบโฟลอินเจคชัน ท่ีใชในงานวิจัย BTB = โบรโมไทมอลบลู, PP = เพอริสตาลติกปม, IV = อินเจคชันวาลว 6 ทาง 200 

ไมโครลิตร, SV = สวิชชิงวาลว 4 ทาง , MC = ทอผสม , AC = หลุมของตัวรับ, DN = ตัวให, D = ดีเทคเตอร, w = ภาชนะท้ิงสาร 

 

  ขั้นตอนการวิเคราะห ฉีดสารละลายโบรโมไทมอลบลู 200 ไมโครลิตร ผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 2 (IV2) 

และสวิชชิงวาลวตัวที่ 2 (SV2) เขาหลุมพักสารละลายตัวรับ จากน้ันฉีดสารมาตรฐายแอมโมเนียมคลอไรดหรือสารตัวอยาง 

100 ไมโครลิตร ผานอินเจคชนัวาลวตัวที่ 1 (IV1) และสวิชชงิวาลวตัวที่ 1 (SV1) เขาสูหลุมพักสารละลายตัวให และฉีดโซเดียม 

ไฮดรอกไซด 100 ไมโครลิตร ผานอินเจคชันวาลวตัวที่ 1 (IV1)  และสวิชชิงวาลวตัวที่ 1 (SV1) เขาสูหลุมพักสารละลายตัวให 

จะเกิดการแพรของแกสแอมโมเนียไปสูสารละลายโบรโมไทมอลบลู เปนเวลา 4 นาที จากน้ันหมุนสวิชชงิวาลวทั้ง 2 ตัว เพื่อให

สารละลายโบรโมไทมอลบลู เขาสูเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ตรวจวัดที่ความยาวคล่ืน 616 นาโนเมตร และสารละลายใน

หลุมพักสารละลายตัวใหจะถูกดูดออกผานสวิชชงิวาลว 1 ออกสูภาชนะทิ้งสาร 

 

4. ผลการทดลอง 
  

 4.1 ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 

  ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดจะสงผลตอประสิทธิภาพการเปล่ียนแอมโมเนียมไอออนเปนแกส

แอมโมเนียได จึงทําการศึกษาผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดในชวง 0.5 โมล/ลิตร  1.0 โมล/ลิตร  และ 2.0 

โมล/ลิตร ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 2 พบวา ที่ความเขมขน 0.5 โมล/ลิตรใหความชันกราฟต่ําที่สุด อาจเน่ืองมาจากความ

เขมขนนอยเกินไป ทําใหอัตราการเปล่ียนเปนแกสแอมโมเนียเกิดไดชา เม่ือเพิ่มความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดขึ้นไปที่ 

1.0 โมล/ลิตร ใหความชันกราฟสูงขึ้น จากน้ันความชันของกราฟเริ่มลดลงที่ความเขมขนโซเดียมไฮดรอกไซด 2.0 โมล/ลิตร 

เน่ืองจากที่ความเขมขนน้ี สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมีความหนืดสูงทําใหเกิดการผสมกับสารละลายแอมโมเนียมไอออน
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ไดนอย จึงเกิดแกสแอมโมเนียไดนอยลง จึงเลือกใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 1 โมล/ลิตร เน่ืองจากใหความไวในการ

วิเคราะหที่ดีที่สุด 

 
ภาพที่ 2 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซนตอความไวในการวิเคราะหแอมโมเนีย 

 

 4.2 ปริมาตรของสารละลายตัวรับ (acceptor reservoir) 

  ปริมาตรของสารละลายตัวรับโบรโมไทมอลบลูที่ใชในการวิเคราะหจะถูกจํากัดดวยขนาดของหลุมพัก

สารละลายตัวรับ ซ่ึงจะตองไมเกิน 800 ไมโครลิตร ในงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาปริมาตรของโบรโมไทมอลบลู 100 ถึง 500 

ไมโครลิตร และทําการทดลองกับแอมโมเนียมคลอไรดที่ 10 และ 40 ppm ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 3 จะเห็นวาคา

สัญญาณที่ไดของทั้ง 10 และ 40 ppm มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพการแพรของแอมโมเนียลงสูสารละลายตัวให

ที่ดีขึ้น จนถึงปริมาตร 200 และ 300 ไมโครลิตรที่มีขนาดสัญญาณใกลเคียงกัน หลังจากน้ันคาสัญญาณจะลดต่ําลง เน่ืองจาก

เกิดการเจือจางของแอมโมเนียในสารละลายตัวให จึงไดเลือก 300 ไมโครลิตร เน่ืองจากเม่ือปริมาตรของสารละลายตัวรับที่

มากขึ้นจะทําใหทอนของสารละลายตัวรับภายในระบบโฟลอินเจคชันยาวมากขึ้นดวย ทําใหระยะเวลาในการอานคาการ

ดูดกลืนมากขึ้น จึงทําใหมีความแมนยําที่ด ี

 

 
ภาพที่ 3 กราฟแนวโนมการศึกษาปริมาตรของโบรโมไทมอลบลู 

 

 4.3 ปริมาตรของสารละลายตัวให (donor reservoir) 

  ปริมาตรของสารละลายตัวใหที่ใชในการวิเคราะหจะถูกจํากัดดวยขนาดของหลุมพักสารละลายตัวให จะตองไม

เกิน 500 ไมโครลิตร ซ่ึงในงานวิจัยน้ีตัวใหเปนสารละลายผสมระหวางสารมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรดกับโซเดียมไฮดรอก

ไซน ซ่ึงจะถูกฉีดผานอินเจคชนัวาลวตัวที่ 1 ดวยปริมาตรที่เทากัน โดยในการศึกษาหาปริมาตรที่เหมาะสมของตัวใหน้ี จะ

ศึกษาเปนปริมาตรรวมทั้งหมดของสารละลายตัวใหที่เขาสูหลุมพัก ตั้งแต 100 ถึง 400 ไมโครลิตร และทําการทดลองกับ
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แอมโมเนียมคลอไรดที่ 10 และ 40 ppm ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 4 พบวาสัญญาณที่ 200 ไมโครลิตรใหสัญญาณที่ดี

ที่สุด จึงเลือกที่ 200 ไมโครลิตรเปนปริมาตรที่เหมาะสมของสารละลายตัวให 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแนวโนมของการศึกษาปริมาตรของสารละลายตัวให 

 

 4.4 เวลาที่ใชในข้ันตอนการแพรของแกสแอมโมเนีย 

  จากการศึกษาเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย โดยจะศึกษาที่ 3 , 4 และ 5 นาที ผลการ

ทดลองแสดงในภาพที่ 5 พบวา เม่ือเวลาในการแพรมากขึ้นสัญญาณที่ไดจะมากขึ้น โดยทั่วไปปฏิกิริยาของการเกิดแกส

แอมโมเนียในสารละลายตัวให และการเปล่ียนสีของอินดิเคเตอรในสารละลายตัวรับจะเกิดไดเร็วมาก ดังน้ันขั้นตอนที่ใช

เวลานานที่สุด นาจะเปนขั้นตอนการแพรของแกสแอมโมเนียใน headspace จากสารละลายตัวใหมาสูสารละลายตัวรับ แต

เวลาที่ 4 นาทีกับ 5 นาที พบวาขนาดสัญญาณเริ่มใกลกัน แสดงวาการแพรเริ่มเขาสูสมดุลแลว ดังน้ันจึงเลือกใชเวลาที่ 4 นาที

เปนเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะหเน่ืองจากใชเวลาที่ส้ันกวา และใหความไวในการวิเคราะหที่ด ี
 

 
ภาพที่ 5 ผลของเวลาที่ใชในขั้นตอนการแพรของแกสแอมโมเนีย 

 

 4.5 ประยุกตใชในการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียในตัวอยางจริง 

  จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอรตางๆ เพื่อวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย สามารถสรุปผล

การศึกษาดังตารางที่ 1 เม่ือนําสภาวะดังกลาวไปใชในการสรางกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรด ดัง

แสดงในภาพที่ 6 พบวาไดชวงความเปนเสนตรงอยูในชวงความเขมขนของแอมโมเนียตั้งแต 1 ถึง 40 ppm และไดสมการ

เสนตรง y= 0.0056x + 0.0393 ใหคาความเปนเสนตรง (r2) เทากับ 0.9949 
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ตารางที ่1 สภาวะที่เหมาะสมของระบบโฟลอินเจคชั่น 

คุณสมบัติของระบบ คาท่ีศึกษา คาท่ีเลือก 

1. ความเขมขนของสารละลายNaOH (M) 0.5, 1, 2 1 

2. อุณหภูมิ (
o
C) 60, 80 60 

3. เวลาท่ีใชในการแพรของแกสแอมโมเนีย (นาที) 3, 4, 5 4 

4. ปริมาตรรวมของสารละลาย NH4Cl และ NaOH (µL) 100, 200, 300, 400 200 

5. ปริมาตรของสารละลายโบรโมไทมอลบลู (µL) 100, 200, 300, 400, 500 300 
 

 
ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานของแอมโมเนียมคลอไรดไดจากการฉีดสารมาตรฐาน 

ในชวงความเขมขน 1 ppm ถึง 40 ppm (ทําการฉีดซํ้า 3 ครั้ง) 
 

 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบโฟลอินเจคชัน ทําโดยการทดสอบกับสารละลายตัวอยางสังเคราะหที่มีความ

เขมขนแอมโมเนียที่แตกตางกัน จํานวน 4 ตัวอยาง ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาใหคาความเขมขนใกลเคียงกับ

ความเขมขนที่ควรจะเปน โดยมีผลจากการทดสอบทางสถิติ Paired t-test ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% (tstat = -1.64, tcritical = 2.35 ) แสดงใหเห็นวาระบบโฟลอินเจคชันที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ีสามารถวิเคราะหแกส

แอมโมเนียในตัวอยางนํ้าไดอยางถูกตอง ตอมาผูวิจัยไดนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในการวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียในตัวอยาง

นํ้าคลองแสนแสบ โดยเก็บตัวอยางนํ้า ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เปนจํานวน 3 วัน พบวามีคาเทากับ 15.93 ± 0.54 

มิลลิกรัม/ลิตร 12.37 ± 1.24 มิลลิกรัม/ลิตร และ 13.91 ± 0.98 มิลลิกรัม/ลิตร  ซ่ึงมีคาสูงกวามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิป พ.ศ. 2535 ที่กําหนดไวที่คาแอมโมเนียในนํ้าในหนวยไนโตรเจน ไมเกิน 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตรสําหรับแหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อการคมนาคม  
 

ตารางที่ 2 ผลของการศึกษาประสิทธิภาพของระบบโฟลอินเจคชัน 

ตัวอยาง ความเขมขนของแอมโมเนียที่เตรียมได 

(ppm) 

ความเขมขนของแอมโมเนีย  

(ppm,  SD , n=3) 

ตัวอยางสังเคราะห 1 10.0 10.77 0.02 

ตัวอยางสังเคราะห 2 20.0 20.47 0.06 

ตัวอยางสังเคราะห 3 30.0 31.14 0.09 

ตัวอยางสังเคราะห 4 40.0 39.67 0.09 

ตัวอยางนํ้าคลองแสนแสบ 1 - 15.93 0.54 

ตัวอยางนํ้าคลองแสนแสบ 2 - 12.37 1.24 

ตัวอยางนํ้าคลองแสนแสบ 3 - 13.91 0.98 
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5. สรุปผลการทดลอง 
 

 งานวิจัยน้ีไดพัฒนา ระบบโฟลอินเจคชันรวมกับการใชอุปกรณแยกสารระเหยแบบไมใชเยื่อเลือกผานแบบใหม ที ่

สรางไดสะดวกมากขึ้นผานการพิมพสามมิติ เพื่อการวิเคราะหปริมาณแกสแอมโมเนีย โดยระบบที่พัฒนาไดมีความเปน

อัตโนมัติ สามารถใชงานไดงาย ไมซับซอน และเม่ือเปรียบเทียบอุปกรณที่สรางขึ้นใหมแบบพิมพสามมิติกับอุปกรณแบบเดิมที่

สรางจากการขึ้นรูปชิ้นงานดวยการกลึงแทงอะครีลิก พบวาอุปกรณที่สรางขึ้นมีราคาประหยัด และสามารถสรางชิ้นงานได

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากน้ีผูทําการวิจัยเลือกใชสารเคมีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยเลือกการติดตามคากรดเบสที่

เปล่ียนแปลงไปของสารละลายตัวรับดวยการติดตามกรดเบส-อินดิเคเตอร คือโบรโมไทมอลบลู แทนวิธีดั้งเดิมที่ใชฟนอลเปน

องคประกอบ เพื่อลดการผลิตของเสียจากการวิเคราะห  พบวาภายใตสภาวะการทดลองที่ เหมาะสม ระบบที่พัฒนาขึ้นมี

ความเร็วในการวิเคราะหเทากับ 6 ตัวอยางตอชั่วโมง และสัญญาณที่ไดมีความเที่ยงสูง โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ

นอยกวา 5 เปอรเซ็นต และยังสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหไดจริง ทั้งในตัวอยางสังเคราะห และตัวอยางนํ้าที่มีสาร

แขวนลอยเจือปน เชนตัวอยางนํ้าจากคลองแสนแสบไดโดยตรง โดยไมตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพิ่มเติม ผลการทดลอง

ที่ไดพบปริมาณแอมโมเนียในคลองแสนแสบอยูในชวง 12.37 – 15.93 ppm ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาคามาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ที่กําหนดโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิป พ.ศ. 2535 ที่กําหนดไวไมเกิน 0.5 ppm  
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การทดสอบแปรรปูวัสดเุหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน 

The Testing of Agricultural Residues Processing to Renewable Energy 
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บทคัดยอ 
 

การทดสอบแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบขอมูลดานเทคนิคของ

การแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนพลังงานทดแทนดวยเครื่องมือตนแบบขนาดเล็ก ผลการทดสอบพบวา การแปรรูป

วัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุถานกะละมะพราวและไมยูคาลิปตัส มีอัตราการแปรรูปเปนถานที่ 

0.24-0.25 กิโลกรัมถานตอนํ้าหนักวัสดุที่ 1 กิโลกรัม การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบสกรู พบวา               

มีอัตราการแปรรูปจากถานกะลามะพราวเปนถานอัดแทง 76-182.4 กิโลกรมัตอชั่วโมง การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพโดยใช

ถังหมักขนาด 200 ลิตร พบวา ปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจากการหมักวัสดุเศษอาหารได 348-498 ลิตร 

การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวลดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร พบวา มีอัตราการแปรรูปเปนกาซชีวมวล 

17.76-19.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง การแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซลดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตร

ตอครั้ง ไดนํ้ามันที่มีคุณภาพสอดคลองกับคามาตรฐาน และการแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 

8 แรงมา พบวามีอัตราการใชนํ้ามันไบโอดีเซลเฉล่ีย 0.091 ลิตรตอชั่วโมง ซ่ึงการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวยเครื่องมือ

ตนแบบขนาดเล็กน้ี สามารถนําไปดัดแปลงใชงานจริงไดในพื้นทีไรนาหรือพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมตอไป 
 

คําสําคัญ: วัสดุเหลือใชทางการเกษตร  แปรรูป  พลังงานทดแทน 
 

Abstract 
 

Testing of agricultural residues processing to renewable energy had purpose to test the technical 

data of agricultural residues application for alternative energy production with small prototype equipment 

The test results showed that processing rate of coconut shell and eucalyptus wood to charcoal by a 200 

liter charcoal kiln was 0.24-0.25 kilogram charcoal per kilogram material. Processing rate of coconut shell 

charcoal and eucalyptus wood charcoal to briquette fuel by a screw compressor was 76-182.4 kilogram 

per hour. Processing of agricultural residue to biogas by 200-liter fermenter showed that the volume of 

biogas produced during 30 days from the fermentation was 348-498 liters. Processing rate of agricultural 

residue charcoal to producer gas by 40 liters gasifier kiln was 17.76-19.09 cubic meters per hour. Processing 

of used vegetable oil to biodiesel by 25 liters per time prototype could produce standard biodiesel quality. 

The combined alternative energy processing used with an 8-horsepower engine was 0.091 liters biodiesel 

used per hour. The processing of agricultural residue by the small prototype equipment can be adapted 

for use in the other farms or community area. 
 

Keywords: agricultural residue, processing, renewable energy 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2125 

1. บทนํา  

 

การเกษตรเปนอาชพีหลักที่คนไทยยึดเปนอาชีพหลัก ใชพื้นที่จํานวนมาก สงผลใหมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน

จํานวนมากที่เหลือทิ้งโดยไรประโยชนและเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน เศษไม กะลามะพราว แกลบ ขี้เถาแกลบ วัชพืช 

กะลาปาลม ขี้เล่ือย หรือวัสดุเหลือใชจากโรงงานผลิตภัณฑดานการเกษตรอ่ืนๆ   ดังน้ันหากไดมีการประยุกตนําเศษวัสดุเหลือใช

มาใชประโยชนในรูปของพลังงาน จะเปนการกําจัดวัสดุที่เหลือทิ้ง และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชดังกลาวได โดยจาก

การประเมินประเทศไทยมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชหลักไดแก ขาว ออยโรงาน ขาวโพดเล้ียงสัตว ปาลมนํ้ามัน มัน

สําปะหลัง และยางพารา พบวา มีปริมาณรวมประมาณ 79 ลานตันตอป (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 

2554) วัสดุเหลาน้ีบางสวนมีการนําไปใชประโยชนแลว และมีบางสวนเหลือทิ้ง สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ประกอบกับการ

ใชพลังงานในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหในอนาคตเก่ียวกับเรื่องราคาพลังงาน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่

เปนผลพวงของการผลิตและใชพลังงาน อาจจะเปนปจจัยหน่ึงที่จะกอใหเกิดปญหาที่จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ซ่ึงพบวามีการใช

พลังงานเพิ่มขึ้นทุกป โดยภาคการเกษตรมีสัดสวนการใชพลังงานถึงรอยละ 5 เม่ือเทียบกับการใชพลังงานภาคอ่ืนๆ ในประเทศ

ไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2558)   

ดังน้ัน เพื่อเปนการศึกษาขอมูลดานเทคนิคของการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาแปรรูปเปนพลังงานเพื่อเปน

ประโยชนจริงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือในไรนา หรือในพื้นที่ชุมชนตางๆ จึงไดจัดทําการทดสอบการแปรรูปวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรเปนพลังงานทดแทนดวยเครื่องมือขนาดเล็ก ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาตนแบบระบบพลังงานทดแทน

ผสมผสานเพื่อใชในไรนา เพื่อเปนประโยชนในการไดขอมูลที่เหมาะสมกอนนําไปใชในพื้นที่ การถายทอดเทคโนโลยี หรือใชใน

การขยายการผลิตในขนาดใหญไดในอนาคต 

 

2. อุปกรณและวิธีการ  
 

ทดสอบการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบขอมูลดานเทคนิคของการ

แปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนพลังงานทดแทน อันไดแก อัตราการแปรรูปวัสดุเหลือใชตัวอยาง ดวยเครื่องมือตนแบบ

ขนาดเล็ก ไดแก ระบบแปรรูปวัสดุเปนถาน  ระบบแปรรูปวัสดุเปนถานอัดแทง  ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ  ระบบแปร

รูปวัสดุเปนกาซชีวมวล  ระบบแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล  ระบบแปรรูปวัสดุเปนพลังงานทดแทนผสมผสาน    โดย

ใชวิธีการดังน้ี 

2.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ตามเทคนิคการเผาถานของ ไพโรจน (2553) ทดสอบ

เผาถานเพื่อหาอัตราการผลิตถาน ตอนํ้าหนักวัสดุที่เปนวัตถุดิบ โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะลามะพราว และไมยูคาลิปตัส 

ทําการทดสอบจํานวน 4 ซํ้า 

2.2 การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทงดวยเครื่องอัดขึ้นรูปแบบสกรู (screw extrusion) เกลียวที่หมุนดวยมอเตอร

ไฟฟาบีบเขาไปยังกระบอกอัด ซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร โดยใชวัสดุถานกะลามะพราวและถานไมยูคาลิปตัส และ

ทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานของความรอนของถานอัดแทงจากกะลามะพราว และไมยูคาลิปตัส โดยใชวิธีทดสอบการหา

ประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอน ตามวิธีการทดสอบของ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (2544) จํานวน 4 ซํ้า 

2.3 การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ โดยใชวัสดุเศษขาวโพดและเศษอาหารหมักในถังหมักแบบปอนวัสดุดวยมือทําจาก

ถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร อัตราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน ตรวจวัดปริมาตรกาซที่เกิดขึ้นโดยใชเครื่องวัด

ปริมาตรกาซยี่หอ  AMPY EMAIL Metering รุน 750 HP และตรวจวัดคุณภาพกาซที่เกิดขึ้น โดยใชเครื่องวัดกาซชีวภาพ ยี่หอ 

Geotech รุน Biogas Check 
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2.4 การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร มีเสนผาศูนยกลาง

ภายนอก 0.4 เมตร สูง 1.00 เมตร  ตรวจวัดอัตราการไหลของกาซที่เกิดขึ้นจากระบบดวยเครื่อง Testo 452 เพื่อนํามา

ประเมินปริมาตรกาซที่เกิดขึ้น 

2.5 การแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตรตอครั้ง  ตรวจสอบ

คุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได อันไดแก คาความเปนกรด ความหนืด ปริมาณนํ้าและตะกอน จุดวาบไฟ จากตัวอยางไบโอดีเซลที่

ผลิตได จํานวน 4 ตัวอยาง โดยหองปฏบิัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมนํ้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.5 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เปนการนําพลังงานทดแทนประเภทกาซชีวภาพและกาซชีวมวลที่ได

จากการแปรรูปมาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา สําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต โดยดําเนินการทดสอบดวย

การใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลอยางเดียวเปรียบเทียบกับการใชนํามันไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซ เพื่อเปรียบเทียบการ

ประหยัดนํ้ามัน 

หมายเหตุ: ตัวแปรที่ใชในการทดลองประกอบดวย 

ตัวแปรตน : วัสดุเหลือใชทางการเกษตรตัวอยางในการทดสอบแตละประเภท  เชน ถานกะลามะพราว   และถานไม

ยูคาลิปตัส เปนตน 

ตัวแปรตาม : อัตราการแปรรูปเปนพลังงานทดแทน เชน อัตราการผลิตถาน ตอนํ้าหนักวัสดุที่เปนวัตถุดิบ  เปนตน 

ตัวแปรควบคุม : วิธีการทดสอบการแปรรูปแตละประเภทใชวิธีการที่เหมือนกันในการทดสอบ เชน การแปรรูปวัสดุ

เปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ตามเทคนิคการเผาถานของ ไพโรจน (2553) เปนตน 

 

3. ผลและวิจารณผล  
 

3.1 ผลการทดสอบขอมูลดานเทคนิคในการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน ดวยเครื่องมือ

ขนาดเล็ก พบวา  

3.1.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะละมะพราว 

และไมยูคาลิปตัส (รูปที่ 1)  พบวา จากวัสดุประเภทไมยูคาลิปตัส นํ้าหนักเริ่มตนเฉล่ียที่ 66.63 กิโลกรัมตอเตา แปรรูปเปน

ถานไดเฉล่ีย 16 กิโลกรัม ใกลเคียงกับการเผาไมในถัง 200 ลิตร ที่ศึกษาโดย สุพรชัย (2555) พบวาจากวัสดุไม 80 กิโลกรัม 

เผาถานได 15 กิโลกรัม  สวนวัสดุประเภทกะลามะพราวจากนํ้าหนักวัสดุเริ่มตนเฉล่ียที่ 8.5 กิโลกรัม สามารถผลิตถานไดเฉล่ีย  

6.33 กิโลกรัม  โดยจากตารางที่ 1 แสดง สัดสวนอัตราการแปรรูปเปนถานตอนํ้าหนักวัสดุที่ใช พบวาไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญในแตละวัสดุ คือมีอัตราการแปรรูปเปนถานที่ 0.24-0.25 กิโลกรัมถานตอนํ้าหนักวัสดุที่ 1 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การแปรรูปวัสดุไมยูคาลิปตัสและกะลามะพราวเปนถาน 
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ตารางที่ 1 อัตราการแปรรูปวัสดุเปนถาน 

ประเภทของวัสดุ อัตราการแปรรูปวัสดุเปนถาน (น้ําหนักถานตอน้ําหนักวัสดทุี่ใชผลิต: กิโลกรัม) 

กะลามะพราว 0.25 

ไมยูคาลิปตัส 0.24 

T-test ns 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01) 

 

3.1.2 ผลการทดสอบการแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทงดวยเครื่องอัดขึ้นรูปแบบสกรู ดวยวัสดุประเภทถาน

กะลามะพราว และถานไมยูคาลิปตัส (รูปที่ 2) พบวา มีอัตราการแปรรูปจากถานกะลามะพราวเปนถานอัดแทง 182.4 

กิโลกรัมตอชั่วโมง  สวนอัตราการแปรรูปจากถานไมยูคาลิปตัสเปนถานอัดแทง เทากับ 76 กิโลกรัมตอชั่วโมง  และเม่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนของถานอัดแทงที่ได พบวา ถานอัดแทงไมยูคาลิปตัสมีคาเฉล่ียสูงถึง 20.54% มากกวา

ถานอัดแทงกะลามะพราว ซ่ึงมีคาเฉล่ียเพียง 15.94%  ซ่ึงถานอัดแทงดังกลาว มีประสิทธิภาพสูงกวา เชื้อเพลิงทางมะพราวอัด

แทงที่มีประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนอยูในชวง รอยละ 8.55-13.36 (ธนาพลและคณะ, 2558) หรือเชื้อเพลิงกอนที่อัด

แทงที่อัดดวยมือ โดยใชวัสดุฟางขาวและเศษลําไย ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพเพียง รอยละ 10.64 (ลดาวัลยและคณะ, 2559)  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทง 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงถานอัดแทง 

ประเภทของวัสดุ ประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงถานอัดแทง (%) 

กะลามะพราว 15.98 

ไมยูคาลิปตัส 20.54 

T-test ** 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01) 

 

3.1.3 การทดสอบการแปรรูปวัสดุเศษอาหาร เศษใบและตนของขาวโพด เพื่อผลิตกาซชีวภาพ โดยใชถังหมักแบบปอน

วัสดุดวยมือทําจากถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร อัตราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน จากการหมักวัสดุทําใหเกิดกาซ

ชีวภาพขึ้นในระบบหมัก องคประกอบกาซมีเทนมากกวารอยละ 50 โดยพบวา การหมักวัสดุเศษอาหารแปรรูปเปนกาซชีวภาพ

มีปริมาตรกาซสูงกวาการหมักวัสดุประเภทเศษใบและตนขาวโพด โดยปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจาก

การหมักวัสดุเศษอาหารได 498 ลิตร (รูปที่ 3) สวนการหมักวัสดุเศษใบและตนขาวโพด เกิดกาซชีวภาพจากการหมักใน

ระยะเวลา 30 วัน รวมเปน 348.67 ลิตร (ตารางที่ 3) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของ สุขชัย (2557) ที่ทดสอบการหมักวัสดุ

พืชในถังหมัก ขนาด 20 ลิตร ในระยะเวลาการหมัก 30 วัน พบวาปริมาณกาซที่ไดจากวัสดุ ขาวโพด คือ 368.31 LN/kg.ODM 

(ลิตรตอกิโลกรัมสารอินทรียแหงที่ปอน ในระยะเวลาการหมัก 30 วัน) 
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รูปที่ 3 การทดสอบการแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ 

 

ตารางที่ 3 ปริมาตรกาซจากการแปรรูปวัสดุเหลือใชเปนกาซชีวภาพ 

รายการทดสอบ วัสดุเศษอาหาร วัสดุเศษใบและตนขาวโพด 

ปริมาตรกาซรวม (ลิตรตอ 30 วัน) 498.08 348.67 

อัตราการเกิดกาซเฉล่ีย (ลิตรตอวัน) 15.57 10.90 

 

3.1.4 การแปรรูปวัสดุถานกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร (รูปที่ 4) ทดสอบโดยใช

วัสดุประเภทถานกะลามะพราวและถานไมยูคาลิปตัส พบวา มีอัตราการแปรรูปเปนกาซชีวมวลซ่ึงติดไฟได อยูในชวง 17.76-

19.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  โดยระยะเวลาการเกิดกาซจากการใชเชื้อเพลิงถานจากกะลามะพราว เปนเวลา 96 นาที ซ่ึง

ยาวนานกวาการใชเชื้อเพลิงถานไมยูคาลิปตัสที่มีระยะเวลาเกิดกาซเพียง 58 นาท ี

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 การทดสอบการแปรรูปถานเปนกาซชีวมวล 

 

ตารางที่ 4  คาเฉล่ียของผลการทดสอบการแปรรูปวัสดุถานกาซชีวมวล 

ชนิดของวัสดุ อัตราการเกิดกาซที่ผลิตไดเฉล่ีย 

(ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง) 

ระยะเวลาในการเกิดแกสติดไฟ 

(นาที) 

ถานกะลามะพราว 17.76 96.5 

ถานไมยูคาลิปตัส 19.09 58.0 

 

3.1.5 การแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตรตอครั้ง (รูปที่ 5) จาก

การทดสอบพบวา จากวัสดุนํ้ามันพืชใชแลวเฉล่ียประมาณ 23.67 ลิตร เมทิลแอลกอฮอล 4 ลิตร โปตัสเซียมไฮดรอกไซด 140 

กรัม ไดนํ้ามันไบโอดีเซล 22 ลิตร และปริมาณกลีเซอรีน 4 ลิตร โดยผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซลจาก

หองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมนํ้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางที่ 5) ซ่ึงใหผลสอดคลองกับ

คามาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซลตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2556)  โดย มีผลการวิเคราะห ไดแก  
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คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม  คาความหนืดที่ 40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส  คานํ้า พบวา ไมตรวจพบ  

คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5  การแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล 

 

ระบบผลิตนํ้ามันดีเซลจากการใชนํ้ามันใชแลว ไดผลการทดสอบเฉล่ีย คือ นํ้ามันพืชใชแลวเฉล่ียประมาณ 23.67 

ลิตร เมทิลแอลกอฮอล 4 ลิตร โปตัสเซียมไฮดรอกไซด 140 กรัม ไดนํ้ามันไบโอดีเซล 22 ลิตร และปริมาณกลีเซอรีน 4 ลิตร 

โดยผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซลจากหองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมนํ้ามัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางที่  5) ซ่ึงใหผลสอดคลองกับคามาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซลตามประกาศของกรมธุรกิจ

พลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2556)  โดย มีผลการวิเคราะห ไดแก  คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม  คาความหนืดที่ 

40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส  คานํ้า พบวา ไมตรวจพบ  คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส  

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการของนํ้ามันไบโอดีเซลที่แปรรูปจากนํ้ามันพืชใชแลว 

คาที่ตรวจวัด คาเฉล่ีย คามาตรฐาน 

คาความเปนกรด : Acid Value (mg) 0.23 < 0.8 

ความหนืด : Viscosity (cSt) 6.32 1.9-8.0 

ปริมาณนํ้าและตะกอน : Water & Sediment (%by vol.) ND <0.20 

จุดวาบไฟ : Flash Point ( o C) 184.50 >120 

หมายเหตุ : วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมนํ้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

คุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลมีความสําคัญตอการนําไปใชงานในเครื่องยนต เชน คาความเปนกรดดางเปน

คาบงชี้ถึงกรดไขมันอิสระที่ทําปฏิกิริยาไมสมบูรณ การมีคาความเปนกรดในนํ้ามันสูงเกินไปสงผลใหอายุการใชงานของระบบ

จายนํ้ามันและเครื่องส้ันลง  คาความหนืด เปนตัวเปนตัวบอกถึงความสามารถในการตานทานการไหลและบอกถึงคุณสมบัติใน

การหลอล่ืนพื้นผิว หากนํ้ามันมีคาความหนืดสูงเกินไป จะสงผลใหจายนํ้ามันเขาจุดระเบิดใหหองเผาไหมกระจายตัวไมดี ทําให

เผาไหมไมสมบูรณ ปริมาณน้ํา คือ การตรวจหานํ้าอิสระที่อยูในนํ้ามัน เพราะการมีนํ้าปริมาณสูงเกินไปจะเรงใหเกิดออกซิ

เดชั่นไดงาย สงผลตอการทํางานของเครื่องยนตและอายุการใชงายต่ําลง จุดวาบไฟ เปนอุณหภูมิต่ําสุดที่เชื้อเพลิงเกิดระเหยมี

จํานวนเพียงพอที่จะลุกติดไฟไดวูบหน่ึงแลวดับเม่ือมีเปลวไฟผานเขามา จึงใชประเมินการจุดติดไฟของผลิตภัณฑ  เปนตน 

(ศูนยบริการวิชาการที่ 3, 2553)  ซ่ึงการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวอยางที่วิเคราะหมีคาผานเกณฑคามาตรฐาน จึงมีความ

เหมาะสมในการนําไปใชงานไดกับเครื่องยนต เชน เครื่องสูบนํ้า รถไถนา เปนตน 
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3.1.6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เปนการนําพลังงานทดแทนประเภทกาซชีวมวลและกาซชีวภาพที่

ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใช นํามาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา สําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต (รูปที่ 6) 

โดยดําเนินการทดสอบดวยการใชนํามันไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซ เปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลอยางเดียว

เพื่อเปรียบเทียบการประหยัดนํ้ามัน ผลการทดสอบพบวาการใชไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซชวยใหลดการใชไบโอดีเซลได โดย 

กรณีใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลรวมกับกาซ (กาซชีวมวลจากการแปรรูปวัสดุถาน ขนาด 40 ลิตร ผสมกับกาซชีวภาพที่มาจาก

แปรรูปวัสดุเศษอาหาร)  พบวามีการใชกาซในอัตรา 5.6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สวนอัตราการใชนํ้ามันไบโอดีเซลเฉล่ียเหลือ

เพียง 0.091 ลิตรตอชั่วโมง กรณีใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลอยางเดียวเดินเครื่องยนต จะมีอัตราการใชเชื้อเพลิงเฉล่ีย เปน 

0.663 ลิตรตอชั่วโมง  (ตารางที่ 5) แสดงใหเห็นวาระบบผสมผสานซ่ึงใชพลังงานจากกาซชีวมวลและกาซชีวภาพเขามาชวย

ทดแทน สามารถลดการใชนํ้ามันไดถึงรอยละ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 

 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบอัตราการใชไบโอดีเซล จากตนแบบระบบผลิตพลังงานทดแทนประเภทผสมผสานประเภทกาซ

ชีวภาพและกาซชีวมวลที่ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใช 

ขอมูลทดสอบ คาเฉล่ีย (ลิตรตอช่ัวโมง) 

อัตราการใชไบโอดีเซล จากระบบผสามผสานกาซชีวมวล + กาซชีวภาพ  0.091 

อัตราการใชไบโอดีเซล จากการเดินระบบดวยนํ้ามันไบโอดีเซล  0.663 

T-Test ** 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตามการวิเคราะหขอมูลแบบ T-test (p  0.01) 

 

ทั้งน้ี กาซเชื้อเพลิงที่นํามาผสมผสานในระบบมีศักยภาพดานพลังงาน โดยกาซชีวภาพจากระบบหมักแบบไรอากาศ

น้ันมีคาความรอนอยูที่ 19-23 MJ/m3  สวนกาซที่ ไดจากระบบกาซชีวมวลจะมีคาความรอนอยูที่ 4-6 MJ/m3   

(Tanthansakun, 1993) ซ่ึงนํามาผสมผสานจึงมีคาความรอนที่สรางพลังงานใหกับระบบเปนอยางดี โดยในระบบน้ีไดตอเชื่อม

เขากับระบบเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตตได ซ่ึงสามารถนําไปทดสอบตอเน่ืองในการใชงานในไรนาหรือใน

พื้นที่จริงไดในอนาคต เชน การใชงานกับเครื่องสูบนํ้า หรือการใชกับระบบสองสวางในพื้นที่ เปนตน 

 

ระบบแปรรูปกาซชีวมวล ระบบอัดรวบรวมกาซผสมผสาน (กาซชีวมวล+กาซชีวภาพ) เคร่ืองยนตที่เดินรวมระหวาง

กาซและน้ํามัน 
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4. สรุปผล  
 

ผลการทดสอบขอมูลดานเทคนิคในการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนพลังงานทดแทน ไดแก ระบบแปรรูปวัสดุ

เปนถาน  ระบบแปรรูปวัสดุเปนถานอัดแทง  ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ  ระบบแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวมวล  ระบบแปร

รูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล  ระบบแปรรูปวัสดุเปนพลังงานทดแทนผสมผสาน  สรุปผลไดดังน้ี 

4.1 การแปรรูปวัสดุเปนถานดวยเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชวัสดุ 2 ชนิด ไดแก ถานกะละมะพราว และไมยู

คาลิปตัส มีอัตราการแปรรูปเปนถานที่ 0.24-0.25 กิโลกรัมถานตอนํ้าหนักวัสดุที่ 1 กิโลกรัม 

4.2 การแปรรูปวัสดุถานเปนถานอัดแทงดวยเครื่องอัดขึ้นรูปแบบสกรู  พบวา มีอัตราการแปรรูปจากถาน

กะลามะพราวเปนถานอัดแทง 182.4 กิโลกรัมตอชั่วโมง  สวนอัตราการแปรรูปจากถานไมยูคาลิปตัสเปนถานอัดแทง เทากับ 

76 กิโลกรัมตอชั่วโมง  และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเชิงความรอนของถานอัดแทงที่ได พบวา ถานอัดแทงไมยูคา

ลิปตัสมีคาเฉล่ียสูงถึง 20.54% มากกวาถานอัดแทงกะลามะพราว ซ่ึงมีคาเฉล่ียเพียง 15.94%   

4.3 การแปรรูปวัสดุเปนกาซชีวภาพ โดยใชถังหมักแบบปอนวัสดุดวยมือทําจากถังพลาสติกขนาดประมาณ 200 ลิตร 

อัตราการปอนสูงสุด 1 กิโลกรัมตอวัน พบวา การหมักวัสดุเศษอาหารแปรรูปเปนกาซชีวภาพมีปริมาตรกาซสูงกวาการหมัก

วัสดุประเภทเศษใบและตนขาวโพด โดยปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันจากการหมักวัสดุเศษอาหารได 498 

ลิตร (รูปที่ 3) สวนการหมักวัสดุเศษใบและตนขาวโพด เกิดกาซชีวภาพจากการหมักในระยะเวลา 30 วัน รวมเปน 348.67 

ลิตร 

4.4 การแปรรูปวัสดุถานเปนกาซชีวมวล ดวยระบบผลิตกาซชีวมวลขนาดปริมาตร 40 ลิตร พบวา มีอัตราการแปร

รูปเปนกาซชีวมวลซ่ึงติดไฟได อยูในชวง 17.76-19.09 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

4.5 การแปรรูปนํ้ามันพืชใชแลวเปนไบโอดีเซล ดวยตนแบบขนาดกําลังผลิตขนาด 25 ลิตรตอครั้ง  ตรวจสอบ

คุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได ผลการทดสอบใหผลสอดคลองกับคามาตรฐานนํ้ามันไบโอดีเซล   โดย มีผลการวิเคราะห ไดแก  

คาความเปนกรด มีคา 0.23 มิลลิกรัม  คาความหนืดที่ 40 องศาเซลเซียส มีคา 6.32 เซนติสโตกส  คานํ้า พบวา ไมตรวจพบ  

คาจุดวาบไฟ มีคา 184.50 องศาเซลเซียส 

4.6 การแปรรูปพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โดยนําพลังงานที่ไดจากการแปรรูปวัสดุเหลือใชประเภทกาซชีวภาพ

และกาซชีวมวลที่มาผสมผสานใชกับเครื่องยนตขนาด 8 แรงมา ผลการทดสอบพบวาการใชไบโอดีเซลเดินรวมกับกาซชวยให

ลดการใชไบโอดีเซลได โดย กรณีใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลรวมกับกาซ (กาซชีวมวลจากการแปรรูปวัสดุถาน ขนาด 40 ลิตร 

ผสมกับกาซชีวภาพที่มาจากแปรรูปวัสดุเศษอาหาร)  พบวามีการใชกาซในอัตรา 5.6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สวนอัตราการใช

นํ้ามันไบโอดีเซลเฉล่ียเหลือเพียง 0.091 ลิตรตอชั่วโมง กรณีใชเชื้อเพลิงนํ้ามันไบโอดีเซลอยางเดียวเดินเครื่องยนต จะมีอัตรา

การใชเชื้อเพลิงเฉล่ีย เปน 0.663 ลิตรตอชั่วโมง (สามารถประหยัดการใชนํ้ามันไดถึงรอยละ 86.27)  

การแปรรูปวัสดุเหลือใชรูปแบบตางๆ สามารถผลิตพลังงานทดแทนไดในรูปแบบตางๆ ดวยเครื่องมือผลิตขนาดเล็ก 

สามารถนําไปดัดแปลงใชจริงไดในพื้นที่ไรนา หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟา หรือนําไปดัดแปลงขยายขนาดการผลิตใน

พื้นที่ตางๆ ได นับเปนแนวทางการเกิดประโยชนทั้งในดานการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหคุมคา  การสราง

พลังงานทดแทนที่สะอาดมลพิษต่ํา การลดการใชพลังงานส้ินเปลืองสงผลดีตอส่ิงแวดลอม  รองรับการขาดแคลนนํ้ามัน

เชื้อเพลิงในอนาคต อีกทั้งเปนนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในจริงในพื้นที่ไรนา เกษตรกรรม หรือชุมชนตอไป 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  

 

ขอขอบคุณหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

ขอขอบคุณหนวยงานสนับสนุนสถานที่ อุปกรณวิจัย และผูรวมการทดสอบ ไดแก หนวยงานศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ
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การออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท  

Design and construction of a potentiostat device 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) สําหรับใชตรวจสอบการ

กัดกรอนของโลหะ โดยเครื่องโพเทนซิโอสแตท ประกอบดวย สวนของไมโครคอนโทรลเลอร  Ardunio วงจรขยายเชิงดําเนินการ

หรือวงจรออปแอมป ซ่ึงใชในการสรางแรงดันไฟฟาและแสดงผลออกมาในรูปของคากระแสไฟฟาที่ไหลผานขั้วชวย ซ่ึงเม่ือนํา

เครื่องโพเทนซิโอสแตทไปทดสอบการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลที่แชอยูในสารละลายโซเดียมคลอไรด ผลการทดลอง

พบวาเครื่องโพเทนชิโอสแตทสามารถวัดการกัดกรอนของตัวอยางแผนสแตนเลสสตีลได 

 

คําสําคัญ: โพเทนชิโอสแตท  การกัดกรอน  สแตนเลสสตีล  

 

Abstract 

 

This paper presents the design and construction of potentiostat device for testing the corrosion of 

metal materials. The potentiostat circuit is consisting of Ardunio microcontroller and operation amplifier 

(Op-Amp) which generate the potential waveform and displays the results in the electric currents through 

the counter electrode. For testing the corrosion of the material with the potentiostat device, the stainless 

steel samples were immersed in NaCl solution and monitored the current peak when applied the voltages. 

The result shows that the potentiostat device can be measured the corrosion resistance of stainless steel 

samples.  

 

Keywords: potentiostat, corrosion, stainless steel 

 

1. บทนํา  

 

เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) เปนอุปกรณที่สําคัญในการวิเคราะหกลไกทางเคมีไฟฟาทําใหถูกนําไปใน

งานดานตางๆ  เชน ใชในการศึกษาการกัดกรอน(corrosion)ของวัสดุ (Lucien et al., 2005) (Hikmet et al., 2006)         

งานดานเซลเชื้อเพลิง(fuel cell) (Hong et al., 2009) รวมถึงใชเปนอุปกรณเซนเซอรทางเคมีและชีววิทยาเปนตน         

(Ulrich et al., 2011)  โดยเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ใชในการวิจัยในประเทศไทยจะผลิตและนําเขาจากตางประเทศ มีขนาดที่

คอนขางใหญและมีราคาตั้งแตหลายแสนบาทจนถึงหลักลานบาท ทําใหขอบเขตของการใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทถูกจํากัด   
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วงอยูในเฉพาะหองปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการวิจัยเปนสวนใหญ แตจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีอิเลคโทรนิคที่เพิ่ม

สูงขึ้น ทําใหอุปกรณอิเลคโทรนิคที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิการทํางานที่สูงขึ้นและมีขนาดที่เล็กลงกวาในอดีต รวมไปถึงราคาของ

อุปกรณอิเลคโทรนิคที่ไมสูงจนเกินไป ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทอยางงายขึ้น โดยใน

บทความน้ีจะออกแบบและสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry (Tom et al., 1987) ซ่ึงเปน

เทคนิคที่ใชการศึกษากระบวนการกัดกรอนของวัสดุโลหะ เครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้นจะถูกนําไปตรวจสอบคา

แรงดันไฟฟาที่จายใหกับขั้วไฟฟาที่อัตราการเพิ่มของแรงดันไฟฟาคาตางๆ และนําไปทดลองหาลักษณะการกัดกรอนของ

ชิ้นงานที่เปนแผนสเเตนเลสสตีล  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อสรางเครื่องโพเทนชิโอสแตทใชสําหรับเทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟาแบบ linear sweep Voltammetry

และศึกษาลักษณะการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลโดยใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น 

       

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

3.1หลักการทํางานของเคร่ืองโพเทนชิโอสแตท 

ในการทดสอบการกัดกรอนของโลหะดวยเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry  จะมีการจัด

เครื่องมือดังรูปที่ 1 ที่มีการตอกับขั้วเซลลไฟฟาเคมี(electrochemical cell) ที่มีลักษณะเปนขวัไฟฟา โดยชิ้นงานที่ใชทดสอบ

จะถูกเรียกวาขั้วทํางาน(Working electrode, WE) เครื่องโพเทนชิโอสแตทจะสรางแรงดันไฟฟาที่มีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน

ลักษณะเชิงเสนหรือ linear sweep  ใหแกชิ้นงานซ่ึงอยูในสารละลายอิเล็กโตรไลตเพื่อเรงการกัดกรอนของผิวหนาของวัสดุ 

ขั้วอางอิงมาตรฐาน (Reference electrode, RE) เปนขั้วที่ใชวัดแรงดันไฟฟาของขั้วทํางาน โดยไมมีกระแสไฟฟาที่เกิดจากขั้ว

ทํางานไหลผาน สวนขั้วชวย(Counter Electrode,CE) ใชวัดคากระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดกรอน 

 
รูปที่ 1 สวนประกอบของเครื่องโพเทนชิโอสแตทแบบ linear sweep voltammetry 

 

 โดยเม่ือแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น กระแสฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีจะไหลผานขั้วไฟฟา ทําใหไดขอมูลของความสัมพันธ

ระหวางคากระแสไฟฟากับคาแรงดันไฟฟาหรือเรียกวากราฟโพลาไรเซชัน(Polarisation curve) ซ่ึงจะบอกลักษณะการ         

กัดกรอนของวัสดุที่ทดสอบ โดยรูปที่ 2(ก) และ 2(ข) แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep  และลักษณะกราฟ 

โพลาไรเซชันที่ไดตามลําดับ  
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รูปที่2(ก) ลักษณะของแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep        รูปที่ 2 (ข) ลักษณะกราฟโพลาไรเซชัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1การออกแบบและสรางเคร่ืองโพเทนชิโอสแตท 

เครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบขึ้นในโครงงานน้ีประกอบดวยระบบจายแรงดันไฟฟาซ่ึงประกอบดวย

ไมโครคอนโทรเลอร Ardunio Uno  R3 และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก(Digital to Analog Converter,DAC)  

ซ่ึงใชไอซีเบอร MAX 5354 โดยไมโครคอนโทรเลอรทําหนาควบคุมการทํางานของวงจร DAC โดยการสรางสัญญาณดิจิตอลไป

ยัง วงจร DAC และวงจร DAC จะแปลงสัญญาณดิจิตอลที่สงมาใหเปนแรงดันไฟฟาเพื่อจายใหกับวงจรโพเทนชิโอสแตทตอไป 

ซ่ึงระบบจายแรงดันที่ออกแบบขึ้น จะสามารถจายขนาดแรงดันไฟฟาที่มีคาเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเสนไมเกิน 1 V โดยจาย

แรงดันไฟฟาต่ําสุด -1.0 Vและจายแรงดันไฟฟาสูงสุดไม 1.0 V  โดยสามารถปรับอัตราการเพิ่มของแรงดันไฟฟา(scan rate)

อยูในชวง 10-300  mV/sec สวนวงจรโพเทนชิโอสแตทเปนวงจรออปแอมปที่ทําหนาที่จายแรงดันไฟฟาจากระบบจาย

แรงดันไฟฟาไปใหกับขั้วไฟฟา (electrochemical cell) และทําหนาที่รับคากระแสไฟฟาที่ไดจากปฎิกิริยาเคมีที่ขั้วไฟฟาแลว

แปลงเปนสัญญาณแรงดันไฟฟาสงไป ให ไมโครคอนโทรเลอรผานทางช องแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิ จิตอล                

(Analog to Digital Converter, ADC) เพื่อแปลงขอมูลใหเปนสัญญาณดิจิตอลและสงไปยังคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลตอไป 

โดยรูปที่ 3 แสดงไดแกรมการทํางานของเครื่องโพเทนชโิอสแตทที่ออกแบบ 

 
รูปที่ 3 ไดแกรมการทํางานของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบ 
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   รูปที่ 4  แสดงวงจรออปแอมปที่ประกอบเปนวงจรโพเทนชิโอสแตท  โดยใชออปแอมป LM 741 เปนสวนประกอบ      

ซ่ึงโดยมีรายละเอียดดังน้ี วงจร A ทําหนาที่ปรับระดับแรงดันไฟฟาที่จะใหกับระบบขั้วไฟฟาใหมีความเหมาะสมรวมถึงรักษา

ระดับแรงดันไฟฟาระหวางขั้วทํางานและขั้วอางอิงใหมีคาที่ถูกตอง    สวนวงจร B  ประกอบดวยวงจร Current to Voltage 

Converter  ที่ทําหนาที่แปลงคากระแสไฟฟาที่ไหลผานระหวางขั้วทํางานกับขั้วชวยใหเปนคาแรงดันไฟฟากับวงจรออปแอมป

ที่ทําหนาที่ปรับระดับแรงดันไฟฟาที่แปลงมาจากคากระแสไฟฟาใหมีระดับแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับจาย ใหกับ

ไมโครคอนโทรเลอรตอไป 

 
 

รูปที่ 4 วงจรโพเทนชิโอสแตท 

    ในสวนการควบคุมการทํางานของเครื่องโพเทนชโิอสแตท จะควบคุมโดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นดวยภาษา C เพื่อควบคุม

การทํางานของไมโครคอนโทรเลอรในการสงสัญญาณดิจิตอลไปควบคุมการทํางานของวงจร DAC รวมไปถึงควบคุมการสง

ขอมูลของคากระแสไฟฟาที่ไดจากขั้วไฟฟาไปใหกับคอมพิวเตอรดวย  
 

4.2 การทดสอบการกัดกรอนของเคร่ืองโพเทนชิโอสแตทที่สรางข้ึน 

โลหะที่ใชทดสอบการกัดกรอนคือแผนเหล็กสเเตนเลสสตีล ขนาด 1 cm x 2 cm  x 2 mm โดยใหเปนขั้วไฟฟาที่ใช

ทดสอบ ขั้วอางอิงใชเปนซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด(012167 RE-1B) ขั้วไฟฟาชวยเปนแทงแพลทินัม  ขั้วไฟฟาทั้งสามจะตอเขา

กับเครื่องโพแทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น โดยแรงดันไฟฟาที่ใชในการทดสอบอยูในชวง -0.5 V ถึง 0 V อัตราการเพิ่มขึ้นของ

แรงดันไฟฟาเปน 10 mV/sec  สารละลายที่ใชทดสอบ คือ สารละลาย NaCl ความเขมขน  3.5 % โดยนํ้าหนัก  
 

5. ผลการวิจัย 
 

เม่ือนําวงจรที่สรางขึ้นไปเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรเลอรที่มีการเขียนโปรแกรมใหมีสรางสัญญาณดิจิตอลที่แสดงใน

รูปที่ 5 ไปควบคุมวงจร DAC ใหจายแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep voltage ใหกับขั้วไฟฟาใน โดยในรูปที่ 6  แสดง

ลักษณะแรงดันไฟฟาแบบ linear sweep ที่ไดจากระบบจายแรงดันไฟฟาที่สรางขึ้นที่อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา 10  

50  และ 100  mV/sec  ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะแรงดันไฟฟาที่วัดไดมีลักษณะเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเสนเปนไปตามออกแบบไว  
 

 
 

รูปที่ 5 สัญญาณดิจิตอลที่ใชควบคุมวงจร DAC 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 6 แรงดันไฟฟาที่สรางขึ้นทีอั่ตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา (ก) 10 mV/sec (ข) 50 mV/sec และ (ค) 100 mV/sec   

 

 
รูปที่ 7 ผลการทดลองการกัดกรอนของแผนเหล็กสแตนเลสสตีล 

 

ผลการทดลองการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีล ที่เงื่อนไขอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟา 10   mV/secและใช

แรงดันไฟฟาชวง -0.5 V ถึง 0 V แสดงในรูปที่ 7 พบวาในชวงแรงดันในชวง -0.4 V ถึง -0.3 คากระแสที่วัดไดมีคาที่นอยแต

เม่ือเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้น คากระแสที่วัดไดจะมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ซ่ึงเปนผลจากการเกิดกระบวนการการกัดกรอนหรือ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ผิวหนาของแผนเหล็กสแตนเลสสตีลแตคาสัญญาณไฟฟาที่วัดไดมีลักษณะไมเรียบและตอเน่ืองเปน

ผลเน่ืองขอจํากัดของความละเอียด(resolution)ของชองแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลของไมโครคอนโทรเลอรที่มีความ

ละเอียดเพียง10 บิตเทาน้ัน  แตผลการทดลองที่เกิดขึ้นทําใหสามารถใชเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้นเปนเครื่องมือทดลอง

สําหรับการศึกษากระบวนการกัดกรอนของโลหะในเบื้องตนได 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

  

เครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ออกแบบและสรางขึ้นสามารถจายแรงดันแบบ linear sweep ไดโดยสามารถปรับอัตรา

การเพิ่มของแรงดันอยูในชวง 10-300 mV และชวงในการจายแรงดันไฟฟาอยูในชวง -1.0 V ถึง 1.0 V  ซ่ึงเม่ือนําไปทดสอบ

การกัดกรอนพบวาสามารถคากระแสไฟฟาที่เกิดจากกระบวนการกัดกรอนของแผนสแตนเลสสตีลได โดยคาความละเอียดของ

คากระแสไฟฟาที่วัดไดจะขึ้นกับคุณสมบัติของอุปกรณอิเลกโทรนิกที่เปนสวนประกอบของเครื่องโพเทนชิโอสแตทที่สรางขึ้น 
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สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM) 
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การออกแบบและพฒันาเว็บไซตกรณศีึกษา: การเผยแพรขอมูลและจําหนายผลติภัณฑ 

ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

The Development and design website design. Case study: Dissemination and 

sell products. Hand-woven cotton group bannongsakea in Takfa District 

Nakornsawan province. 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑ

ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตอยาง

มีประสิทธิภาพ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรในกลุมทอผาไท

บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบาน

หนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเว็บไซต เพื่อแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมีคุณภาพ 

และทันตอยุคสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิต ิประกอบไปดวย คาความถี่ คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนาย

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.94, 

S.D. = 0.78) ซ่ึงการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคสามารถประชาสัมพันธสินคา และนําเสนอขอมูลความรูตาง ๆ ที่เก่ียวกับผาฝายทอมือตากฟา

ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคใหผูที่สนใจเขามาชมสินคาไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน 

ทันสมัย และสามารถเขามาชมเว็บไซตไดตลอดเวลาโดยผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือมีความตองการ

มีเว็บไซตเปนของกลุมทอผา (x̄  = 4.9, S.D. = 0.77) ความรวดเร็วในการเขาถึงเว็บเพจ (x̄  = 4.77, S.D. = 0.71) และเว็บไซต

ชวยประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (x̄  = 4.75, S.D. = 0.76) 

 

คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  ผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก  
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Abstract 

 

This research aims to 1) study the need for website development, disseminate information selling 

cotton weaving products of Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa District, NakhonSawan 

Province 2) designing and developing the website effectively and 3) studying the satisfaction of website 

design and development. The samples were from Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa 

District, NakhonSawan Province and people living in the area. Data collection tools includeda questionnaire 

to collect information on website needs for publish information, product distribution and factors affecting 

website development to show that a quality website with modern technology. The statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research found that the sample was satisfied with the design and development of the website 

publishing information and product distribution of Hand-woven cotton group, Ban Nong Sakae, Takfa District, 

NakhonSawan Province at the highest level (x̄  = 4.94, S.D. = 0.78). The website development can be used to 

promote products and present the knowledge about hand-woven cotton of Hand-woven cotton group, 

Ban Nong Sakae, Takfa District, NakhonSawan Province for those who are interested in viewing the product, 

information to date and accessible to the site at any time. According to the study, the satisfaction of users 

of the site visits were received the highest satisfaction ratings for the overall attributes. The need for website 

development (x̄  = 4.9, S.D. = 0.77), quick access to website (x̄  = 4.77, S.D. = 0.71) and website helped promote 

were the top-rated attributes. (x̄  = 4.75, S.D. = 0.76) 

 

Keywords: development and design website design, hand-woven cotton group bannongsakea 

 

1. บทนํา  

 

ปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี ทําใหการใหบริการขอมูลมีความทันสมัย ถูกตอง และมีความรวดเร็วกวาสมัยกอน

มาก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการนําเสนอขอมูล การติดตอส่ือสาร และปรับระบบการทํางานใหทัน

ตอยุคสมัย มานีสงค  ปฐมวิริยะวงศ (2553 : 2) กลาววา การนําเสนอขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะถูกนําเสนอผานเว็บไซต ซ่ึง

เว็บไซตถือวาเปนชองทางหลักในการนําเสนอสารสนเทศ ที่สามารถแสดงขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง และขอความไดเปนอยางดี และในปจจุบันเว็บไซตไดกลายเปนส่ือที่มีความสําคัญ มีบทบาทอยางมากในเรื่องของการ

โฆษณา และประชาสัมพันธ ทั้งน้ีเน่ืองจาก อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายเปดที่สามารถติดตอเชื่อมโยงตลอดเวลา ดังน้ันเรา

จึงสามารถเขาถึงขอมูล ที่มีผูนําเสนอไดโดยผานรูปแบบและเน้ือหาที่แตกตางกัน ชลิตา  ไวรักษ (2552 : 12) กลาววา เว็บไซต

ยังไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง และมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเปนเครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใหญ

ที่สุดในโลก สุพิชญา  เข็มทอง (2550: 5) กลาววา การมีเว็บไซตสําหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ  

เปนอีกวิธีหน่ึงที่ไดรับความนิยม ซ่ึงองคกรภาครัฐ หรือหนวยงานตางๆ สวนใหญจะมีเว็บไซตเปนของตนเอง เพื่อ

ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม และใหความรูตางๆ ที่เก่ียวกับองคกร หรือหนวยงานที่ตองการเผยแพรใหกับประชาชน 

ทั้งน้ี กลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ยังไมมีเว็บไซตเปนของกลุมทอผา ทําใหไมเปน

ที่รูจักของบุคคลทั่วไป ที่สนใจเก่ียวกับผาฝายทอมือตากฟาที่ทอจากเสนใยฝายธรรมชาติ และยังไมมีการประชาสัมพันธที่จะทํา
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ใหลูกคา หรือบุคคลที่มีความสนใจผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค ไดศึกษาคนควาขอมูลที่เพียงพอตอความตองการ ซ่ึงการมีเว็บไซตเปนของกลุมทอผาน้ันจะเปนประโยชนอยางมาก

ตอกลุมทอผา และบุคคลที่สนใจ และดึงดูดใหลูกคาเขามาชมความประณีตงดงามของผาฝายทอมือตากฟาไดอีกดวย  

จากการศึกษารวบรวมขอมูล และสัมภาษณบุคลากรของกลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค พบวา ปจจุบันกลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีการใหบริการขอมูลขาวสาร 

กับประชาชน และผูมาติดตอ ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารโดยตรงกับบุคลากรของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารน้ันลาชา และไมทั่วถึง กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค จึงมีความตองการเว็บไซตเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหความรูแกประชาชน รวมถึงลูกคา 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนจึงมีการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตใหกับ

กลุมทอผาไทบานหนองสะแกอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ ติดตอส่ือสารให

ขอมูลตอประชาชน ลูกคา และผูที่สนใจจะศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตอไป  

 

2. วัตถุประสงค  

 

1. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ตากฟาของกลุม

ทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  

2. เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต 

 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี บุคลากรในกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่  

 

 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรในกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ รวมจํานวนทั้งหมด 70 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย (Sample Random 

Sampling) 

 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ และระดับความพึงพอใจในการออกแบบ 

และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเว็บไซต เพื่อแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมีคุณภาพ และทันตอยุคสมัยกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม โดยการวัดระดับความคิดเห็นมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัยของการสรางแบบสอบถาม และหาคาความ
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เที่ยงตรงของเครื่องมือนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม MakeWebEasy 

 

 3.4 ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 

  3.4.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลปจจุบันเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ

ตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคจากแหลงขอมูลดังน้ี 

  3.4.1.1 แหลงขอมูลทุตยิภูมิ จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ และรายงานตางๆ ของกลุมทอผาไท

บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยนํามาพิจารณารวมกับขอมูลปฐมภูมิ 

  3.4.1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกลุมทอผาไท

บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาผลิตภัณฑผาฝายทอมือผานทางเว็บไซต 

  3.4.2 จัดทําโครงรางเว็บไซตดวย site map 

  3.4.3 พัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยใชฮารดแวร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และกลองถายรูปดิจิตอล สวนซอฟตแวรที่ใช 

ไดแก โปรแกรม appserv-win 32-2.5.10 โปรแกรม Joomla 2.5.28 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม 

Aleo Flash Intro Banner Maker 3.1 โปรแกรม Artisteer 4.1.0 

  3.4.4 นําเว็บไซตใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเว็บไซตและเจาหนาที่กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรคเปนผูตรวจสอบและประเมินเว็บไซต แลวนําผลที่ไดไปปรับปรุงเว็บไซตใหมีความสมบูรณ 

  3.4.5 เผยแพรเว็บไซตสูสาธารณชนเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตาก

ฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก 

  3.4.6 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต 

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

  ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีดังน้ี  

1. ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน ทําแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนาย

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

2. นําผลจากแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อสรุปขอมูลความ

ตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของ

กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและ

จําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคโดยใชสถิติ

คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ภาพที่ 1 ตัวอยางเว็บไซตเว็บไซตเผยแพรขอมูล และจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไท 

บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 

4. ผลการศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของ

กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาเว็บไซต

เผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต ซ่ึงไดมีการ

พัฒนาเว็บไซตของผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยมี

การนําเสนอขอมูลในสวนของความเปนมาของกลุมทอผา ขอมูลประชาสัมพันธสินคาตางๆ รูปภาพ แสดงภาพความนาสนใจ

เพื่อเปนการดึงดูดใหประชาชนเขามาส่ังซ้ือสินคาจากกลุมทอผาไทบานหนองสะแกเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 ความตองการ และความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝาย  

ทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

1. ดานความตองการเว็บไซต 

เว็บไซตชวยประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก 4.75 0.76 พึงพอใจมากที่สุด 

เว็บไซตสามารถนําเสนอขอมูลของกลุมทอผาไดด ี 4.71 0.72 พึงพอใจมากที่สุด 

ทานมีความตองการมีเว็บไซตของกลุม  ทอผามาก

เพียงใด 

4.9 0.77 พึงพอใจมากที่สุด 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

2. ดานขอมูลในเว็บไซต 

ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน 4.7 0.69 พึงพอใจมากที่สุด 

ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ 4.6 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 

ขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความตองการ 4.7 0.74 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานรูปแบบของเว็บไซต 

จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสีสัน มีความ

เหมาะสม 

4.67 0.72 พึงพอใจมากที่สุด 

ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.67 0.75 พึงพอใจมากที่สุด 

4. ดานการใชงาน 

ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจ 4.77 0.71 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.6 0.71 พึงพอใจมากที่สุด 

มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 4.65 0.62 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวม 

ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซต 4.94 0.78 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉล่ียรวม 4.72 0.72 พึงพอใจมากที่สุด 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอความตองการ และความพึงพอใจ

ตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนอง

สะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ตองการมีเว็บไซต

เปนของกลุมทอผา (x̄  = 4.9, S.D. = 0.77) รองลงมากลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ความรวดเร็ว

ในการเขาถึงเว็บเพจ (x̄ = 4.77, S.D. = 0.71) และ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง เว็บไซตชวย

ประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (x̄  = 4.75, S.D. = 0.76) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.94, S.D. = 0.78) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

การวิจัยครั้งน้ี พบวา การพัฒนาเว็บไซตการเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟา ของกลุมทอ

ผาไท บานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สามารถนําไปใชงานในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร  

และกิจกรรมไดเปนอยางดี ซ่ึงทําใหบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟา ของกลุมทอผาไท บานหนอง

สะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในรูปแบบของเว็บไซตที่สามารถศึกษาไดทุกที ทุกเวลา และความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยางที่มีตอการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟา ของกลุมทอผาไท บานหนองสะแก  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ตองการมีเว็บไซตเปนของ

กลุมทอผา (x̄  = 4.9, S.D. = 0.77) รองลงมากลุมตัวอยางมีความตองการเว็บไซตระดับมากที่สุด เรื่อง ความรวดเร็วในการ
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เขาถึงเว็บเพจ (x̄  = 4.77, S.D. = 0.71) และ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่อง เว็บไซตชวย

ประชาสัมพันธใหกลุมทอผาเปนที่รูจัก (x̄  = 4.75, S.D. = 0.76) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.94, S.D. = 0.78) 

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ  (Theory  

of  persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหน่ึงที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันเหมือนกันการกระตุน บุคคลน้ัน เพื่อใหเกิดการตอบสนองในส่ิงที่เราตองการใหเปน และใน

กระบวนการส่ือสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซ่ึงถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญมากในการ

ส่ือสาร ซ่ึงเว็บไซตถือเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก และการออกแบบเพื่อ

พัฒนาเว็บไซตใหกับกลุมทอผาไทบานหนองสะแก เปนการจําหนายสินคาหรือประชาสัมพันธความเปนมาของกลุมที่อาศัย

เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สงผลใหเกิดประโยชนแกประชาชนที่สนใจผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมทอผาบานหนองสะแก

เปนอยางยิ่ง เพื่อใหงายตอการรับรูขอมูลขาวสารการจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือตางๆ ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคผานอินเตอรเน็ต ก็จะทําใหมีประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่สามารถคนหาขอมูลของ

ผลิตภัณฑผาฝายทอมือตากฟาของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไดงายมากขึ้น และไม

เสียเวลาในการติดตออีกดวย  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยพบวาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเผยแพรขอมูลและจําหนายผลิตภัณฑผาฝาย    ทอมือตากฟา

ของกลุมทอผาไทบานหนองสะแก เปนการจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือตากฟา และนําเสนอขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับ

กลุมทอผาไทบานหนองสะแก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ใหผูที่สนใจเขามาซ้ือสินคาไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน 

ทันสมัย และสามารถเขามาชมเว็บไซตไดตลอดเวลา ดังน้ัน รูปแบบการประชาสัมพันธโดยใชเว็บไซต จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง

ที่ประชาชนสามารถนําไปประยุกตใชในประกอบอาชีพตอไปได 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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การทําการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต  

2) เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 3) เพื่อลดปญหาการ

สอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใช

มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เจาหนาที่สํานักงานขนสง จังหวัด

เพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ รวมจํานวนทั้งหมด 500 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator 

CS5 และ Adobe Photoshop เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ 

และระดับความพึงพอใจในการใชมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

ผลการศึกษาพบวา งานวิจัยสามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถ

ตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษา

ความความพึงพอใจของเจาหนาที่สํานักงานขนสง จังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอมูลมีถูกตองเชื่อถือได 

ขอมูลเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ และมีการออกแบบที่สวยงาม 

  

คําสําคัญ: มัลติมีเดีย  พระราชบัญญัติรถยนต 

 

Abstract 

 

This research has a purpose. 1) For to develop multimedia car registration procedures in Automobile 

statute. 2) For those who come to use the service is knowledgeable about the car registration process in 

Automobile statute. 3) To reduce the problem of inquiries about car registration procedures under the 

Automobile statute. 4) To study the satisfaction with the use of multimedia for operation car registration 

procedures under the To reduce the problem of inquiries about car registration procedures under the 

Automobile statute. The samples were: 500 staff unit in department of land transport branch bungsamphan 
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phetchabun province. Using the method Sample Random Sampling. Tools used in the study include 

program Movie maker and program Adobe Illustrator CS5 and Adobe Photoshop for work effectively. Use 

questionnaire data collection and level of satisfaction for multimedia for operation car in Automobile 

statute. The study indicated that the development of multimedia car registration procedures under the 

Motor Vehicle Act make those who come to use the service have the knowledge and reduce data 

inquiries about the car registration process in accordance with Automobile statute. 

The results of the study found that staff and user items has very satisfaction 3 items is 

information accurate, Useful information for users and beautiful design 

 

Keywords: multimedia, automobile statute 

 

1. บทนํา  
 

การดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต เปนหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมและ

จัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในประเทศและระหวางประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ และออกใบอนุญาตขับรถ 

พัฒนาระบบการขนสงทางถนนและการใชรถ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต 

กฎหมายวาดวยลอเล่ือน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ รวมมือและประสานงานกับองคการและหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ในดานการขนสงทางบกและในสวนที่เก่ียวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ เฉพาะรถ

ของพลเรือน และรถราชการ ไมรวมถึงรถที่ใชในกิจการพิเศษของทหารและตํารวจ โดยพ.ร.บ.รถยนต หมายถึง การประกันภัย

รถยนตภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับใหรถยนตทุกคันตองทําประกัน พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ซ่ึงหากใครฝาฝนหรือเล่ียงที่จะทําก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท ที่สําคัญเจาของรถยนต

น้ันๆ ตองเก็บ พ.ร.บ. รถยนต น้ีไวเปนหลักฐาน และแสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่ใชรถ เวนแตรถยนตคันน้ันๆ จะไดรับการ

ชําระภาษีประจําป หรือไดรับการจดทะเบียนแลว (ยุทธพล พิชัยณรงค, 2557: ออนไลน) 

สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการดานใบอนุญาต

ประกอบการขนสงสวนบุคคล การตรวจตราปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รวมทั้งการบริการ

ประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการดานทะเบียนรถและภาษีรถ (เวนแตการจดทะเบียนและการยายรถเขา การเปล่ียนประเภท

รถ) การโอนกรรมสิทธ์ิรถ และการยายรถออก ดําเนินการตรวจสอบและตรวจสภาพรถ การดําเนินการดานใบอนุญาตผูประจํา

รถ ใบอนุญาตขับรถ  และใบอนุญาตขับขี่ลอเ ล่ือน ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต  

และกฎหมายวาดวยลอเล่ือน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน ในปจจุบัน

ไมมีส่ือวิดีโอแนะนําการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต มีเพียงแตใบโบชัวรที่ใหผูที่มาใชบริการไดอาน  

ซ่ึงจากการที่สังเกต คนสวนใหญที่เขาไปใชบริการหรือดําเนินงานดานทะเบียนรถจะไมคอยสนใจหยิบใบโบชัวรขึ้นมาอาน  

ซ่ึงสวนใหญนิยมเดินเขามาถามที่เจาหนาที่หนาเคานเตอร ทําใหเกิดการลาชาในการใหบริการ ซ่ึง (สุพิชญา  เข็มทอง, 2550: 

ออนไลน) กลาวไววา ปจจุบันมัลติมีเดียจัดวาเปนส่ืออีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมใชงานกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการ

นําเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ (Product and Service Presentation) การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

(E-learning) และการนําเสนอผลงานตางๆ ตลอดจนใชเปนส่ือบันเทิง (Entertainment) ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมใน

หนวยการเรียนรูน้ี มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถงึความหมาย องคประกอบ และประโยชนของมัลติมีเดีย ผูวิจัยจึง

ตระหนักถึงปญหาและไดจัดทํามัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ใหแกสํานักงานขนสงจังหวัด

เพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน เพื่อใหสํานักงานไดเปดมัลติมีเดียใหแกผูที่มาใชบริการไดรับชม และศึกษา ซ่ึงมัลติมีเดียการ
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ดําเนินการทางดานทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต จะมีเน้ือหาเก่ียวกับการตอทะเบียนชําระภาษีประจําป การโอนกรรมสิทธ์ิ  

การเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของรถ การยายรถ การแจงไมใชรถ การขอใบแทนคูมือจดทะเบียนรถ และปายวงกลมแสดงการ

เสียภาษี (ในกรณีเดิมชํารุด หรือสูญหาย) 

 

2. วัตถุประสงค  

 

1. เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต  

2. เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

3. เพื่อลดปญหาการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เจาหนาที่สํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน  

และผูที่เขามาใชบริการ  
 

 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่ สํานักงานขนสง จังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน  

และผูที่เขามาใชบริการ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนทั้งหมด 500 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

1. โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ที่ใชในการตัดตอวีดีโอ ภาพ สี แสง 

และเสียงในส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ใชในการตกแตงภาพ ตัวอักษร และถายภาพกราฟกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ และระดับความพึงพอใจในการใชส่ือมัลติมีเดียการ

ดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 
 

 3.4 ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 

1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของเพื่อนํามาใชในออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการ

ทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน 

2. ออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงาน

ขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน โดยใชโปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

3. สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการใชแบบสอบถาม เรื่อง การใชส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดาน

ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ เพื่อเก็บ

รวบรวมความตองการ และระดับความพึงพอใจในการพัฒนาส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. 

รถยนต และปจจัยที่มีผลตอการใชส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และความคิดเห็นของ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2151 

กลุมตัวอยางที่มีตอการส่ือมัลติมิเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต เพื่อใชในการกําหนดประเด็น

ปญหาในงานวิจัย 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 500 คน ทําแบบสอบถาม เรื่อง การใชส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดาน

ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน 

2. นําผลจากแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อสรุปขอมูลความ

ตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต  

ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน 
 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการ

ทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน โดยใชสถิติคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

 

4. ผลการศึกษา 
 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

2. เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 3. เพื่อลดปญหาการ
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สอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใช

มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ผลการศึกษาพบวา ส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดาน

ทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม 

พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษาความ

ความพึงพอใจของเจาที่หนาสํานักงานขนสง จังหวัดเพชรบูรณ สาขาอําเภอบึงสามพัน และผูที่เขามาใชบริการ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x̄  = 4.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอมูลมีความถูกตอง

เชื่อถือได (x̄  = 4.76) ขอมูลมีความเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ (x̄   = 4.70) และมีการออกแบบที่สวยงาม (x̄  = 4. 64) 

ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต  
 

รายการ 
ระดับความรูความเขาใจ 

x̄  S.D. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความพึ งพอ ใจโ ดย รวม ในการ ใ ช ส่ื อ

มัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถ

ตาม พ.ร.บ. รถยนต 

380 120 0 0 0 4.81 3.46 

2. มีขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได 440 60 0 0 0 4.76 2.74 

3. ขอมูลมีความเปนประโยชนสําหรับ

ผูใชบริการ 
440 60 0 0 0 4.70 2.80 

4. มีการออกแบบที่สวยงาม มีความเหมาะสม 290 130 80 0 0 4.64 2.78 

5. นําไปใชเปนส่ือประชาสัมพันธได 340 120 40 0 0 4.52 2.87 

6. ภาษาที่ใชเขาใจงาย และอธิบายเน้ือเรื่อง

ไดชัดเจน 
250 250 0 0 0 4.52 2.74 

7. ขอมูลที่นําเสนอครบถวนตรงกับความ

ตองการ 
200 180 120 0 0 4.49 2.58 

8. เปนส่ือประชาสัมพันธที่ใชงานงาย 300 160 40 0 0 4.43 2.49 

9. มีความสอดคลองตรงกับขอมูลสํานักงาน

ขนสงจังหวัดเพชรบูรณ 
220 230 50 0 0 4.35 2.62 

10. ขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง 190 190 120 0 0 4.21 2.65 

เฉล่ียรวม 305 150 45 0 0 4.543 2.773 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งน้ี พบวา การพัฒนาส่ือมัลติมีเดยีการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําให 

ผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถาม

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. จากการศึกษาความความพึงพอใจของเจาที่หนาสํานักงานขนสง 

จั งห วัด เ พชร บู ร ณ  ส าขา อํา เ ภอบึ งส ามพั น  และ ผู ที่ เ ข าม าใ ชบริ การ  โ ดยร วมอยู ใน ระดับมาก (x̄  = 4.81)  
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เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ มีขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได (x̄  = 4.76) 

ขอมูลมีความเปนประโยชนสําหรับผูใชบริการ (x̄   = 4.70) และมีการออกแบบที่สวยงาม (x̄  = 4. 64) 
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ  (Theory  

of  persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหน่ึงที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันเหมือนกันการกระตุน บุคคลน้ัน เพื่อใหเกิดการตอบสนองในส่ิงที่เราตองการใหเปน และใน

กระบวนการส่ือสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซ่ึงถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญมากในการ

ส่ือสาร ซ่ึงส่ือมัลติมีเดียถือเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก และการพัฒนา 

ส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต สามารถทําใหผูที่เขามาใชบริการไดมีความรูเก่ียวกับการ

ดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต และลดปญหาการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียน

รถตาม พ.ร.บ. เพื่อใหงายตอการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.  รถยนต  

ก็จะทําใหมีประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่สามารถคนหาส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการทางดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต 

ไดงายมากขึ้น และไมเสียเวลาในการติดตออีกดวย  
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

1. ในการทําส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรเพิ่มลูกเลนใหมากกวาน้ี เพื่อใหเกิด

ความนาสนใจ 

2. ในการทําส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรพัฒนาใหมัลติมีเดียมีความสวยงาม

สีสันหลากหลายในการเขาชม 

3. ในการทําส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ตองมีขั้นตอนในการจัดระบบการ

ทํางานใหมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ในการทําส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรมีดนตรีประกอบที่นาตื่นเตนกวาน้ี 

5. ในการทําส่ือมัลติมีเดียการดําเนินการดานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต ควรเปล่ียนฉากหลังในบางตอน เชน 

ฉากที่กอนเขาเน้ือหาการตอทะเบียนชําระภาษีประจําปถาไดฉากหลังที่ถายทําในสํานักงานขนสงจะดีมาก เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร สําหรับการสงขาวสารใหแกนักศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการศึกษาครั้งน้ีดําเนินการวิเคราะหและออกแบบ

พัฒนาระบบเชิงวัตถุดวยภาษายูเอ็มแอล (UML) ดวยการนําหลักการการสงขาวสารและการประชาสัมพันธขาวสารมาเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบน้ี การพัฒนาระบบถูกออกแบบสําหรับผูใชงาน 3 สวนคือ ผูดูแลระบบ ผูสงขาวสารผานบริการเว็บ 

(Web Service) และผูรับขาวสารผานโปรแกรมประยุกตบนมือถือ (Mobile Application) ผลการดําเนินงานพบวา ระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นน้ัน สามารถเพิ่มชองทางในการสงขาวสาร และสามารถสงขาวสารไดอยางรวดเร็ว อีกทั้ งยังสามารถ

ตรวจสอบไดวาผูรับขาวสารไดรับขาวสารเปนที่เรียบรอยแลวผานการออกรายงาน  

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ  การแจงขาวสาร 

 

Abstract 

 

The independent study aims to develop the information system for news dissemination management 

for OASC of Ramkahamhaeng University. According to the study, the system is analyzed and designed 

based on object-oriented using Unified Modeling Language (UML) by adapting the principles of news 

dissemination as a process for developing. The system consists of three parts: administrator, sender via 

web service and receiver on mobile application. As a result, it is found that this information system is 

developed in order to increase the ways and rapidity for sending news; moreover, the system can be 

checked that the subscriber has already received the news through a report.  

 

Keywords: information system, news dissemination management 
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1. บทนํา 

  

มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุงหมายใหเปน

สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงเปนปมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเขารวมเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ

ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป โดยจัดตั้งหนวยงานใหมมีชื่อวา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ (Overseas 

Academic Services Center in Honour of His Majesty the King) มีที่ทําการอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

เรียกวาสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 

เน่ืองดวยสํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศเปนศูนยกลางในการเตรียมการ การประสาน การ

สนับสนุน การจัดสอบ การประชาสัมพันธ การดูแล และใหคําปรึกษาแนะนํา แกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ในตางประเทศ 

การประชาสัมพันธและการใหคําปรึกษาแนะนํา สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จะใชเว็บไซต และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เปนส่ือกลางในการใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษา ซ่ึงการใหขอมูลขาวสารจากชองทางดังกลาวยังไมเพียงพอตอการ

เขาถึงนักศึกษา จากการศึกษาพบวาภาคการศึกษา 1/2559 มีจํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งส้ิน 254 คน มีผูลงทะเบียนและ

รักษาสถานภาพทั้งส้ิน 174 ซ่ึงมีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่ไมไดทําการลงทะเบียน เน่ืองจากไมทราบขาวสารการลงทะเบียนใน

ชวงเวลาดังกลาว 

ดังน้ันผูทําการวิจัยน้ีจึงไดศึกษาเทคโนโลยีที่ใชเพิ่มชองทางในการสงขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษาไดมากขึ้น พบวาใน

ปจจุบันโทรศัพทสมารตโฟน (Smartphone) ไดรับความนิยม และเปรียบเสมือนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางตอเน่ืองโทรศัพทสมารตโฟน (Smartphone) 

เปรียบเสมือนปจจัยหน่ึงที่มนุษยขาดไมไดและคาดวาเกือบทุกคนทั้งในประเทศและตางประเทศมีติดตัวเพื่อใชงาน ผูทําการวิจัยจึง

ไดเลือกใชเทคโนโลยีการสงขอมูลขาวสารไปยังโทรศัพทสมารตโฟน (Smartphone) เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการสงขอมูล

ขาวสาร ไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

 

2. ทฤษฏีวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 2.1 ความรูเกี่ยวกับการแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications) 

การแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications) คือ รูปแบบการแจงเตือนชนิดหน่ึง ในลักษณะขอความ เสียง 

หรือการส่ัน มักพบเห็นโปรแกรมประยุกตที่มีฟงกชันการแจงเตือนแบบพุช ไดแก เฟสบุค (Facebook) ไลน (Line) อินสตาแกรม 

(Instagram) และอ่ืน ๆ ไมเพียงเทาน้ี โปรแกรมประยุกตเกมสบนสมารตโฟนในปจจุบันยังนําการแจงเตือนน้ีมาใชในการแจง

เตือนกิจกรรมภายในเกมสของผูใหบริการอีกดวย 

ความสําคัญของการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) เปนการแจงเตือนบนหนาจออุปกรณสมารตโฟน แท็บเล็ต 

หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ของผูใชงานแบบทันที เพื่อใหสามารถรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนการโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธ 

ทําใหทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น และไมพลาดตอเหตุการณน้ัน ๆ 

สําหรับผูใหบริการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) ลงบนโปรแกรม

ประยุกตที่ตนเปนผูใหบริการ เพราะจะทําใหผูใชงานมีความสนใจในการกดคลิกเขาใชโปรแกรมประยุกตของตนเอง และพึง

ระวังสําหรับผูใหบริการจะตองไมใชการแจงเตือนดังกลาวสงใหกับผูใชบริการบอยจนทําใหเกิดความนารําคาญ หรือการสง

ขอความแจงเตือนที่ไมตรงกับขอมูลที่ใหบริการ การกระทําเหลาน้ีจะทําใหโปรแกรมประยุกตของผูใหบริการขาดความ

นาเชื่อถือ และไมมีผูใชงานตอไป 
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สําหรับการใชงานการแจงเตือนขาวสารแบบพุช ผูใหบริการโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักจะเลือกใชบริการกูเกิล

คลาวดเมสเซจจิง (Google Cloud Messaging: GCM) เปนหน่ึงในบริการของกูเกิล (Google) ซ่ึงมีหนาที่สําหรับสงขอความ

แจงเตือนแบบพุช และในปจจุบันจีซีเอ็ม (GCM) ยังสามารถรองรับไดทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และไอโอเอส 

(iOS)  ลาสุดในป 2559 ทางกูเกิลไดเปดตัวไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิง (Firebase Cloud Messaging  FCM) บริการสง

ขอความแจงเตือนแบบ ขามแพลตฟอรม (cross-platform messaging) เพื่อใชงานแทนกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google 

Cloud Messaging: GCM)  ซ่ึงหลักการทํางานของเอฟซีเอ็ม (FCM) ยังคงเหมือนกันกับจีซีเอ็ม (GCM) แตการพัฒนาของจีซี

เอ็ม (GCM) จะส้ินสุดลงแลว 

หลักการทํางานการแจงเตือนขาวสารแบบพุช เกิดจากหนาที่การทํางานของการกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google 

Cloud Messaging: GCM) โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน คือ การใหเครื่องบริการ (Server) สงขอมูลไปตามอุปกรณของ

ผูใชงาน (Client) โดยการแสดงผลการแจงเตือนขาวสารแบบพุชเปนเพียงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ดังภาพ 1 

 

 

 

 

ภาพ 1  สวนประกอบหลักของกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง 

 ที่มา: https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm 

 

 ไคลเอนต (Client) สวนของผูใชงานจําเปนจะตองมีโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ เพื่อรองรับการแจงเตือนขาวสาร

แบบพุช 

 กูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (GCM) ตัวกลางในการรับ-สงขอมูลไปยังผูใชงาน โดยรับขอมูลมาจากเครื่องบริการ (Server) 

แลวสงขอความไปยังอุปกรณของผูใชงาน 

 เครื่องบริการ (Server) อุปกรณของผูใหบริการ ทําหนาที่ในการสงขอมูลไปยังกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (GCM) 

เพื่อที่จะใหเปนตัวกลางในการแจงเตือนขาวสารแบบพุชไปยังอุปกรณของผูใชงานตอไป 

 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและเก่ียวของกับระบบงานตาง ๆ มากมายทั้งทางตรง

และทางออม เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาททางดานการศึกษา การติดตอส่ือสาร การดํารงชีวิตของมนุษย อยางหลีกเล่ียงไมได 

จนเรียกไดวาเปนสังคมเทคโนโลยี ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การเก็บขอมูล การประชาสัมพันธ รวมถึงการใชคอมพิวเตอร

ในดานการศึกษาไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต เพื่อสอดคลองกับสภาพการใชชีวิตประจําวัน (กฤชสุวัชร ประโยชนพิบูลผล, 

2554) การประชาสัมพันธเปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนการของการส่ือสารที่ไดกําหนดไว เพื่อสงเสริมความเขาใจอัน

ถูกตองตรงกัน ที่จะสรางความเชื่อถือศรัทธาและความรวมมือระหวางสถาบันกับประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหองคกรดําเนิน

ไปดวยความราบรื่น (ภัทรพร ภูมิพัฒน, 2555) การเผยแพรขาวสารในสังคมที่มีความคลายคลึงกันจะชวยใหการเผยแพรขาวสาร

เปนไปดวยความรวดเร็ว เน่ืองจากสังคมจะมีการตอบรับที่เหมือนกัน เชน สังคมออนไลนที่จะมีกลุมคนประเภทเดียวกันที่อยู

ดวยกันแลกเปล่ียนขาวสารซ่ึงกันและกัน ตางจากการประชาสัมพันธแบบสุมคนที่จะทําใหการสงขาวสารน้ันเสียเปลา (Linke 

Guo and Other, 2013) ในการรับขาวสารตาง ๆ ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสาร (Selective Processes) ดวยสาเหตุ

ตาง ๆ ซ่ึงแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปดรับสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ 

ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง

บางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน ดังน้ัน ขาวสารที่หล่ังไหลผานเขามาไปยังบุคคลจากชองทางตาง ๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือก

Google Cloud Messaging Server Client 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2157 

ตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสารจะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จใน

การส่ือสาร (สถาพร สิงหะ, 2556) การเลือกใชส่ือเปนกลยุทธของการประชาสัมพันธ เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย เม่ือทราบวา

กลุมเปาหมายคือใครแลว การหาวิธีการและการใชส่ือที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึงความครอบคลุม การครอบคลุมน้ี 

หมายถึง การที่ส่ือสารเขาถึงประชาชนเปาหมายในชวงระยะใดระยะหน่ึง ดังน้ันการใชส่ือประชาสัมพันธจึงตองมีความพิถีพิถัน

พอสมควรเพื่อใหการใชส่ือในการประชาสัมพันธน้ันไดผลมากที่สุด หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดดวย (จันทนา วิทยาสงเคราะห, 

2556) ในยุคใหมเปนยุคที่มีการแขงขันของการส่ือสาร ยุคของการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ยุคของการพัฒนาการบริการให

ผูรับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการทํางานบริการทุกองคกรตางมุงหวังประสิทธิภาพในการ

ทํางาน โดยเฉพาะงานดานบริการงาน การใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับบริการองคกร พันธกิจ หนาที่รวมทั้งการสรางภาพลักษณ

ที่ดีใหเปนที่ประจักษแกผูเก่ียวของผูรับบริการตาง ๆ (กฤติมา เกรียงขจรพันธ, 2554) ในการเผยแพรขาวสารในสภาพแวดลอม

ที่มีประชากรลูกคาขนาดใหญ การเผยแพรทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอประชาชนและสังคมอยางกวางขวาง (จุฑาทิพย จันทรลุน, 

2557) จากการเผยแพรทางการออกอากาศ มาเปนการใชโทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการเขาถึงที่ดีที่สุดที่จะ

ทําได (R. Agrawal and P.K. Chrysanthis, 2001) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสาร ดวยการจัดสงเน้ือหาไปที่

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยมีเปาหมายเชิงรุกและตระหนักถึงสถานการณที่เหมาะสม ทั้งความพรอมและประโยชนของผูใชงาน 

(Davy Preuveneers and Other, 2016) การสงขอความแจงเตือนที่หนาจอการใชงานบนโทรศัพทเคล่ือนที่ทันที เพื่อเตือน

วามีเหตุการณอะไรบางอยางเกิดขึ้น เชน การแจงเตือนเม่ือมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสฉบับใหมเขามา มีขอความส่ันสงมาที่

โทรศัพท หรือแมกระทั่งการแจงเตือนเม่ือไมไดรับสายโทรศัพท เราเรียกเหตุการณแบบน้ีวา การแจงเตือนแบบพุช (ภัคพล 

โพธ์ิเหลือง, 2556) 

จากงานวิจัยที่เก่ียวของพบวาการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสารในปจจุบัน ไดคําถึงการนําเทคโนโลยีเขามาใช 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และตระหนักถึงสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังน้ัน เพื่อใหการสงขาวสารเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร โดยทําเทคโนโลยีระบบไฟรเบสคลาวด

เมสเซจจิง (Firebase Cloud Messaging) ในการสงขาวสารการแจงเตือนแบบพุช (Push Notification) และออกแบบระบบ

โดยใชภาษายูเอ็มแอล 

 

3. ข้ันตอนและวิธกีารดําเนินงาน 

 

3.1 การวิเคราะหความตองการของระบบใหม 

 จากการวิเคราะหความตองการของระบบสามารถจัดทําแผนภาพ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศจัดการแจง

ขาวสาร โดยแบงออกเปนฟงกชันการทํางานตามขอบเขตงานได ดังภาพ 2 และภาพ 3 
 

 
 

ภาพ 2  แผนภาพยูสเคสของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 
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ภาพ 3  แผนภาพยูสเคสของจัดการขาว 

 ในขั้นตอนของวิธีการดําเนินงาน นอกจากการออกแบบแผนภาพยูสเคสแลวน้ัน ยังไดออกแบบแผนภาพที่สําคัญ

สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร เชน แผนภาพลําดับ แผนภาพกิจกรรม แผนภาพคลาส แผนภาพ

ดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล พจนานุกรมขอมูล และสวนติดตอผูใชงานของระบบ ดังภาพ 4 และภาพ 5 
 

 
 

ภาพ 4  แผนภาพกิจกรรมการจัดการขาวสาร 
 

 
 

ภาพ 5  แผนภาพคลาสดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล 
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4. ผลการดําเนินงาน 

 

 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห และออกแบบพัฒนาระบบใหสอดคลองกับความตองการจนเสร็จสมบูรณและสามารถ

นําไปใชงานได โดยสรุปผลการดําเนินงานได ดังน้ี 

 4.1 หนาจอการเขาใชงานระบบ 

 เม่ือผูใชงานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบแสดงหนาจอหลักและเมนูตามสิทธิผูใชงาน ดังภาพ 6 
 

 
 

ภาพ 6  หนาจอหลักของระบบ 
 

 เม่ือผูดูแลระบบเลือกเมนู “จัดการผูใชงานระบบ” ระบบแสดงหนาจอแสดงรายชื่อผูใชงานระบบทั้งหมด โดย

สามารถจัดการเพิ่ม แกไข ลบผูใชงาน พรอมขอมูลผูใชงานทั้งหมด ดังภาพ 7 
 

 
 

ภาพ 7  หนาจอหลักของจัดการผูใชงานระบบ 
 

 เม่ือผูดูแลระบบเลือกเมนู “จัดการนักศกึษา” ระบบแสดงหนาจอแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด โดยสามารถจัดการ

เพิ่ม แกไข ลบขอมูลนักศึกษา พรอมขอมูลรายละเอียดสวนตัวของนักศึกษาทั้งหมด ดังภาพ 8 
 

 
 

ภาพ 8  หนาจอหลักของจัดการนักศึกษา 
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4.2 สวนการจัดการขาวสาร 

 เม่ือเจาหนาที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ เขาใชงานจัดการขาวสารโดยมีหนาจอแสดงผลหลัก 

จัดการขาวสารทั่วไป จัดการขาวบริการการศึกษา จัดการขาวสารการสอบ จัดการขาวสารบริการส่ือการสอน โดยสามารถ

จัดการ เพิ่ม คนหา สงขาว แกไข ลบ พรอมขอมูลรายละเอียดขาวสารแตละกระบวนการจัดการของขาว ดังภาพ 9 
 

 
ภาพ 9  หนาจอหลักของจัดการขาว 

 

 เม่ือเจาหนาที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ เขาสูหนาจอหลักของจัดการขาว และตองการเพิ่มขาว 

ดังภาพ 10 
 

 
ภาพ 10  หนาจอการเพิ่มขาว 

 

 4.3 สวนของผูใชงานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 

 เม่ือนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศหรือผูใชงานทั่วไป เขาใชงานระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร จะ

สามารถดูขาวสารทั่วไป ไดที่หนาหลักผูใชงานทั่วไป ดังภาพ 11 
 

 
ภาพ 11  หนาจอหลักแสดงการทํางานของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 
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 เม่ือนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เขาใชงานระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร และเขาสูระบบ

เรียบรอยแลว จะสามารถดูขาวบริการการศึกษา ขาวสารการสอบ และขาวสารบริการส่ือการสอน ไดที่หนาหลักผูใชงานสวน

บุคคล ดังภาพ 12 
 

 
ภาพ 12  หนาจอหลักเมนูจัดการขาวนักศึกษา 

 

 เม่ือนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ หรือผูใชงานทั่วไป เลือกดูขาวสารที่ตองการ ระบบแสดงภาพขาว ดัง

ภาพ 13 

 
ภาพ 13  หนาจอแสดงขาวสารบนระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 

 

4.4 ระบบการแจงเตือน 

 เม่ือนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เขาสูระบบเรียบรอยแลว จะไดรับขาวสารสวนบุคคล โดยมีการแจง

เตือนทุกครั้งในการไดรับขาว ดังภาพ 14 

 
ภาพ 14  หนาจอแสดงการแจงเตือนของระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 
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5. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ เปน

ระบบที่ดําเนินการพัฒนาขึ้นมาใหม โดยใชการวิเคราะหและพัฒนาระบบดวยภาษายูเอ็มแอล มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มชองทางใน

การกระจายขาวสารไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และดําเนินการไดทันตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานไดดังน้ี 

 1)  สวนการจัดการขอมูลผูใชงาน  

  เม่ือมีผูใชงานระบบใหม ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มขอมูลผูใชงาน กําหนดประเภทผูใชงาน แกไข และลบขอมูล

ผูใชงานได การกําหนดประเภทผูใชงานสามารถกําหนดไดทั้งหมด 4 กลุม ดังน้ี 

   1) ผูดูแลระบบ (Administrator) 

   2) เจาหนาที่บริการการศึกษา (Service Education Officer) 

   3) เจาหนาที่บริการส่ือการสอน (Service Education Technology Officer) 

   4) เจาหนาที่จัดสอบ (Examination Officer) 

 

 2)  สวนการจัดการขอมูลนักศึกษา  

  เม่ือส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมผูดูแลระบบ ไดรับขอมูลจากเจาหนาที่บริการการศึกษา และบันทึก

ขอมูลนักศึกษาลงในระบบ โดยแยกเปน 2 ประเภท และแยกหลักสูตรการศึกษา ดังน้ี 

  1) ระดับปริญญาตรี 

   - หลักสูตรนิติศาสตร 

   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

   - หลักสูตรรัฐศาสตร 

   - หลักสูตรศึกษารายกระบวนวิชา 

  2) ระดับปริญญาโท 

   - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 

   - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

   - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 3)  สวนการจัดการขาวสาร 

  เจาหนาที่สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ จัดการแจงขาวสารตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแจง

ขาวสารตามฝายที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งขาวสารสําคัญตาง ๆ 

 4)  สวนการเรียกดูรายงาน 

  เจาหนาที่สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศเรียกดูรายงานตามประเภทขาวสาร กําหนดวันที่สงขาวสาร และสามารถ

ออกรายงานได 

 5)  สวนของผูใชงานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร 

 โปรแกรมประยุกตแบงผูใชงานเปน 2 ประเภท คือ บุคคลทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ 

  1) บุคคลทั่วไป  

  2) นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ  
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5.2 การอภิปรายผล 

 ระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ตางประเทศที่ไดพัฒนาขึ้นน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางในการกระจายขาวสารไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว จึงได นํา

หลักการและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธและการแจงขาวสารดังน้ี การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ

ประชาสัมพันธบนเครือขายของนายกฤชสุวัชร ประโยชนพิบูลผล (2554) พบวามีความสอดคลองกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลในการเก็บขอมูล เพื่อใชในการประชาสัมพันธขาวสารของระบบฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชส่ือโฆษณาและ

ประชาสัมพันธของนายภัทรพร ภูมิพัฒน (2555) พบวามีการใชภาพเปนส่ือในการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูรับขาวสารเกิดความ

สนใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นที่สามารถเพิ่มรูปภาพในการประชาสัมพันธได และการเปดรับส่ือ การใช

ประโยชน และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวแบบดํานํ้าลึกของนักดํานํ้าไทยของนายสถาพร สิงหะ (2556) ไม

สอดคลองกับงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น และการประชาสัมพันธผลสัมฤทธ์ิการดําเนินของงานประกันคุณภาพการศึกษาของนางสาว

จันทนา วิทยาสงเคราะห (2556) โดยอธิบายถึงการเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธเพื่อใหสามารถเขาถึงผูรับขาวสารไดโดย

เลือกใชทั้งในรูปแบบขอความผานโทรศัพทมือถือสมารตโฟน พบวาคลายกันกับระบบฯ ซ่ึงการรับขาวสารจะรับผานโทรศัพท

สมารตโฟน และความพึงพอใจของผูรับฟงตอการดําเนินรายการของสถานีวิทยุ อสมท. กระบี่ คล่ืน FM 105.0 จังหวัดกระบี่ 

ของนางสาวกฤติมา เกรียงขจรพันธ (2554) เปนการประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยระบบสารสนเทศฯ 

ที่พัฒนาขึ้น และการเผยแพรสารสนเทศของสถานีโทรทัศนในประเทศไทยของ จุฑาทิพย จันทรลุน. (2557) โดยการเผยแพร

ผานสถานีโทรทัศนซ่ึงแตกตางกันกับการประชาสัมพันธของระบบฯ นอกจากน้ียังพบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ัน คลายกันกับ

โปรแกรมสงขอความแจงเตือนไปยังโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดของนายภัคพล โพธ์ิเหลือง (2556) ซ่ึงใช

หลักการการสงขอความการแจงเตือนขาวสารแบบพุช (Push Notifications) โดยใชกูเกิลคลาวดเมสเซจจิง (Google Cloud 

Message: GCM) และเปนสวนหน่ึงของการบริการกูเกิลแอปเอ็นจ้ิน (Google App Engine: GAE) เหมือนกันกับไฟรเบส

คลาวดเมสเซจจิง (Firebase Cloud Messaging) ซ่ึงเปนระบบการแจงเตือนของสารแบบของในรูปแบบพุช (Push 

Notifications) เชนเดียวกัน 

5.3 ปญหาและอุปสรรคในการศึกษา 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติตางประเทศ มีปญหาและอุปสรรคคือ ระบบไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิงเปนระบบใหมที่ถูกพัฒนาขึ้น การดําเนินการ

เพื่อใหระบบไฟรเบสคลาวดเมสเซจจิงสามารถทํางานรวมกันกับระบบสารสนเทศดังกลาวไดน้ัน จําเปนจะตองหาขอมูลจํานวน

มาก และเพื่อใหการดําเนินการจัดการจัดทําระบบใหรองรับการทํางานได ผูจัดทําไดทดสอบระบบหลายครั้งจนสามารถทํางาน

ควบคูกันได 

5.4  ขอเสนอแนะ 

 ในการดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการแจงขาวสาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศในครั้งน้ี ผูศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหรองรับการทํางานนอกจากรองรับระบบ

แอนดรอย (Android) แลว จําเปนจะตองออกแบบเพื่อใหรองรับระบบไอโอเอส (IOS) และอุปกรณอ่ืนอีกดวย เน่ืองจาก

ผูใชงานที่เปนนักศึกษาตางประเทศมีการใชอุปกรณส่ือสารที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมมากมาย 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ หาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชประชากรจากพนักงานฝายผลิต 

จํานวนทั้งส้ิน 400 คน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One Way Anova และวิเคราะห

ความแตกตางเปนรายคูดวย Scheffe, LSD การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เน่ืองจากปจจุบันธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการตอสูแขงขันอยางรุนแรงเพื่อความ

เปนผูนําทางดานธุรกิจ การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากจะรวดเร็วหลากหลายแลวยังสลับซับซอนทําใหองคกรตาง ๆ มีความ

จําเปนตองปรับตัวใหทันตอความกดดันของสภาพแวดลอมในการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย

ถือเปนจุดมุงหมายหน่ึงที่สําคัญ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี คือ การที่พนักงานมีองคประกอบคุณภาพ

ชีวิตครบถวนในดานรางกายและสังคม ทําใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

ตาง ๆ ได การทํางานเปนสวนหน่ึงที่สําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น ซ่ึงจะสามารถสงผลตอประสิทธิภาพของผลงาน จึงทําการ

วิจัยเพื่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนําขอมูล

ไปใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานดวยใจที่จงรักภักดีตอองคกร

ซ่ึงจะกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

คือ ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, ดานสภาพแวดลอม

ในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการศึกษาความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตพบวา เพศที่แตกตางกันมีระดับ

ความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน อายุที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร, 

ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนา

ในหนาทํางาน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 4 ดาน คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในหนาทํางาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, 
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในหนาทํางาน ประเภทของ

พนักงานที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การปฏิบัติงาน  พนักงาน  
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to examine about the job satisfaction of employees in the 

manufacturing department of Berli Dynaplast Company Limited. The samples which classified by personal 

factors, comprised of 400 employees from the manufacturing department. The statistic used were 

percentage, mean and standard deviation, t-test, one way ANOVA, Scheffe and LSD methods. The data 

were statistically analyzed by using the statistical package and the researchers identified the statistical 

significance at 0.05. Nowadays, industrial businesses are growing rapidly and fighting fiercely for business 

leadership. The changes that have taken place in addition to the swift variety and complexity of the 

various organizations. It is necessary to adapt to the pressures of the industrial management environment. 

Human Resource Management is one of the key goals. A good quality of life management system is an 

employee's complete physical and social quality of life. Employees have good health and good mental 

health. Being able to adapt to different environments is an important part of human life. Therefore, it is 

imperative that employees work happily. And a better quality of working life This can affect the performance 

of the work. Research on employee satisfaction in order to satisfy employees' satisfaction. To use the 

information to develop the management system to be more effective. And for the staff to work with the 

heart to love. Be loyal to the organization, which will produce more quality work. 

The results showed that; In the overview of the job satisfaction of employees in the manufacturing 

department it was found that all were ranked as the average satisfactory. For consideration in each aspect, 

they were put in order from high to low average as follows: the company policy and administration, the 

mastership, the relationship between colleagues, working environment and advancement in career respectively. 

2. To compare the level of satisfaction of employees in the manufacturing department the result had 

shown that the different sex expressed the same level of satisfaction. However, the samples of different 

age revealed the different satisfaction in 5 aspects as follows:  the company policy and administration, 

the mastership, working environment, the relationship between colleagues and advancement in career. 

Moreover, with different education, the samples expressed the different satisfaction in 4 aspects as 

follows: the mastership, working environment, the relationship between colleagues and the advancement in 

career. With different number of working years, the samples showed the different satisfaction in 5 aspects as 

follows: the company policy and administration, the mastership, working environment, the relationship 

between colleagues. However, the different types of employees presented the same level of satisfaction. 
 

Keywords: satisfaction, working, employee 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการตอสูแขงขันอยางรุนแรงเพื่อความเปน

ผูนําทางดานธุรกิจ การเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นนอกจากจะรวดเร็วหลากหลายแลวยังสลับซับซอนทําใหองคกรต างๆ  

มีความจําเปนตองปรับตัวใหทันตอความกดดันของสภาพแวดลอมในการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยถือเปนจุดมุงหมายหน่ึงที่สําคัญ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี คือ การที่พนักงาน 

มีองคประกอบคุณภาพชีวิตครบถวนในดานรางกายและสังคม ทําใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถปรับตัว

เขากับสภาพแวดลอมตางๆได การทํางานเปนสวนหน่ึงที่สําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น ซ่ึงจะสามารถสงผลตอประสิทธิภาพของ

ผลงาน สวนใหญพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก คาตอบแทน และคาสวัสดิการ นโยบาย

และการบริหาร ลักษณะงาน ความสัมพันธที่มีตอผูบังคับบัญชา ความกาวหนาในการทํางาน ส่ิงเหลาน้ีสามารถสรางความ

พอใจในการทํางานใหกับพนักงานได และยังมีบทบาทในการกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของการทํางานของพนักงานไดทั้งส้ิน 

เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีจะสงผลถึงความพึงพอใจในงานหรือไมพอใจในงานแลว ความพอใจในงานถือเปนทัศนคติพื้นฐานของ

พนักงานที่มีตองานที่ตนทําและรับผิดชอบ  

ปจจัยทางการบริหารที่รูจักกันโดยทั่วไป 4 ประการที่เรียกเปนคํายอวา “ 4M’s ” ซ่ึงไดแก คน (Man) เงิน 

(Money) วัสดุอุปกรณ และเครื่องจักรกล (Materials and Machines) และการจัดการ (Management) น้ัน คน หรือมนุษย

มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะมีสติปญญาความสามารถเปนความรูสึกในทางที่ดีตอปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานอันเปน

ผลมาจากการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรจะมีศรัทธาและความเต็มใจที่

จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการน้ันไดทั้งงานและกําลังใจ ดังน้ัน บุคลากร

ตองเปนผูที่ มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพเพื่อที่จะทําใหงานทุกอยางสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มาสโลว (1954)  

กลาววา ความสนใจกับความตองการของบุคคลสรางความกดดัน และแรงขับเคล่ือนในดานการแสดงพฤติกรรม ตามทฤษฎี

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Needs) และ ศรัทจันทร โพธ์ิประชุม (2550: 51) กลาววา 

ไดศึกษาความตองการ และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซไทล จํากัด พบวา 

พนักงานมีระดับความตองการในการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก และพนักงานปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจในการ

ทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต เปนการศึกษาเก่ียวกับจิตใจและความตองการของ

คนซ่ึงเปนส่ิงที่ละเอียดออน เพราะปจจัยความตองการของแตละบุคคลน้ันตางกัน เชน ความรู ความสามารถ ทัศนคติ  

ความตองการและความพึงพอใจ จะเห็นไดวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันเปนปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหน่ึงที่จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคล ที่จะตองเปนการกระทําที่ทําดวยความเต็มใจ  

ซ่ึงปรารถนาที่จะใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดความพึงพอใจในการทํางานดวย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

 

2. วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน 
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3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จํานวน 400 คน  
 

 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จํานวน 400 คน  

โดยใชวิธีการเลือกแบบสมัครใจ 
 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 3.3.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด และผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายผลิต 

  3.3.1.2 ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ ธีรชัย ตองออนและคณะ เพื่อสรางแบบสอบถามฉบับราง

นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณาความครอบคลุมของเน้ือหาที่ตองการศึกษา และนํามาปรับปรุง 

  3.3.1.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) ของแบบสอบถามพิจารณาความครอบคลุมเน้ือหา และความถูกตองของสํานวนภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุงแกไข 

  3.3.1.4 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปทําการศึกษา 

3.3.2 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งน้ีเปนลักษณะแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด โดยแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1. เปนแบบสอบถามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบ (Check-List) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2. เปนสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ 

ตอนที่ 3. แบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-Ended) 

3.3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3.3.1 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกลุมผูวิจัย

มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานเปนผูตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหา

และประเด็นความตองการในการประเมินความคิดเห็น โดยคะแนนที่ไดไปคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค

กับบททดสอบที่เรียกวา การหาคา IOC การพิจารณาความสอดคลองดังกลาวเปนการพิจารณาแบบทดสอบรายขอจากความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเน้ือหาที่ใชสอดแนบไปพรอมกับแบบทดสอบที่ตองการใหผูเชี่ยวชาญประเมินไดคา IOC  

3.3.3.2 แบบวัดความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมผูวิจัยมีการ

ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบโดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจดูความถูกตองของแบบวัดความคิดเห็นซ่ึงประเมินได

คา IOC และนําเสนอขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข 

3.3.3.3 กลุมผูวิจัยมีการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนผู เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหา และขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
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3.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.4.1 ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปแจกใหพนักงาน จํานวน 400 คน โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

ทําดวยตัวเอง 

3.3.4.2 จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตัวเอง 

3.3.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ 

3.3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 

3.3.4.5 จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิต ิ

3.3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.3.5.1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน วิเคราะหขอมูลดวยการนําขอมูลมาแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) โดยแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน 

3.3.5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนํามาตรวจการใหคะแนนตามเกณฑ 

3.3.5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลโดยใชวิเคราะห t-test แบบ 2 กลุม ไดแก เพศ และประเภทของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัว

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of variance: One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปรอิสระ  

ซ่ึงจําแนกเปน 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ และระดับการศึกษา  

 

4. ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) โดยจําแนก 

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของพนักงาน โดยใชประชากรของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส 

(จํากัด) เก็บขอมูลจากประชากรตัวอยางจํานวน 400 คน และไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนจาก

ประชากรทั้งหมด จํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% ซ่ึงไดวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ การทดสอบสมมติฐานและการ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยคาสถิติ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี  

ไดนาพลาส (จํากัด) 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานนโยบายและการบริหาร 3.29 0.95 ปานกลาง 

ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.29 1.05 ปานกลาง 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.13 1.09 ปานกลาง 

ดานความสัมพนัธระหวางเพื่อนรวมงาน 3.15 1.01 ปานกลาง 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 2.96 1.14 ปานกลาง 

เฉล่ียโดยรวม 3.16 1.05 ปานกลาง 
 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2170 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด)  

ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.16 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนน

เฉล่ียอยูระหวาง 2.96 – 3.29 ซ่ึงสามารถเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดดังน้ี 

 ลําดับที ่1 ดานนโยบายและการบริหาร   (  = 3.29  ) 

ลําดับที ่2 ดานการปกครองบังคับบัญชา      (  = 3.29  ) 

ลําดับที่ 3 ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน (  = 3.15  ) 

ลําดับที ่4 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  (  = 3.13  ) 

ลําดับที ่5 ดานความกาวหนาในการทํางาน   (  = 2.96  ) 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอร

ล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามเพศ 

ความคิดเห็น 
เพศชาย (n=169) เพศหญิง (n=231) 

t. Sig. 
 S.D.  S.D. 

ดานนโยบายและการบริหาร 3.48 0.97 3.15 0.92 3.47 0.27 

ดานการปกครองบงัคับบัญชา 3.62 1.00 3.05 1.03 5.53 0.51 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.35 1.11 2.96 1.05 3.58 0.20 

ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 3.40 1.04 2.96 0.59 4.16 0.40 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.18 1.16 2.80 1.09 3.31 0.15 

รวม 3.41 1.06 2.98 0.94 4.01 0.31 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที ่2 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไดแก ดานนโยบาย

และการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และ

ดานความกาวหนาในการทํางาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ตารางที่ 3 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอร

ล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามอาย ุ
ความคิดเห็น  ss Df MS F Sig. 

ดานนโยบาย ระหวางกลุม 12.397 4 3.099 3.453 0.009* 

และการบริหาร ภายในกลุม 354.503 395 0.867   

 รวม 366.900 399    

ดานการปกครอง ระหวางกลุม 35.153 4 8.788 8.488 0.000* 

บังคับบัญชา ภายในกลุม 408.983 395 1.035   

 รวม 444.136 399    

ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 27.978 4 6.995 6.113 0.000* 

ในการทํางาน ภายในกลุม 451.999 395 1.144   

 รวม 479.977 399    
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ความคิดเห็น  ss Df MS F Sig. 

ดานความสัมพันธ ระหวางกลุม 35.071 4 8.768 8.360 0.000* 

ระหวางเพื่อนรวมงาน ภายในกลุม 414.265 395 1.049   

 รวม 449.336 399    

ดานความกาวหนา ระหวางกลุม 46.220 4 11.555 9.637 0.000* 

ในการทํางาน ภายในกลุม 473.629 395 1.199   

 รวม 519.849 399    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที ่3 พบวา กลุมอาย ุมีความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี 

ไดนาพลาส (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครอง

บังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพนัธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางาน  
 

ตารางที่ 4 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท 

เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามระดับการศึกษา 

ความคิดเห็น  ss Df MS F Sig. 

ดานนโยบาย ระหวางกลุม 9.428 3 3.413 3.481 0.016* 

และการบริหาร ภายในกลุม 357.472 396 0.903   

 รวม 366.900 399    

ดานปกครอง ระหวางกลุม 20.272 3 6.757 6.313 0.000* 

บังคับบัญชา ภายในกลุม 423.865 396 1.070   

 รวม 444.136 399    

ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 25.040 3 8.347 7.265 0.000* 

ในการทํางาน ภายในกลุม 455.937 396 1.149   

 รวม 479.978 399    

ดานความสัมพันธ ระหวางกลุม 19.808 3 6.603 6.087 0.000* 

ระหวางเพื่อนรวมงาน ภายในกลุม 429.528 396 1.085   

 รวม 449.336 399    

ดานความกาวหนา ระหวางกลุม 27.099 3 9.033 7.259 0.000* 

ในการทํางาน ภายในกลุม 492.750 396 1.244   

 รวม 519.849 399    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที ่4 พบวา กลุมระดับการศึกษา มีความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครอง

บังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางาน  
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ตารางที่ 5 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท 

เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามประเภทของพนักงาน 

ความคิดเห็น พนักงานรายวัน (n=267) พนักงานรายเดือน (n=133) t. Sig. 

  S.D.  S.D.   

ดานนโยบายการบริหาร 3.24 0.94 3.38 0.98 -1.39 0.23 

ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.16 1.06 3.55 0.98 -3.53 0.31 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.01 1.07 3.36 1.10 -3.06 0.28 

ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน 3.05 1.07 3.35 1.00 -2.70 0.66 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 2.87 1.14 3.14 1.10 -2.29 0.86 

รวม 3.06 1.05 3.35 1.03 -2.59 0.46 
 

จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท 

เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) จําแนกตามประเภทของพนักงาน พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมไดแก ดานนโยบายและการ

บริหาร ปจจัยดานการปกครองบังคับบัญชา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยดานความสัมพันธระหวางเพื่อน

รวมงาน และปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเน้ือหา จากแบบสอบถามปลายเปดของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต 

บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส (จํากัด) 

ลําดับที่ ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ 

1 อยากใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานเปดใจรับฟงพนักงาน ไมมีความยุติธรรมกับพนักงาน 47 

2 อยากใหมีแรงโนมนาวจิตใจใหปฏบิัติงาน และอยากใหมีการบรรจุพนักงานเปนรายเดือน 41 

3 อยากใหโรงงานมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท ี 31 

4 อยากใหมีอุปกรณ และเครื่องมือในการทํางานเพิ่มขึ้น 16 

5 อยากใหปรับปรุงอาคาร และสถานที่ เชน โรงอาหาร 12 

  

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุในการทํางาน

ระหวาง 20-30 ป และ 31-40 ประดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 4 ปขึ้นไป และเปน

พนักงานรายวัน 

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 

5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา  

- เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็น ไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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- อายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นใน ดานนโยบายและการบริหาร , ดานการปกครองบังคับบัญชา,  

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, และดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตาง

กัน ดังน้ันจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

- ระดับการศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นใน ดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน, และดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตางกัน

ดังน้ันจึงทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

- ประเภทของพนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังน้ี 

6.1 จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 231 คน 

อายุระหวาง 20-30 ป และ31-40 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยสวนใหญ พบวาเปนพนักงานรายวันสอดคลอง

กับวิจัยของ จรัส เพ็ชรเที่ยง (2552) การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ผลการศึกษา

ครั้งน้ีพบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการทํางานโดยภาพรวมปานกลาง โดยพนักงานที่มีเพศ ระดับตําแหนงงาน วุฒิ

การศึกษา และอายุตางกัน จะมีความพึงพอใจในการทํางานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ

วิจัยของ ดลฤทัย มานะกิติวิภาต (2550) ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ดี คอมพิวเตอร จํากัด พบวา

พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุดในเกือบทุกดาน ความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งน้ีผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี 

ไดนาพลาส (จํากัด) สวนใหญใชบุคลากรเปนเพศหญิงในสายการผลิต อายุระหวาง 20-30 ป, 31-40 ป และมีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตนทํางานในสายผลิตมากที่สุดวิเคราะหไดวา พนักงานสวนมากอายุยังนอยจบระดับการศึกษา ม.3 เปนสวนใหญ 

พนักงานสวนใหญเปนพนักงานรายวันเพราะบริษัทยังไมมีนโยบายในการปรับเล่ือนตําแหนงเปนรายเดือน 

6.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตใน

ภาพรวมในดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางาน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ        

สุรพงษ สถิตสิริพร (2554) การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการเพื่อลดการหมุนเวียนของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาลูกจางสวนใหญ มีอายุระหวาง 15-20 

ป และมีระดับการศึกษา   ม.6, ปวช. สําหรับระดับความพึงพอใจของพนักงาน พบวาระดับความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ เดชนอย (2553) การศึกษาความพึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงาน บริษัท Trim International co.,ltd. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงาน บริษัท Trim International co,.ltd. จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของพนักงานดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ดานนโยบายการบริหารงาน และดานความม่ันคงในการทํางาน เม่ือเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการทํางาน

ของพนักงานอยูในระดับ ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัทจันทร โพธ์ิประชุม (2550) ความตองการและความพึง

พอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซไทล จํากัดการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับ

ความตองการในการทํางานของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท คือ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง

งานตางกันความตองการในการทํางานในภาพรวมของพนักงานไมแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางานภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส 
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(จํากัด) มีดานนโยบายและการบริหาร, ดานการปกครองบังคับบัญชา, ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับ ปานกลางทั้งน้ีอาจเปนเพราะบริษัทยังไมคอยเปด

โอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นหรือรับฟงปญหาขอแกไขจากพนักงานในหนวยงานโดยที่หนวยงาน หรือผูบังคับบัญชามี

การกําหนดนโยบาย และเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกับพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ

อาจจะนอยเกินไปทําใหเกิดความไมมีพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตในบางสวน ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ

ความคิดเก่ียวกับดานนโยบายเพิ่มเติมในการบริหารงานหรือการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงวาคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รับ

ฟงปญหาที่พนักงานตองการเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีประเด็นขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป มีรายละเอียด ดังน้ี 

 7.1 ในการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการศึกษาเรื่องระดับความพึง

พอใจของพนักงานฝายผลิตในครั้งตอไป 

 7.2 จากการศึกษาวิจัยไดพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานยังมีความคิดเห็นที่ไมพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต ซ่ึงทําใหผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายความ

พึงพอใจของพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของ

บุคลากรและสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานใหดีขึ้นไปในอนาคตตอไป 

7.3 ในอนาคตควรมีการประยุกตการเสริมสรางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในองคกร ซ่ึงอาจจะสงผลใหการ

ทํางานของพนักงานฝายผลิตมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธที่ดีกวาเดิม 
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ธานินทร ศิลปจารุ. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS พิมพครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ: ซิเนสอารแอนดด,ี 2552.  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2175 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศกึษาใหม เพือ่วิเคราะหปจจัยที่

สงผลกบัการเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเทคนคิ ENSEMBLE 

The Comparison of Model Efficiency to Forecast the Number of  

New Students for Analysis of Factors Affecting on Admission  

to Nakhon Pathom Rajabhat University by using ENSEMBLE 
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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมของแตละสถาบันในระดับอุดมศึกษาไดมีรูปแบบเปนนโยบายเชิงรุก

มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการลดลงของจํานวนนักเรียนที่มีอยูในระบบการศึกษา การประชาสัมพันธหลักสูตรและการแนะแนวตาม

โรงเรียนตาง ๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมายจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) 

มาใชวิเคราะหขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระหวางปการศึกษา 2559-2560 โดยศึกษาวิธีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมดวยเทคนิค 

ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random Forest เพื่อนําอัลกอริทึม

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใชในการวิเคราะหขอมูล และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลไปประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหม

ในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม พบวาการสรางตัวแบบพยากรณดวยเทคนิค 

Bootstrap Aggregating โดยใชอัลกอริทึม Rule Induction มีคาประสิทธิภาพความถูกตองสูงสุดเทากับ 83.96% สูงกวา

เทคนิค Vote Ensemble และ Random Forest ซ่ึงมีคาเทากับ 83.19% และ 81.95% ตามลําดับ และผลการวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉล่ียรวม เพศ 

โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ  ตัวแบบพยากรณ  เทคนิค ENSEMBLE 

 

Abstract 

 

Nowadays, a recruitment examination of new students for each institution of higher education 

has a more aggressive policy toward the decrease in the number of students available in the education 

system. Publicity and curriculum counseling according to various schools, matching people is very important. 

Researchers have used data mining techniques to analyze the data of applicants who have passed the 
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selection of new undergraduate students Nakhon Pathom Rajabhat University during the academic year 

2015-2016. By focused on the comparative accuracy of models to forecast number of new students 

using 3 techniques of ENSEMBLE: Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) and Random Forest to 

implement the most efficient algorithm for data analysis and the results from the data analysis to the 

planning of new students in the next academic year effectively. 

The result found that the model was created by Bootstrap Aggregating with Rule Induction algorithms 

had the highest accuracy at 83.96% higher than the Vote Ensemble and Random Forest techniques, 

83.19% and 81.95%, respectively and factors affecting admission to NPRU was type of examination. 

 

Keywords: efficiency, model to forecast, ENSEMBLE technique 

 

1. บทนํา  

 

ในปจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหมของแตละสถาบันอุดมศึกษาไดมีรูปแบบเปนนโยบายเชิงรุกและมีการแขงขันกัน

มากขึ้น เน่ืองจากการลดลงของจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษา ซ่ึงเปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย

ลดนอยลง การรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้ันมีการสอบคัดเลือกอยู 2 รูปแบบ คือ การสอบคัดเลือก

ดวยวิธีการสอบตรง จํานวน 3 รอบ และการสอบคัดเลือกแบบโควตา เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษาใหมที่มีความรู ความสามารถ 

ความถนัดตรงตามหลักสูตรที่ตองการศึกษา โดยมีองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากผลรวมของคะแนนสอบ

วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะของแตละหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตรและการแนะแนวตามโรงเรียนตาง ๆ ให

ตรงกับกลุมเปาหมายจึงถือไดวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะกอใหเกิดกระบวนการรับนักศึกษาใหมได

อยางคุมคากับทรัพยากร และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การนําเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) มาใชวิเคราะหขอมูลในอดีต ปจจุบัน เพื่อพยากรณส่ิงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตน้ันเปนส่ิงที่กําลังมีบทบาทเปนอยางมากไมวาจะเปนเรื่องของธุรกิจ สภาพแวดลอม สุขภาพของมนุษย รวมไปถึงดาน

อ่ืน ๆ ซ่ึงเทคนิคในการวิเคราะหหรือการพยากรณน้ันมีอยูมากมาย เทคนิค Ensemble ก็เปนหน่ึงในเทคนิคดังกลาวที่มี

ประสิทธิภาพสูง ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยเรื่อง Boosting-based ensemble learning with penalty profiles for 

automatic Thai unknown word recognition (Jakkrit, Cholwich and Thanaruk, 2012) โดยใชโมเดล Classification 

หลาย ๆ โมเดลในการวิเคราหพยากรณ ซ่ึงสามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating 

(Bagging) และ Random Forest 

ดังน้ันผูวิจัยจึงควรที่จะนําขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560 ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และที่มีรอยตอติดกับ

จังหวัดนครปฐมเทาน้ัน จํานวน 11,338 ชุด มาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษา

ใหมดวยเทคนิค ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random 

Forest เพื่อนําอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม และวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลตอการมารายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลไป

ประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช

เทคนิค Ensemble  

2.2 เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชอัลกอริทึมที่ มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1.1 เหมืองขอมูล  

เปนเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลอยางหน่ึงซ่ึงมาจากคําวา “เหมืองขอมูล” น่ันคือ เปนการคนหาส่ิงที่ มี

ประโยชนจากฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ เชน ขอมูลการซ้ือขายสินคาในซุปเปอรมารเก็ตตาง ๆ โดยขอมูลเหลาน้ีจะเก็บจาก

รายการสินคาที่ลูกคาซ้ือในแตละครั้ง โดยเม่ือทําการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูลแลวจะไดส่ิงที่เปนประโยชน เชน 

ลูกคาสวนใหญที่ซ้ือเบียรมักจะซ้ือผาออมดวย จะเห็นวาขอมูลน้ีเปนขอมูลที่ไมเคยคิดวามีความสัมพันธกัน และเม่ือไดความรู

แบบน้ีก็อาจจะนําเปนออกโปรโมชั่นหรือชวยในการจัดวางชั้นสินคา หรือเปนแนวทางในการส่ังซ้ือสินคาในซุปเปอรมารเก็ต

ตอไปได นอกจากน้ีการทําเหมืองขอมูลยังมีเทคนิคในการประยุกตใชงานไดอยางดี เชน เทคนิคการแบงกลุมขอมูล โดยขอมูล 

ที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน อยูกลุมเดียวกัน และขอมูลที่อยูคนละกลุมจะมีลักษณะที่แตกตางกันมาก แตละกลุมจะเรียกวา  

คลัสเตอร (Cluster) ซ่ึงมีหลายเทคนิค และ Clustering Validity เปนการวัดประสิทธิภาพของ Clustering เพื่อดูวาเทคนิคใด

สามารถทําใหการแบงกลุมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และควรจัดขอมูลออกมาเปนก่ีกลุม เทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลเปน

การนําขอมูลเดิมที่มีคําตอบที่เราสนใจมาสรางเปนโมเดลเพื่อหาคําตอบใหกับขอมูลใหม การประมาณคาขอมูล (Regression)  

การสรางโมเดลและการวัดประสิทธิภาพของโมเดล โดยการดูคาความแมนยําวา โมเดลใดใหความแมนยําในการทายขอมูลได

ถูกมากที่สุด ดังน้ันหากขอมูลใดที่มีขนาดใหญหรือมีจํานวนมาก การทําเหมืองขอมูลก็จะเปนเทคนิคหน่ึงที่จะชวยในการจัดการ

ขอมูลใหเปนประโยชนไดดี (เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา, 2557) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลของผูสมัคร 

ที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560  

ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และที่มีรอยตอติดกับจังหวัดนครปฐมเทาน้ัน จํานวน 11,338 ชุด  

8 แอทริบิวต ไดแก เพศ, รูปแบบการสอบคัดเลือก, เกรดเฉล่ียรวม, โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา, จังหวัด, สายการเรียน, 

สาขาวิชาที่เลือก และสถานะการรายงานตัวเขาศึกษาตอ 
 

3.1.2 กระบวนการวิเคราะหขอมูลดวย CRISP-DM 

กระบวนการมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูลดานการทําเหมืองขอมูลพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1996 โดยความ

รวมมือกันของ 3 บริษัท คือ DaimlerChrysler, SPSS และ NCR กระบวนการทํางานน้ีเรียกวา Cross-Industry Standard 

Process for Data Mining หรือเรียกยอวา CRISP-DM ซ่ึงประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี (เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา, 2557) 

1) ความเขาใจในธุรกิจ (Business Understanding) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซ่ึงเนนไปที่

การเขาใจปญหาและแปลงปญหาที่ไดใหอยูในรูปโจทยของการวิเคราะหขอมูลทางการทําเหมืองขอมูล พรอมทั้งวางแผนในการ

ดําเนินงานคราว ๆ 
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2) ความเขาใจในขอมูล (Data Understanding) ขั้นตอนน้ีเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากน้ันจะเปน

การตรวจสอบขอมูลที่ไดทําการรวบรวมมาได เพื่อดูความถูกตองของขอมูล และพิจารณาวาจะใชขอมูลทั้งหมดหรือจําเปนตอง

เลือกขอมูลบางสวนมาใชในการวิเคราะห 

3) การเตรียมขอมูล (Data Preparation) เปนขั้นตอนที่ทําการแปลงขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมมา  

(Raw Data) ใหกลายเปนขอมูลที่สามารถนําไปวิเคราะหในขั้นถัดไปได โดยการแปลงขอมูลน้ีอาจตองมีการทําขอมูลใหถูกตอง 

(Data Cleaning) เชน การแปลงขอมูลใหอยูในชวง (Scale) เดียวกัน หรือการเติมขอมูลที่ขาดหายไป เปนตน โดยขั้นตอนน้ี

จะเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุดของกระบวนการ CRISP-DM 

4) การจัดทําตัวแบบ (Modeling) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูล เชน การ

จําแนกประเภทขอมูล หรือ การแบงกลุมขอมูล ซ่ึงในขั้นตอนน้ีหลายเทคนิคจะถูกนํามาใชเพื่อใหไดคําตอบที่ดีที่สุด ดังน้ันใน

บางครั้งอาจจะตองมีการยอนกลับไปที่ขั้นตอนการเตรียมขอมูล เพื่อแปลงขอมูลบางสวนใหเหมาะสมกับแตละเทคนิคดวย 

5) การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนน้ีจะไดผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูลแลว  

แตกอนที่จะนําผลลัพธที่ไดไปใชงานตอไปก็ตองมีการวัดประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดวาตรงกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวใน

ขั้นตอนแรกหรือ มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ซ่ึงอาจจะยอนกลับไปยังขั้นตอนกอนหนาเพื่อเปล่ียนแปลงแกไขเพื่อ

เปล่ียนแปลงแกไขใหไดผลลัพธตามที่ตองการได 

6) การนําเอาตัวแบบไปใชงาน (Deployment) ในกระบวนการทํางานของ CRISP-DM น้ันไมไดหยุดเพียงแค

ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเทาน้ัน แมวาผลลัพธที่ไดจะแสดงถึงองคความรูที่มี

ประโยชน แตจะตองนําองคความรูที่ไดเหลาน้ีไปใชไดจริงในองคกรหรือบริษัท 
 

3.1.3 การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) 

เปนกระบวนการจัดแบงขอมูลตามลักษณะของวัตถุประสงคน้ัน ๆ ดวยการวิเคราะหเซ็ตของกลุมขอมูล (Data 

Object) ที่ยังไมไดจัดแบงประเภท เพื่อสรางโมเดลจัดการขอมูลใหอยูในรูปชุดขอมูล (Class) ที่กําหนด โดยจะนําขอมูลสวน

หน่ึงจากขอมูลทั้งหมดเขาสูกระบวนการสอนใหระบบเรียนรู (Training Data) เพื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมตามที่ไดกําหนด

ไว ผลลัพธที่ไดจากการเรียนรู คือ โมเดลจัดประเภทขอมูล (Classifier Model) แลวจึงนําขอมูลสวนที่เหลือมาใชสําหรับ

ทดสอบ (Testing Data) และนําผลที่ไดมาใชเปรียบเทียบกลุมที่หามาไดจากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกตอง โดยกฎการ

จําแนกที่ไดมีรูปแบบ IF <Conditions> THEN <Class> หรือถา <เงื่อนไข> แลว <คลาส> น่ันเอง (Jaiwei Han and 

Micheline Kamber, 2006) 

 

3.1.4 เทคนิค ENSEMBLE 

หลักการสรางโมเดล Ensemble คือ โมเดลที่สรางควรจะมีความหลากหลายเพื่อใหทํานายขอมูลแบบตาง ๆ 

กัน การสรางโมเดลที่หลากหลายน้ี สามารถทําไดโดยการใชเทคนิค Classification หลาย ๆ ประเภท หรือการสราง Training 

Data ที่มีลักษณะตาง ๆ โดยเทคนิค Ensemble สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี (https://goo.gl/JDiYLO, 2560)  

1) Vote Ensemble เปนการใช Training Data ชุดเดียวกันแตสรางโมเดลดวยเทคนิคตาง ๆ กัน ดังแสดงใน

ภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 Vote Ensemble 

 

2) Bootstrap Aggregating (Bagging) เปนการสุม Training Data ใหเปนหลาย ๆ ชุด แตสรางโมเดลดวย

เทคนิคเดียวกันทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 Bootstrap Aggregating (Bagging) 

 

3) Random Forest เปนเทคนิคที่คลาย ๆ กับ Bagging แตแทนที่จะสุมขอมูลอยางเดียวกทําการสุมเลือก 

แอตทริบิวตตาง ๆ ออกมาเปนหลาย ๆ ชุดดวย และสรางโมเดลดวยเทคนิคตนไมตัดสิน (Decision Tree) หลาย ๆ ตน ดัง

แสดงในภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 Random Forest 

 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธีรพงษ สังขศรี (2557). ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมสําหรับการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียน

และการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล ผลการวิจัยพบวาผลการ
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ดําเนินงานไดโดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 1) การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม การวัดประสิทธิภาพของตัว

แบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจและโครงขายประสาทเทียมจะ ใชคาความถูกตอง (Accuracy) 

ในการทํานายผล โดยมีการทดสอบตัวแบบพยากรณดวยวิธีการแบงชุดขอมูลเทากับ 70:30 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหม ตนไมตัดสินใจมีความถูกตอง รอยละ 93.76 โครงขายประสาทเทียมมีความถูกตอง 

รอยละ 93.60 แสดงใหเห็นวาตัวแบบพยากรณจํานวนยอดของนักศึกษาใหมที่ถูกสรางขึ้นดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจมีคาความ

ถูกตองเทากับ 93.76% ซ่ึงสูงกวาตัวแบบพยากรณที่ถูกสรางขึ้นดวยโครงขายประสาทเทียมเพียงเล็กนอย 

ธาดา จันตะคุณ (2559). ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องตัวแบบการจําแนกการเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล สรุปผลการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีโดย

พัฒนาและเปรียบเทียบ ตัวแบบการจําแนกทั้ง 4 เทคนิค ไดแก Decision Tree, Naïve Bayes, k-NN, Rule Induction  

ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ คือ Decision Tree ซ่ึงไดคาที่สูงที่สุดจากการแบงขอมูลทดสอบออกเปน 10 ชุด  

คาความถูกตองได 83.97% จึงสรุปไดวา Decision Tree เปนตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปใชประชาสัมพันธหลักสูตร 

อัจฉราภรณ จุฑาผาด (2556). ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณจํานวนนักศึกษา

ใหม โดยใชกฎการจําแนกตนไมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการพยากรณจํานวน

นักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยใชกฎการ

จําแนกเทคนิคตนไมตัดสิน ซ่ึงจากการพัฒนาตัวตนแบบในการพยากรณแบงออกเปน 3 วิธีไดแก การตรวจสอบไขว การแบง

ขอมูลแบบสุมดวยการ แบงรอยละ และการแบงชุดขอมูลและการทดสอบออกจากกัน แสดงวาวิธีการแบงชุดขอมูล และการ

ทดสอบออกจากกันสามารถนําไปใชในการพัฒนาตัวตนแบบในการพยากรณนักศึกษาใหม โดยใชกฎการจําแนกเทคนิคตนไม

ตัดสินใจที่มีความถูกตองแมนยําสูง และเหมาะสมกวาวิธีอ่ืน การนําชุดขอมูลของผูสมัครในปถัดไปมาทดสอบกับตัวตนแบบ

หรือกฎที่ไดจะชวยใหสามารถทราบจํานวนนักศึกษาใหมในปน้ัน ๆ ได 2) การวัดคาประสิทธิภาพตางๆที่วัดได จะมีคาใกลเคียง

กันหรือมีคาเทากันในบางตัวตนแบบ โดยตัวตนแบบการพยากรณที่พัฒนาดวยวิธีการแบงชุดขอมูล และการทดสอบออกจาก

กัน วัดคาความถูกตองไดเทากับรอยละ 97.34 คาความแมนยําเทากับรอยละ 98.56 คาความระลึกเทากับรอยละ 97.00 และ

คาความถวงดุลเทากับรอยละ 97.13 ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพสูงทุกคา แสดงวาตัวตนแบบที่ใชในการพยากรณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี

ความถูกตองแมนยําในการพยากรณในการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยที่ผูวิจัยใชกฎการจําแนกเทคนิคตนไมตัดสินใจมากที่สุด 

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นควรที่จะทําการวิจัยโดยเทคนิค Ensemble  

ดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Decision Tree, Naïve Bayes และ Rule Induction  

ในการทํา Vote Ensemble และ Bootstrap Aggregating (Bagging) และทํา Random Forest โดยกําหนดการสรางโมเดล

ไวที่ 10 ตน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ

วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมารายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีผูวิจัยใชกระบวนการของ CRISP-DM ดังน้ี 

4.1 ความเขาใจในธุรกิจ จากสถานการณในปจจุบันที่ จํานวนนักเรียนในระบบการศึกษาลดนอยลง ทําให

สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันในการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอเปนอยางมาก การประชาสัมพันธหลักสูตรใหตรงกับความ

สนใจของกลุมเปาหมายเปนเรื่องที่สําคัญ เพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาวจึงไดพัฒนาตัวแบบการจําแนกพฤติกรรมการ

รายงานตัวของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือก โดยวิเคราะหวาปจจัยใดมีผลตอการมารายงานตัวของนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เพื่อนําไปประกอบการวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2181 

4.2 ความเขาใจในขอมูล รวบรวมขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยเลือกเฉพาะขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ระหวางปการศึกษา 2559-2560 ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และที่มีรอยตอติดกับจังหวัด

นครปฐมเทาน้ัน ซ่ึงมีจํานวน 11,338 ชุด 10 แอทริบิวต ไดแก ปการศึกษา, รหัสประจําตัวสอบ, เพศ, รูปแบบการสอบ

คัดเลือก, เกรดเฉล่ียรวม, โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา, จังหวัด, สายการเรียน, สาขาวิชาที่เลือก และสถานะการรายงานตัวเขา

ศึกษาตอ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ขอมูลของผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา 

ป

การศึกษา 

รหัส

ประจําตัว

สอบ 

เพศ รูปแบบ

การสอบ

คัดเลือก 

เกรด

เฉล่ีย

รวม 

โรงเรียน จังหวัด สายการ

เรียน 

สาขาที่เลือก สถานะการ

รายงานตัว 

2559 48939 ชาย โควตา 3.36 อูทอง สุพรรณบุรี อาชีพ การตลาด ไมมา 

2559 48941 หญิง รอบที่ 1 3.51 บางเลนวิทยา นครปฐม สามัญ การบัญชี มา 

… … … … … … … … … … 

 

4.3 การเตรียมขอมูล นําขอมูลไปปรับปรุงในสวนของคาขอมูลที่ขาดหายไป (Missing Value) โดยใชวิธีการ

ตัดเรคคอรดที่ขอมูลไมสมบูรณทิ้งทั้งหมด และทําการเลือกเฉพาะแอตทริบิวตเฉพาะที่สําคัญและเก่ียวของ โดยทําการตัด 

แอตทริบิวตออก 2 แอตทริบิวต ไดแก ปการศึกษา และรหัสประจําตัวสอบ จากน้ันทําการกําหนดแอตทริบิวต “สถานะการ

รายงานตัว” เปนประเภท Label โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของขอมูลเพื่อลดขนาดของขอมูลที่ใชในการประมวลผล จาก

การปรับปรุงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 8 แอตทริบิวต และมีจํานวนเรคคอรดเทากับ 11,288 

เรคคอรด ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 ขอมูลที่ผานการเตรียมขอมูล 

เพศ รูปแบบการ

สอบ

คัดเลือก 

เกรด

เฉล่ีย

รวม 

โรงเรียน จังหวัด สายการ

เรียน 

สาขาที่เลือก สถานะการ

รายงานตัว 

M Quota 3.36 อูทอง สุพรรณบุรี V การตลาด N 

F Exam_1 3.51 บางเลนวิทยา นครปฐม S การบัญชี Y 

… … … … … … … … 

 

4.4 การจัดทําตัวแบบ ทําการสรางตัวแบบโดยใชเทคนิค Ensemble ดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio 

จํานวน 3 ประเภทดังน้ี 

1) Vote Ensemble โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Decision Tree, Naïve Bayes และ Rule Induction ในการ

หาประสิทธิภาพของเทคนิค Vote Ensemble 

2) Bootstrap Aggregating (Bagging) โดยไดเลือกใชอัลกอริทึม Rule Induction เน่ืองจากมีคาความถูกตอง

มากที่สุดจากอัลกอริทึมที่ใชในการ Vote ในโมเดล Vote Ensemble และยังทํางานกับแอตทริบิวตที่เปน Nominal อีกดวย 

3) Random Forest เปนอัลกอริทึมที่ใชโมเดลเทคนิค Decision Tree โดยสุมขอมูลและสุมเลือกแอตทริบิวต

ตาง ๆ จํานวน 10 ชุด และสรางโมเดลตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไวที่ 10 ตน ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ตัวอยาง Decision Tree สรางดวย Random Forest 

4.5 การประเมินผล ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบที่สรางขึ้น ซ่ึงตรวจสอบจากคาความถูกตอง 

(Accuracy) คาความแมนยํา (Precision) และคาความระลึก (Recall) จะพบวาตัวแบบที่สรางขึ้นดวยเทคนิค Bootstrap 

Aggregating โดยใชอัลกอริทึม Rule Induction มีคาความถูกตองสูงที่สุด ซ่ึงเทากับ 83.96% ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของตัวแบบที่สรางขึ้น 

Algorithms Accuracy Precision Recall 

Vote Ensemble 83.19% 73.98% 69.90% 

Bootstrap Aggregating 

(Rule Induction) 

83.96% 73.88% 73.94% 

Random Forest 81.95% 69.87% 72.59% 
 

4.6 การนําเอาตัวแบบไปใชงาน นําตัวแบบที่พัฒนาดวยเทคนิค Bootstrap Aggregating (Rule Induction) 

ซ่ึงไดคาความถูกตองที่สุดไปใชในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรายงานตัวของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซ่ึงผลการวิเคราะหปจจัยพบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉล่ียรวม เพศ โรงเรียนที่

สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะห

ขอมูลไปประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากตัวแบบที่ไดน้ีสามารถ

นําไปพัฒนาเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับพยากรณหรือทํานายจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษาน้ัน ๆ  
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรายงานตัวเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 

Factors Accuracy No. 

รูปแบบการสอบคัดเลือก 81.93% 1 

เกรดเฉล่ียรวม 69.29% 2 

เพศ 69.27% 3 

โรงเรียน 69.27% 3 

จังหวัด 69.27% 3 

สายการเรียน 69.27% 3 

สาขาที่เลือก 69.27% 3 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการนําเสนอผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษาใหมโดยใช

เทคนิค ENSEMBLE ทั้ง 3 เทคนิค คือ Vote Ensemble, Bootstrap Aggregating (Bagging) และ Random Forest ซ่ึงตัว

แบบที่สรางโดยเทคนิค Bootstrap Aggregating (Rule Induction) มีคาความถูกตองสูงที่สุดที่ 83.96% ซ่ึงสูงกวาเทคนิค 

Vote Ensemble และ Random Forest ที่มีคาความถูกตองเทากับ 83.19% และ 81.95% ตามลําดับ และผลการวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลกับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด คือ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวม เพศ 

โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัด สายการเรียน และสาขาวิชาที่เลือก ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุที่ปจจัยรูปแบบการสอบคัดเลือกมี

ผลกับการรายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากที่สุด เพราะวา รูปแบบการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือก

ดวยวิธีการสอบตรง ในรอบที่ 3 น้ัน มีผูที่สอบผานการคัดเลือกมารายงานเปนนักศึกษาตัวเกือบ 100% และการสอบคัดเลือก

แบบโควตาน้ัน สวนใหญผูที่สอบผานการคัดเลือกไมมารายงานตัวเปนนักศึกษา เพราะเปนผูที่มีเกรดเฉล่ียสูงสามารถที่จะเลือก

ศึกษาตอในสถานศึกษาอ่ืนๆ ได ผูวิจัยเห็นควรวาจะตองมีนโยบายในการสอบคัดเลือกแบบโควตาที่หลายหลากมากขึ้น              

ไมเฉพาะเจาะจงกับคุณสมบัติในเรื่องของเกรดเฉล่ียเทาน้ัน อาจจะตองพิจารณาในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไดนักศึกษา   

ที่ตองการมาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางแทจริง และเพื่อใหการประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวตาม

โรงเรียนตาง ๆ ไดตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การจัดการบทความของกองบรรณาธิการแตละวารสารภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน ดังน้ันส่ิงสําคัญที่ทําให

การจัดการวารสารสามารถทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ งานวิจัยครั้งน้ีไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการวารสารแบบออนไลนของวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยใชรูปแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web-based 

application) รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL โดยมีภาษาที่ใชพัฒนาประกอบไปดวย PHP, HTML5, CSS3 และ 

JQuery บนพื้นฐานของทฤษฎีการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) การวัดประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบสารสนเทศไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และผลสํารวจความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบทั้งหมด 4 กลุม ประกอบดวยกลุม กองบรรณาธิการ ผูเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชทั่วไป จํานวนทั้งส้ิน 35 คน 

มีผลการประเมินความพึงใจการใชบริการระบบทั้งหมด 4 ดาน มีผลประเมินดังน้ี 1) ดานความสามารถของระบบมีคาระดับ

มากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.90 2) ดานการใชงานของระบบมีคาระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.91 3) ดานการออกแบบ

ระบบมีคาระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.89 4) ดานความปลอดภัยของระบบคาระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.76 รวม

ผลการประเมินทัง้ 4 ดาน จะเห็นไดวาระดับความพึงพอใจมีคาระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.86 จากผลการประเมินแสดง

ใหเห็นวางานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพในการทํางาน  

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ  การจัดการวารสารออนไลน  เว็บแอปพลิเคชัน  

 

Abstract 

 

In managing submission of a journal with different conditions and context, the editorial board 

should handle a manuscript during reviewing process to arrange and to enhance the performance of 

online journal management. The purpose of this research was to develop information system based on 

the system development life cycle (SDLC) technique for managing online Mekong Chi Mun Art and 

Culture journal. The system has been developed by using web-based application composing php, html5, 

css3, and jQuery to query with MySQL database. The performance of this research was evaluated by 

three professionals with an average level of very good. Moreover, the satisfaction of overall 35 users of 

four groups consisting editorial board, author, peer reviewer, and others was evaluated. The results of 

satisfaction were to examine with the four following types: 1) the average score of the system efficiency 

was 4.90 that means a level of very good 2) the average score of using the system was 4.91, i.e., the 
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performance shows a level of very good 3) the design of the system was very good as the average score 

was 4.89, and 4) the security of the system was very good as the average score was 4.76. The overall 

average score of the system was 4.86, this implies that the performance of the system shows a level of 

very good. This research can be usefully applied and efficiently managed with the online journal system.  

 

Keywords: Information systems, online journal management, web application  

 

1. บทนํา  

 

ปจจุบันสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูพุทธศิลปถิ่นอีสาน และได

ดําเนินการจัดทําวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ซ่ึงเปนวารสารทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเนนดานอาณาบริเวณ

ศึกษา (Area Study) ในเขตพื้นที่ลุมนํ้าโขง ชี มูล ในประเด็น ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม สังคม-เศรษฐกิจ ศิลปกรรม 

ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความจากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทาง

วิชาการ ความรูทางวิชาการและสงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ทั้งจากภายในและ

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดเผยแพรผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนให

สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ที่

ตองเล็งเห็นความสําคัญ และประโยชนในการบริหารจัดการวารสารในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) แก

บรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อพัฒนาวารสารไทยใหมีคุณภาพและเปนประโยชนสูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

วารสารอิเล็กทรอนิกสจะเปนส่ือรูปแบบหน่ึงที่เผยแพรเปนฉบับตอเน่ืองมีกําหนดออกที่แนนอนและเสนอขอมูล

ขาวสารที่ทันสมัย รายงานความกาวหนาทางวิชาการ กิจกรรมและผลงานในสาขาวิชาตางๆ มีการจัดเก็บ บันทึกและเผยแพร

ในรูปของขอมูลคอมพิวเตอรและส่ืออิเล็กทรอนิกส (ผองพรรณ แยมแขไข, 2543) และนําเสนอในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

(Web application) ที่อยูใน web server ที่คอยใหบริการส่ิงที่รองขอ (Request) จากผูขอใชบริการ (Client) ผาน 

protocol HTTP ซ่ึงจะแสดงผลที่รองขอในรูปของ HTML page ผานทางบราวเซอร (บรรศักดิ์ เกิดชัยฤทธ์ิพัฒนา, 2550) ได

มีนักวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสอดคลองกับการประยุกตใชในองคกรยกตัวอยางเชน (อรอนงค ทองหลอ ทะกอง, 

2557) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สามารถจัดการ

งานวิจัยของอาจารยผานระบบสารสนเทศออนไลน (นิเวศ จิระวิชิตชัย, 2554) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ

บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นภาพร บุญศรี, 2557) ไดพัฒนา

ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และยิ่งไปกวาน้ันใน

ตางประเทศก็ไดมีนําไปประยุกตใชทางดานการศึกษา (Uskov, A.V., 2013) และ (ธัญญรัตน กิตติ์กุลธวัฒน, 2555) ไดพัฒนา

ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ซ่ึงพัฒนาจากโปรแกรม Joomla และ Open Journal System (OJS) ที่

มีหัวขอและองคประกอบคือ ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับวารสารวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา และระบบวารสารออนไลน 

และนอกจากน้ัน (Brian D. Edgar and John Willinsky, 2010) ไดสํารวจถึงการใชงานระบบวารสารแบบเปด หรือเรียกวา 

OJS ที่มีวารสารทั่วโลกจํานวนมากนําระบบน้ีมาใหบริการซ่ึงสามารถสงบทความ ตรวจสอบ และพิจารณาบทความ เพื่อการ

เผยแพรผลงานในวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการนํามาประยุกตใชกับวารสารตางๆ เปนจํานวนมาก 

แตเน่ืองจากบริบทการดําเนินการของกองบรรณาธิการแตละวารสารที่ซับซอนแตกตางกัน อาจจะสงผลใหการ

บริหารจัดการวารสารมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นแตกตางกันไปดวย เพื่อสงเสริมใหมีระบบในการจัดการวารสารที่ดี และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของวารสาร ดังน้ันจึงไดเปนเหตุใหผูวิจัยตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสาร

ออนไลนของวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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2. วัตถุประสงค  

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ในรูปแบบออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. เพื่อใชสําหรับประเมินตามหลักเกณฑการพิจารณาวารสารเขาอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใชหลักการพัฒนาดวยวงจรการพัฒนาระบบงาน ไดดําเนินการแบงเปน 2 สวนหลักคือ

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการประเมินการพัฒนาระบบจากผูเชี่ยวชาญ  

สวนที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) มีกระบวนการทั้งหมด 7 

ขั้นตอน ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 1-3 ของการจัดการระบบฐานขอมูล 

1.1 เขาใจปญหา(Problem Recognition) 

1.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

1.3 การวิเคราะห (Analysis)   

1.4 การออกแบบ (Design)   

1.5 การพัฒนาระบบ (Construction)   

1.6 การปรับเปล่ียน (Conversion)    

1.7 บํารุงรักษา (Maintenance)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผูเก่ียวของในการดําเนินงานระบบสารสนเทศวารสาร 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดําเนินงานระบบวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธของขอมูล ER-Diagram 

 

 สวนที่ 2 การประเมินผลการใชระบบสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญและผูใชบรกิาร โดยผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญ และสํารวจความพึงพอใจการผูใชบริการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหตรงตอ

ความตองการ ผูวิจัยไดมีการทดสอบและประเมินระบบทั้งหมด 3 สวนคือ 

2.1 ทดสอบระบบดวยวิธีการแบบ แบล็กบอกซ (Black Box Testing) เปนการทดสอบเพื่อคนหา

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบในการใชงาน โดยผูพัฒนาระบบจะทําการทดสอบดวยตนเองและทําการปรับปรุงแกไขระบบใหดีขึ้น 

2.2 ทําแบบสอบถามเพื่อประเมินหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ

และผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย สามารถทํางานไดอยางถูกตองและแมนยํา และตรงตอความตองการผูใชงาน

หรือไม จากน้ันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดมาสรุปผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขปญหา แลวนําแบบสอบถามแตละ

ขอมาหาคา การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) เลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC 

ตั้งแตระดับ 0.66 ขึ้นไปทุกขอ 
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2.3 ทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย จากกลุมตัวอยาง

ผูใชบริการและคณะกรรมการ บุคลากรใชระบบ จํานวน 35 ชุด จากน้ันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดมาสรุปผลเพื่อ

นํามาปรับปรุงใหตรงตอความตองการมากที่สุด ซ่ึงในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจะใชแบบสํารวจความพึง

พอใจ ไดกําหนดเกณฑตามวิธีของไลเคอรท (Likert) โดยประกอบ ดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี สถิติเชิงบรรยาย การรวบรวมความพึงพอใจความคิดเห็น ผูที่เก่ียวของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) วัดการกระจายของขอมูลโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยจะใหคะแนนในแตละหัวขอตามความเหมาะสม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการใหคะแนนของแบบสํารวจความพึงพอใจ 

ระดับเกณฑการใหคะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากที่สุด 4.51 – 5.00 ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด 

มาก 3.51 – 4.50 ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

นอย 1.51 – 2.50 ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอย 

นอยที่สุด 1.00 – 1.50 ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอยที่สุด 

 

4. ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับน้ีไดพัฒนาระบบการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลนสําหรับวารสารพื้นถิ่น โขง 

ชี มูล สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใชทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน SDLC โดยมีผูใชงานบริการ

ทั้งหมด 4 กลุม ดังน้ี 

1. กองบรรณาธิการวารสาร 

2. ผูทรงคุณวุฒ ิ

3. ผูเขียนบทความ 

4. นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนที่สนใจสืบคนขอมูลงานวิชาการ 
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ภาพที่ 3 หนาหลักเว็บไซตและตัวอยางการทํางานของระบบสารสนเทศฯ 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผูเชี่ยวชาญ มีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดประเมินโดยแบงตามดาน

การทํางานไดทั้งหมด 4 ดานดังน้ี 

1. ดานความสามารถของระบบ  

2. ดานการใชงานของระบบ  

3. ดานการออกแบบระบบ  

4. ดานความปลอดภัยของระบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช

ระบบสารสนเทศ มีผูประเมินความพึงพอ คณะกรรมการวารสารและประชาชนบุคลคลทั่วไป จํานวน 35 คน  

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินทั้ง  4 ดานของระบบ 

รายละเอียดรายการขอความคิดเห็น x  ระดับความพอใจ 

1. ดานความสามารถของระบบ  

2. ดานการใชงานของระบบ  

3. ดานการออกแบบระบบ  

4. ดานความปลอดภัยของระบบ 

4.90 

4.91 

4.89 

4.76 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.86 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉล่ียที่ 4.86 และพิจารณาแลวขอที่มีคาสูงสุดคือดานการใชงานของระบบ โดยมีระดับมากที่สุด คาเฉล่ียที่ 4.91 

 

กองบรรณาธิการ 

หนาจอ

ผูเขียนบทความ 

ผูทรงคุณวุฒิ  

นักศึษา ประชาชน 
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยกําหนดสิทธิในการใชการเขาใชระบบให

สามารถบริหารจัดการตรงตอความตองการและมีความปลอดภัยในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพัฒนา

ระบบไดกําหนดสิทธิการใชระบบมีผูใชงานบริการทั้งหมด 4 กลุม 1) กองบรรณาธิการวารสาร 2) ผูทรงคุณวุฒิ 3) ผูเขียน

บทความ 4) นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนที่สนใจสืบคนขอมูลงานวิชาการ ผูวิจัยไดพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน 

(System Development Life Cycle :SDLC) เพื่อชวยในการบริหารจัดการขอมูลจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได

หลายประเภท และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซตที่มีการนําไปใชงานไดจริง มีการประเมิน

คุณภาพระบบสารสนเทศการจัดการวารสารออนไลนดวยผูเชี่ยวชาญ และมีผลการประเมินจากผูใชบริการในระดับมากที่สุด มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.86 สามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวารสาร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ

การจัดเก็บเอกสาร ติดตามประเมินและชวยในการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม เพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพการทํางานแกเจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด หรือ 

ยูเออี การศึกษาน้ีดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดยใชยูเอ็มแอลในการสรางแบบจําลอง

ระบบ ใชระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล โปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงผลการดําเนินงานพบวา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

มาน้ันสามารถใชงานไดตามความตองการของผูใชงานและเกิดประโยชนกับองคกร อันไดแกการมีฐานขอมูลของระบบการ

มอบหมายงานและการติดตาม ทําใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวก สามารถนําระบบน้ีไปเชื่อมตอกับระบบอ่ืนในองคกรได 

เชน ระบบประเมินผลงานของพนักงาน ระบบการจัดการโครงการ 

 

คําสําคัญ: การจัดการมอบหมายงานและการติดตาม  ยูเอ็มแอล  เชิงวัตถุ  

 

Abstract 

 

The purpose of this independent study was to develop a management information system for task 

assignment and monitoring to improve the potential working for the authorities operations department, 

United Annals and Engineering Consultants Ltd. or UAE. This study used object-oriented approach for 

analysis and design with UML (Unified Modeling Language). MYSQL was used for database management. 

PHP and JavaScript were used to implement applications. From this study, it was found that this system 

could respond to the needs of users and had more benefits such as having database of task assignment 

and monitoring system that could be easily searched. This system could be integrating to the other systems 

in the organization such as evaluating employee performance, project management system. 

 

Keywords: task assignment and monitoring, UML, object-oriented 
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1. บทนํา  

 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ธุรกิจหลักของยเูออีคือการใหบริการดานหองปฏิบัติการวิเคราะห และอ่ืน ๆ อาทิ ใหบริการดานการเปนที่ปรึกษา

ดานส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในดานการศึกษาสํารวจและบริการดานการจัดการดานส่ิงแวดลอม การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สังคม และสุขภาพ งานดานการมี

สวนรวมของประชาชนและงานพัฒนาระบบสารสนเทศ แตดวยระบบงานที่มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่มีความหลากหลาย

และมีพนักงานเขามาเก่ียวของเปนจํานวนมาก เชน ฝายการตลาด ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ 

เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการภาคสนาม นักวิชาการส่ิงแวดลอม มีทั้งพนักงานภายในและภายนอกองคกรซ่ึงอาจอยูตางสถานที่กัน 

โดยเฉพาะพนักงานภาคสนามที่ตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ตองทํางานรวมกันทําใหกระบวนการทํางานและการ

จัดการมีความซับซอนและเกิดปญหา โดยเฉพาะในดานการมอบหมายงานและการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ

การมอบหมายเน่ืองจากบางครั้งตองออกไปปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองหลายวันและหลายโครงการในคราวเดียวกัน ที่ผานมาน้ัน

ในการติดตามความกาวหนาของโครงการใชการบันทึกลงบนกระดาษซ่ึงยากแกการจัดการ และมีปญหาดานการติดตอส่ือสาร

ระหวางผูปฏิบัติงานในโครงการ ซ่ึงจากลักษณะการทํางานดังกลาวพบวา มีความลาชาในการดําเนินงาน ขอมูลมีความ

คลาดเคล่ือน และใชเวลาปฏิบัติงานเกินกรอบเวลา (Schedule overrun) ที่ไดวางแผนเอาไว ทําใหเกิดคาใชจายที่มากขึ้น 

(Cost Overrun) มีการทํางานที่ทับซอนกัน (Job overload) สงผลใหไมสามารถตอบสนองตอปญหาหรือความตองการได

อยางทันทวงที เกิดขอตําหนิจากลูกคาเน่ืองจากกําหนดสงมอบตองถูกเล่ือนออกไป ทําใหเสียความเชื่อม่ันของลูกคาตอองคกร  

จากปญหาดังกลาวจึงนํามาเปนวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการ

ติดตาม ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานในองคกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้นและลดขอจํากัด

ดานเวลา สถานที่ และระยะทางในการทํางาน  
 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา  

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาหลักการของทฤษฎีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและนํามาประยุกตใช

งานไดอยางเหมาะสม โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1.  แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept) 

เปนแนวคิดในการพัฒนาซอฟตแวรที่ผูพัฒนาจะมองทุกสวนของซอฟตแวรเปนวัตถุ (Object) ซ่ึงวัตถุน้ีจะมีทั้ง

ที่สามารถมองเห็นไดเปนรูปธรรมโดยที่วัตถุแตละชนิดจะมีโครงสรางที่มีคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุน้ัน ๆ เรียกวาลักษณะ

ประจํา (Attribute) และมีพฤติกรรม (Behavior หรือ Method) ที่เปนการแสดงการทํางานของวัตถุน้ัน ๆ ทําใหวัตถุมี

คุณลักษณะประจําตัวและมีพฤติกรรมหรือการทํางานเฉพาะตัว แตวัตถุไมสามารถทํางานไดดวยตนเองจึงตองอาศัยวัตถุอ่ืนมา

กระตุนใหทํางานผานชองทางที่กําหนดไวดวยการสงสาร (Message) 

2.  การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2193 

ยูเอ็มแอล (UML) ยอมาจาก Unified Modeling Language เปนกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่มีชุด

เครื่องมือภาษาที่มีรูปภาพมาตรฐาน (Standard Visual Modeling Language) และเปนภาษาสากลที่ใชในการวิเคราะห

ออกแบบและพัฒนาระบบ ใชอธิบายแสดงรายละเอียดและนําเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จําลองการ

สราง และจัดการกับเอกสารตาง ๆ ในระบบการทํางานจริง 

3.  ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 

DBMS คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่ในการบริหารและจัดการฐานขอมูลในการสราง การเรียกใช หรือการปรับปรุง

ฐานขอมูล เปนเสมือนตัวกลางระหวางผูใชงานกับระบบฐานขอมูล รวมถึงการบริหารแหลงขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไวที่

ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอนของขอมูล รวมทั้งลดความขัดแยงของขอมูลที่

เกิดขึ้นภายในองคกรดวย ซ่ึงการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลน้ันจําเปนตองมีระบบการจัดการฐานขอมูลมาชวย เรียกวา 

database management system (DBMS) 

4.  โปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application) 

โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นใหสามารถเขาใชงานผานเว็บบราวเซอรได โดยอาศัยโปรโตคอล หรือ HTTP(s) agent 

(พอรต 80 หรือ 443) คือโปรแกรมประยุกตที่จะเขาถึงดวยโปรแกรมอินเตอรเน็ตบราวเซอร ( Internet Browser) ซ่ึงทําให

เหมาะสําหรับงานที่ตองการขอมูลแบบ Real Time  ขอดีของโปรแกรมประยุกตเว็บ คือขอมูลตาง ๆ ที่อยูในระบบมีการ

ไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโตตอบกับผูใชบริการแบบทันทีทันใด (Real Time) ทําใหเกิดความคลองตัวและเปนที่

นิยมเน่ืองจากความสามารถในการปรับ(ใหเปนปจจุบัน) (Update) และดูแลโดยไมตองแจกจาย และติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่อง

ผูใช (Client Program) 

 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การบริหารโครงการจําเปนที่จะตองมีการติดตามสถานะของงานที่ทีมงานหรือพนักงานภายใตโครงการที่รับผิดชอบ 

วางานที่มอบหมายใหพนักงานแตละบุคคลน้ันดําเนินการไปถึงไหน สถานการณทํางานเปนอยางไร ใชเวลานานมากนอยแค

ไหน ติดขัดหรือติดปญหาดานไหนบาง เพื่อจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินสถานการณของโครงงาน หรือกรณีเกิด

ปญหาในระหวางการดําเนินงานจะไดทางแกไขปญหาไดอยางทันทวงที สามารถนํามาประกอบการประเมินโครงการไดวาจะ

ปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนงานที่ไดวางไวหรือไม สงทันตามเวลาที่ไดทําการตกลงกับลูกคาไวหรือไม สามารถนําขอมูล

ความกาวหนาของงานโครงการมารายงานผลตอผูบังคับบัญชาและลูกคาได (รัชนู งามพิง, 2556) งานวิจัยกรณีศึกษาบริษัท

รับเหมากอสรางแหงหน่ึงเม่ือดูขอมูลยอนหลังตั้งแต พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 พบวามีมูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกรณี

โครงการเสร็จลาชา 7,295,000 บาทคิดเปน 11.70 % ของมูลคางานรวมทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารงานโครงการที่

ผูรับผิดชอบโครงการวางแผนการดําเนินงานจากประสบการณแตเน่ืองจากมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจึงทําให

โครงการไมแลวเสร็จตามแผนที่ไดกําหนดไว (ภัทรภณ เจษฎาลักษณ, 2556) 

การกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนดใหผูอ่ืนนําไปปฏิบัติ การ

มอบหมายงานทําใหผูบริหารมีเวลามากขึ้น โดยสามารถนําเวลาไปทํากิจกรรมงานอ่ืน ๆ ในการการบริหารได เชน การ

แกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคส่ิงใหม อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถในการทํางานซ่ึงถือ

ไดวา เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอีกทางหน่ึง และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปนหัวหนา

งานในอนาคต (จารุณี โพธาชัย, 2554) และดวยวิธีการมอบหมายงาน (delegation) ผูใตบังคับบัญชาจะไดรับการมอบหมาย

งานใหตองรับผิดชอบใหทํางานอยางใดอยางหน่ึงแทน ในการน้ีอํานาจหนาที่ยอมจะตองมอบหมายตามกันไปดวยเสมอตาม

หลักที่วา อํานาจหนาที่ตองเทากับความรับผิดชอบเสมอ อยางไรก็ตามแมวาผูบังคับบัญชาจะสามารถมอบหมายงานให

ผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบได แตไมสามารถที่จะปดความรับผิดชอบของตนตอผลของการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาน้ัน

ได (รุจิรา กวางวิเศษ, 2555) 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนให

เห็นถึงผลของการปฏิบัติงานที่เปนตัวบงชี้และประเมินผลสําเร็จของงาน ตลอดจนการมองเห็นปญหาหรืออุปสรรคในการ

ดําเนินงาน ทําใหเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินงานในแนวทางที่เหมาะสม (อภิชัย แนนอุดร, 2554) การ

ติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตาม

วัตถุประสงคนโยบายที่กําหนดไว การติดตามและการควบคุมน้ันเปนกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกันมักจะใชควบคูกันไมไดมีการ

แยกกันอยางอิสระ กลาวคือ เม่ือมีการติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดังกลาวใหมุงไปสูทิศทางที่ตองการ และในทางกลับกัน หนวยงานใดที่จะทําหนาที่ควบคุม ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะน้ัน

จะไมสามารถควบคุมอะไรได (นุชนาท สุพรรณอุดม, 2556)  

ปจจุบันองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ มีความตองการที่จะส่ังงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางถูกตอง

ครบถวน สะดวก และรวดเร็ว การส่ังงานในระบบเดิมที่ใชกันอยูในรูปแบบของกระดาษเอกสารคอนขางยุงยาก ทั้งการจัดการ

และการจัดเก็บ การติดตามผลการปฏิบัติงานทําไดยาก ส้ินเปลืองแรงงาน และเวลาเปนอยางมาก นอกจากน้ันในกรณีการ

ส่ังงาน และการติดตามผลกระทําจากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึงซ่ึงอยูหางไกลกันยังคงเปนปญหาใหญ อันเน่ืองมาจาก

ความยากลําบากของการเดินทาง และทุกวันน้ีเปนที่ทราบกันดีแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการทํางาน

เปนอยางมาก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อํานวยความสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว ใหกับผูใชเปนอยางมาก (ชาลี 

ประจักษวงศ, 2555)  อีกทั้งในสภาวะปจจุบัน การดําเนินการทางธุรกิจและกระบวนการในการบริหารงานตาง ๆ มี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการบริหารงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น เพราะมีสวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จสามารถแขงขันกับสภาวะในโลกปจจุบันได เปนการเพิ่มความไดเปรียบ

ทางธุรกิจ ซ่ึงตองยอมรับวาการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานน้ันมีสวนชวยใหองคกรสามารถจัดการและ

บริหารงานไดอยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการแกผูรับบริการได (ภัทรพล รสชา, 2556) 

ความสําเร็จของงานโครงการน้ัน มีหลายปจจัยเขามาเก่ียวของดังไดกลาวไวแลวขางตน จากขอมูลที่ไดจาก 373 ผูจัดการ

โครงการในอุตสาหกรรมการปองกันประเทศออสเตรเลียผลการวิจัยระบุวาความฉลาดทางอารมณ (EI : Emotional 

Intelligence) มีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงมาจากความพึงพอใจในงานและความไววางใจ นอกจากน้ี

ยังพบหลักฐานวาความพงึพอใจในงานและความไววางใจยังใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ

ความสําเร็จของโครงการโดยผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงควรตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจและความ

ไววางใจในงานของผูจัดการโครงการซ่ึงจะชวยเพิ่มความสําเร็จของโครงการในสถานการณโครงการที่ซับซอน (Azadeh 

Rezvani et al.,  2016)  นอกจากน้ียังเห็นวาเสนทางการพัฒนาตนเองของผูจัดการโครงการน้ันจะปูพื้นดวยประสบการณการ

เรียนรูทั้งแบบที่เปนเปนทางการและแบบที่ไมเปนทางการ ความรูเก่ียวกับประสบการณการการบริหารจัดการโครงการน้ันจะ

ชวยใหผูจัดการโครงการมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง งานวิจัยของชื่อ "Development paths of project managers: 

What and how do project managers learn from their experiences?" ใชวิธีการแบบหลายวิธีประกอบดวยการ

สัมภาษณเชิงลึกและแบบสํารวจส้ัน ๆ ในจํานวนผูจัดการโครงการ 31 ราย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาประสบการณการ

เรียนรูสวนใหญเกิดขึ้นโดยบังเอิญในงานและการสนับสนุนการเรียนรูจากประสบการณเหลาน้ี (Chantal M.J.H. 

Savelsbergh et al., 2016) สอดคลองกับวิจัยลาสุดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูจัดการ

โครงการและความสําเร็จระดับมืออาชีพของพวกเขา และผลกระทบของงานวิจัยน้ีมีความสําคัญตอทั้งผูจัดการโครงการที่

ตองการปรับปรุงประสิทธิภาพและอัตราความสําเร็จและองคกรในนโยบายทรัพยากรบุคคลขององคกร การพิจารณาในเชิง

ทฤษฎีกลาวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความฉลาดทางอารมณตอความสําเร็จของผูจัดการโครงการโดยการทบทวน

แนวความคิดและมิติของความฉลาดทางอารมณ ผลการวิจัยเชิงประจักษที่เปนตัวเลขและทฤษฎีการเปนผูนํา ขอควรพิจารณา

ทางทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูจัดการโครงการกับ

ความสําเร็จในวิชาชีพ การวิจัยดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนจาก 75 ผูจัดการโครงการซ่ึงมาจากบริษัทฯ ชั้นนํากวา 
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10 แหงในเซอรเบีย เครื่องมือเก็บขอมูลคือแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณแบบพรรณนาตนเองและขอมูลเก่ียวกับ

ตําแหนงของผูตอบในลําดับขั้นขององคกรและระดับการศึกษา การวิจัยเชิงประจักษแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธทางบวกที่

สูงมากระหวางความฉลาดทางอารมณและความสําเร็จในวิชาชีพและผลการวิจัยเหลาน้ีควรมีความหมายหลายประการสําหรับ

การวางแผนของผูจัดการโครงการ ประการแรกผูจัดการโครงการควรตระหนักถึงแนวความคิดระดับและวิธีการปรับปรุงมิติ

ความฉลาดทางอารมณที่แตกตางกัน นอกจากน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรที่มุงเนนโครงการควรพิจารณาแนวคิด

เรื่องความฉลาดทางอารมณเม่ือมีการสรรหาบุคลากรในตําแหนงของผูจัดการโครงการ แตยังรวมถึงการตัดสินใจในโครงการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อชวยผูจัดการโครงการที่ดีใหมีความเปนเลิศยิ่งขึ้นจําเปนตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการ

พัฒนาสมรรถภาพทางอารมณ (Vladimir Obradovic et al., 2013) 

 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาคนควาอิสระน้ีไดทําการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในปจจุบันและ สํารวจความตองการของผูใชงานระบบ 

โดยทําการรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยผูศึกษาเลือกใชเครื่องมือยูเอ็มแอล (UML) ซ่ึงเปนภาษาที่ใช

อธิบายแบบจําลองตาง ๆ ที่มีสัญลักษณรูปภาพมาตรฐานสําหรับใชในการสรางแบบจําลองเชิงวัตถุเพื่อใชในการอธิบายและ

นําเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

3.1  กําหนดปญหา (Problem Definition) 

จากการศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการทํางานของระบบในปจจุบัน พบปญหาหลายประการ ดังน้ี 

.1  ปญหาการสงผานขอมูลงานจากฝายการตลาดถึงฝายปฏิบัติการภาคสนามที่สงผานดวยเอกสารและ

แฟมขอมูลประเภทตาง ๆ ทําใหฝายปฏิบัติการตองทําการแยกขอมูลอีกครั้ง ทําใหมีการทํางานแบบซํ้าซอนและลาชา 

.2  ปญหาการติดตอส่ือสาร ซ่ึงในระหวางการดําเนินงานมักมีปญหาดานการติดตอส่ือสารอยูเสมอเน่ืองจากผู

ส่ังงานและผูปฏิบัติงานอยูตางสะถานที่กัน ทําใหการติดตอส่ือสารมีปญหาอยางหลีกเล่ียงไมไดทําใหขอมูลมีโอกาสเกิดความ

คลาดเคล่ือน 

.3  ปญหาการขาดการรายงานผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากปจจุบันยังไมมีระบบสารสนเทศมารองรับการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ทําใหผูปฏิบัติงานละเลยกระบวนการรายงานผล สงผลใหผูส่ังงานและผูจัดการโครงการไมสามารถ

ติดตามตรวจสอบได 

.4  ปญหาการจัดเก็บขอมูลที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน ซ่ึงที่ผานมายังไมมีการบันทึกขอมูลการส่ังงาน และการ

บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานลงฐานขอมูล ทําใหไมสามารถทําการสืบคนได 

 

3.2 วิเคราะหระบบ (System Analysis)  

.1  วิเคราะหระบบงานปจจุบัน  

.2  วิเคราะหระบบงานใหม ซ่ึงไดทําการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจความตองการของผูใชงานระบบเพื่อ

ประกอบการวิเคราะหระบบใหตรงตามความตองการและมีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ สามารถกําหนดขอบเขตการทํางาน

ของระบบได 

 

3.3 ออกแบบระบบ (System Design)  

1. ออกแบบโครงรางของระบบโดยใชภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) ซ่ึงมี UML ที่

สําคัญคือดังน้ี  
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    1.1 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram) เปนแผนภาพที่จําลองความสัมพันธของผูใชงานระบบกับยูสเคส 

(Use Case) ของระบบและบงบอกถึงความสามารถของระบบรวมถึงหนาที่การทํางานของระบบที่ไดจากการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ ดังภาพที่ 1    

    1.2 แผนภาพลําดับ (Sequence Diagram) เปนโครงสรางของแผนภูมิลําดับขอความ แผนภาพลําดับแสดง

การโตตอบของวัตถุ (Object) ที่จัดอยูในลําดับเวลาซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวัตถุและคลาส (Class) ที่เก่ียวของกับสถานการณและ

ลําดับของขอความแลกเปล่ียนระหวางวัตถุที่จําเปนในการดําเนินการทํางานของภาพจําลอง นอกจากน้ียังเปนขั้นตอนในการ

บอกการทํางานของระบบได ดังภาพที่ 2 

    1.3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) เปนการแสดงกระแสการไหลของขั้นตอนการทํางานของแตละ

กิจกรรมสืบเน่ืองกัน โดยสามารถบอกไดวาใครเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมไหน ดังภาพที่ 3 

    1.4 แผนภาพคลาสเปนแผนภาพที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางคลาส (Class) ตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย

กลุมของคลาส (Class) และกลุมของความสัมพันธ (Relationship) โดยสัญลักษณที่ใชแบงเปน 3 สวน ประกอบไปดวย ชื่อของ

คลาส (Class) แอททริบิวท (Attribute) ที่ใชอธิบายคุณสมบัติและโอเปอเรชัน (Operation) ที่ใชอธิบายถึงพฤติกรรมของคลาส 

(Class) วามีตัวปฏิบัติการอะไรบาง  

 

 
      ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram)               ภาพที่ 2 แผนภาพลําดับ(Sequence Diagram)
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 ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)                         ภาพที่ 4 แผนภาพคลาส (Class) 
 

2. ออกแบบฐานขอมูลและพจนานุกรมขอมูล (Data Base Design and Data Dictionary) โดยพจนานุกรม

ขอมูลน้ีมีหนาที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสรางแฟมขอมูลและสดมภของขอมูลทั้งหมดทําใหผูดูแลฐานขอมูลสามารถ

ตรวจสอบรูปแบบชนิดขอมูลตามที่กําหนดไวได นอกจากน้ีในรายละเอียดยังกําหนดประเภทของคียหลัก (Primary Key) และ

คียนอก (Foreign Key) ไวอีกดวย 

 .3  ออกแบบสวนตอประสาน (User Interface Design) โดยเนนการออกแบบหนาจอใชงานเพื่อใหผูใชงาน

ระบบเกิดความสะดวก ใชงานงาย และเห็นขอมูลไดครบถวนมากที่สุด 

 

4. ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาทําใหไดมาซ่ึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม ตามความตองการของ

ผูใชงานระบบ เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตัวอยางภาพที่ 5 และภาพที่ 8 และสามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานออกเปนสวน ๆ ดังตอไปน้ี 

1. สวนของหนาจอลงบันทึกเขา 

2. สวนของการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ 

3. สวนของการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ 

4. สวนของการนําเขาขอมูลโครงการ 

5. สวนของการมอบหมายงาน 

6. สวนของการจัดการงานที่ไดรับมอบหมาย 

7. สวนของการอนุมัติผลการปฏิบัติงาน 

8. สวนของการติดตามสถานะของงานโดยลูกคา 
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ภาพที่ 5 ลงบันทึกเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม 
 

 
 

ภาพที่ 6 บันทึกขอมูลโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 8 บันทึกรายละเอียดโครงการ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกและลด

ปญหาในการติดตอส่ือสารระหวางผูจัดการโครงการ ผูส่ังงาน ผูปฏิบัติงาน และผูที่เก่ียวของซ่ึงอาจอยูตางสถานที่ตางเวลากัน 

ชวยลดความผิดพลาดในการมอบหมายงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการปฏิบัติงานเน่ืองจากระบบน้ีได

พัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตเว็บ (Web Application)  ทําใหไมมีขอจํากัดทางดานเวลา สถานที่ และระยะทาง 

อีกทั้งยังมีระบบสงอีเมลแจงผูเก่ียวของทราบพรอมรายละเอียดบางสวนของงานเม่ือมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น เชน มีการ

มอบหมายงาน มีการรับทราบงาน มีการแจงผลการปฏิบัติงาน หรือมีการอนุมัติผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นระบบจะทําการสง

อีเมลเองโดยอัตโนมัติเม่ือทําการบันทึก นอกจากน้ียังมีสวนของการติดตามความคืบหนาระหวางการดําเนินงานจากลูกคาและ

สวนอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถสรุปหนาที่การทํางานและความสามารถที่สําคัญของระบบดังกลาวได 

 

6. ขอเสนอแนะ  

 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตาม กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา

ลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด มีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมอบหมายงานและการติดตามผานสมารตโฟน (Smartphone) 

บนโปรแกรมประยุกต (Application) ของระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (IOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS) 

โดยใชระบบฐานขอมูลเดียวกันจะทําใหเกิดความสะดวกและมีความคลองตัวในการใชงานมากขึ้น 

2. สามารถนําไปตอยอดใชกับระบบอ่ืนในองคการได เชน ระบบประเมินผลงานของพนักงาน ระบบบันทึก

ตารางเวลาทํางานของพนักงาน ระบบบริหารงานโครงการ 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาอิสระฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย ศรีจิตร รัตนแกวกาญจน และผูชวย

ศาสตราจารย ดร. สาธิษฐ นากกระแสร ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําขอคิดที่เปนประโยชนในการ

เขียนและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ สําหรับการศึกษาอิสระฉบับน้ีดวยดีตลอดมา ตลอดจนคณาจารยหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกทาน ที่ไดใหความรู และชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนตอการศึกษา

อิสระ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ฝายบริหารบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด ที่กรุณาใหใชบริษัทฯ 

เปนกรณีศึกษาสําหรับทําการศึกษาอิสระน้ี  

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบคุณงามความดีใหแกบุคคลที่ไดกลาวไวทุกทาน 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และ 2) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจที่มีตอการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เจาหนาที่

เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบการสุม

อยางงาย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก โปรแกรม movie maker , โปรแกรม Adobe 

Illustrator CS5 , Adobe Photoshop และแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจในการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิสามารถนําไปใชประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิไดอยางครบถวนตามที่หนวยงานตองการและสามารถเชิญชวนทานผูชมมาเที่ยวชมเขื่อนปาสัก

ชลสิทธ์ิในวันหยุดพักผอนไดเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และนักทองเที่ยวที่เขา

มาเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด 3 ขอ คือ นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิไดดวยตนเองส่ือมัลติมีเดียมีรูปแบบที่สวยงามและขอมูลมี

ความเปนจริงและถูกตอง  
 

คําสําคัญ: ส่ือมัลติมีเดีย  เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  
 

Abstract 
 

This research aimed to 1) develop the multimedia tourism promotion of PasakJolasid Dam and 

2) study the satisfaction with the use of multimedia tourism promotion PasakJolasid Dam. A sample group 

was consisted of 200 staff and visitors to the PasakJolasid Damwere selected using the Random Random 

Sampling technique.Tools used in the study includeMovie maker, Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop 

and the user satisfaction questionnaire. 

The research found that the development of multimedia for public relations of tourism PasakJolasid 

Dam can be used to promote the tourism as fully as the agency needs and invite visitors to visit on the 

holidays have increased. According to the study, the satisfaction of staff and visitors were received the 

high satisfaction ratings for the overall attributes. When considering each item, it was found that the users 

had the highest satisfaction level of 3 items, tourists had studied the history of the PasakJolasid Dam by 

themselves, multimedia has a beautiful model and the information is factual and accurate. 
 

Keywords: multimedia, PasakJolasid Dam 
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1. บทนํา  
 

Tiewpakklang (2555 : 25) กลาววา เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิตั้งอยู ณ บานหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

เปนเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงแมนํ้าปาสักมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 13 ในจํานวน 25 ลุมนํ้าของประเทศไทย เปน

พื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะของลุมนํ้าแคบเรียวยาว แหลงตนนํ้าอยูจังหวัดเลย ลํานํ้ามีความยาว 

513 กิโลเมตร ไหลผานจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

ปริมาณนํ้าทาเฉล่ียประมาณ 2,400 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ เปนชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานใหกับเขื่อนแหงน้ี 

สรางภายใตโครงการพัฒนาลุมแมนํ้าปาสัก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทําพิธีเปดอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2542 เปนเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 

36.50 เมตร จุดเดนที่นาสนใจภายในเขื่อน ไดแก จุดชมวิวสัน เขื่อนพิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสัก อุโมงคปลา หอดูดาว ซ่ึงแสดง

ความรูดานธรรมชาติ และวัฒนธรรม รานจําหนายของที่ระลึกของชาวบาน เชน ผลิตภัณฑ จากเมล็ดทานตะวัน นํ้าผ้ึง ไขเค็ม

ดินสอพอง เปนตน 

 ปจจุบันมีนักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชมในวันหยุด จะมีรถรางว่ิงพาชมทัศนียภาพบริเวณ เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 

โดยรอบตั้งแตเวลา 08:00 - 16:30 น. และมีมัคคุเทศกนอยบรรยายประวัติของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ รวมถึงแนะนําแหลง

ทองเที่ยวบริเวณใกลเคียงใหกับนักทองเที่ยวโดยรถรางจะทําการออกทุกๆ 15 นาท ีรถรางจะพานักทองเที่ยวขามสันเขื่อนและ

จะมาหยุดที่หนารูปปนของหลวงปูใหญปาสัก หรือพระนามวา (พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธ์ิมงคลชัย) ซ่ึงเปน

พระพุทธรูปที่มีขนาดหนาตักกวาง 9 เมตร สูง 14 เมตร สรางเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2549 แลวเสร็จเม่ือเดือนกรกฎาคม 2550 

เปนพระพุทธรูปที่มีความสงาสวยงามมาก มีขนาดองค ใหญสีขาวบริสุทธ์ิพระพักตรงดงามเปยมไปดวยความเมตตา  

ประดิษฐานอยูริมเขื่อนทางทิศใตเยื้องมาฝงทางตะวันออกและเปนที่สักการบูชาของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมเขื่อนปาสักชล

สิทธ์ิ และไดรับความเชื่อและความศรัทธาของนักทองเที่ยววาหลวงปูใหญปาสักน้ันเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่

รูจักของประชาชนทุกทานที่สามารถเดินทางเขาชมไดโดยใชบริการรถรางชมเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการประชาสัมพันธผาน internet มีมากมายที่จัดทําขึ้นในรูปแบบวีดีโอ วิดีโอเปนองคประกอบ

ของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความหรือรูปภาพ(ภาพน่ิงหรือ

ภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียงไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ อดิศักดิ์ ทิสานนท (2555, ออนไลน) กลาววา 

การนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานประชาสัมพันธ “การประชาสัมพันธ” คือ การกระทําทั้งส้ิน ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่เกิดจากการ

วางแผนลวงหนาในการที่จะสรางความเขาใจกับ สาธารณชนที่เก่ียวของเพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดี นํ้าฝน รุงอํานวยทรัพย 

(2558) กลาววา ภาพพจนที่ดีอันจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานและสาธารณชนที่ เก่ียวของ กอใหเกิดการ

สนับสนุนและความรวมมือกันเปนอยางด ี

 จากแนวคิดการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียและเพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทํา

ส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ เพื่อเผยแพรลงอินเทอรเน็ตซ่ึง เปนการกระตุนและเศรษฐกิจการ

ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ และเปนการสงเสริมนโยบายของการทองเที่ยวของรัฐบาล  

 

2. วัตถุประสงค  

 

2.1 เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2203 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เจาหนาที่เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขื่อนปาสัก 

ชลสิทธ์ิ รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน  
 

 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขื่อนปาสัก 

ชลสิทธ์ิ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งหมด 200 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ

การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

1. โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ที่ใชในการตัดตอวีดีโอ ภาพ สี แสง 

และเสียงในการจัดทําส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  

2. โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ใชในการตกแตงภาพ ตัวอักษร และถายภาพกราฟกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ และระดับความพึงพอใจในการใชส่ือมัลติมีเดีย

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 

4. แบบประเมินคุณภาพส่ือการสอนจากผูเชี่ยวชาญ  
 

 3.4 ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 

1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของเพื่อนํามาใชในออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

2. ออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน 

ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใชฮารดแวร ไดแก Computer Notebook แฟลชไดรฟ เครื่องพิมพ 

Canon MP280 Series Printer และแผนซีด ีสวนซอฟตแวรที่ใช ไดแก โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 โปรแกรม Adobe 

Photoshop CC โปรแกรม Flash CS4 โปรแกรม movie maker และ โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

3. สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการใชแบบสอบถาม เรื่อง การใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ีและผูที่เขามาใชบริการ 

เพื่อเก็บรวบรวมความตองการ และระดับความพึงพอใจในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชล

สิทธ์ิ และปจจัยที่มีผลตอการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางที่มีตอการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ เพื่อใชในการกําหนดประเด็นปญหาใน

งานวิจัย 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ทําแบบสอบถาม เรื่อง การใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว

เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
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2. นําผลจากแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อสรุปขอมูลความ

ตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบาน

แกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลความตองการ และความพึงพอใจในการออกแบบ การใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใชสถิติคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
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4. ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง ส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ของหมูบานแกงเสือเตน ตําบลหนอง

บัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ผลการศึกษาพบวา  

การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ สามารถนําไปใชประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปา

สักชลสิทธ์ิไดอยางครบถวนตามทีห่นวยงานตองการ จากการศึกษาความพึงพอใจในการใชงานส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.81, S.D. = 3.46) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ นักทองเที่ยวมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิไดดวยตนเอง    = 4.76, S.D. = 

2.74)  มีรูปแบบที่สวยงาม (   = 4. 64, S.D. = 2.80) และขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง (    = 4.61, S.D. = 2.78) ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  

 

รายการ 

ระดับความรูความเขาใจ 
  S.D. 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชงานส่ือ

มัลติมีเดีย 
160 40 0 0 0 4.81 3.46 

2. นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อน

ปาสักชลสิทธ์ิไดดวยตนเอง 
180 20 0 0 0 4.76 2.74 

3. มีรูปแบบที่สวยงาม 160 40 0 0 0 4.64 2.80 

4. ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใชมีความ

เหมาะสม 
140 40 20 0 0 4.61 2.78 

5. นําไปใชเปนส่ือประชาสัมพันธได 120 60 20 0 0 4.52 2.87 

6. ภาษาที่ใชเขาใจงาย และอธิบายเน้ือ

เรื่องไดชดัเจน 
100 100 0 0 0 4.52 2.74 

7. ขอมูลที่นําเสนอครบถวนตรงกับความ

ตองการ 
100 60 40 0 0 4.49 2.58 

8. เปนส่ือประชาสัมพันธที่ใชงานงาย 100 80 20 0 0 4.43 2.49 

9. มีความสอดคลองตรงกับขอมูลเขื่อนปา

สักชลสิทธ์ิ 
80 100 20 0 0 4.35 2.62 

10. ขอมูลมีความเปนจริงและถูกตอง 80 80 40 0 0 4.21 2.65 

เฉล่ียรวม 122 62 16 0 0 4.53 2.77 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

การวิจัยครั้งน้ี พบวา การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ สามารถนําไปใช

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิไดอยางครบถวนตามที่หนวยงานตองการ จากการศึกษาความพึงพอใจในการ

ใชงานส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิโดยรวมอยูในระดับมาก (    = 4.81, S.D. = 3.46) เม่ือ
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พิจารณาเปนรายขอ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ นักทองเที่ยวไดศึกษาประวัติของเขื่อนปาสักชล

สิทธ์ิไดดวยตนเอง (  = 4.76, S.D. = 2.74)  มีรูปแบบที่สวยงาม (   = 4. 64, S.D. = 2.80) และขอมูลมีความเปนจริงและ

ถูกตอง (   = 4.61, S.D. = 2.78) 

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับทฤษฏีที่ไดศึกษา คือ การชักจูงใจ การโนมนาวใจ  (Theory  

of  persuasion) ที่กลาวไววา เปนทฤษฎีหน่ึงที่อยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันเหมือนกันการกระตุน บุคคลน้ัน เพื่อใหเกิดการตอบสนองในส่ิงที่ เราตองการใหเปน และใน

กระบวนการส่ือสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนอง ซ่ึงถือวาเปนตัวกลางที่สําคัญมากในการ

ส่ือสาร ซ่ึงส่ือมัลติมีเดียถือเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธที่ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก และการพัฒนา 

ส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ สามารถนําไปใชประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ

ไดอยางครบถวนตามทีห่นวยงานตองการ และสามารถเชิญชวนทานผูชมมาเที่ยวชมเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิในวันหยุด พักผอน ได

เพิ่มมากขึ้น 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ในการทําส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ควรมีการเพิ่มเน้ือหาใหครบ ทวนและวิธี

ขั้นตอนการนวดเพื่อใหส่ือที่เขาใจไดงาย และเปนประโยชนใหมากกวาน้ี 

7.2 ในการทําส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ควรพัฒนาใหส่ือการเรียนรูมี ความ

สวยงามสีสัน หลากหลายในการเขาชม 

7.3 การทําส่ือมัลติมีเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยว เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ตองมีขั้นตอนในการจัดระบบ การทํางาน

ใหมี ระเบียบและมีประสิทธิภาพ และควรศึกษา เก่ียวกับหลักการหรือทฤษฎีในการนวดฝาเทาและวิธีการ สราง ส่ือวีดีโอ การ

ออกแบบส่ือวีดีโอ และเรื่องที่ถายทอดใหกับผูที่ ศึกษา เพื่อใหการพัฒนาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ 

7.4 การทําส่ือมัลติมีเมียเดียประชาสัมพันธการ ทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ครั้งน้ี พบวา มีอุปสรรคในระหวางการ

ถายทํา ไดแก สภาพของอากาศคอน รอน อุปกรณในการถายทํายังไมเพียงพอ ระยะเวลากระชั้นชิด 

7.5 การทําส่ือมัลติมีเมียเดียประชาสัมพันธการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ เราจะเดินทางไปถายทําโดยรถเมยสาย

วังมวง – ลพบุรี พบวา รถเมยมีเวลากําหนดใหรถออก และบางคันอาจมีควบวิน ซ่ึงการเดินทางในครั้ง ใชระยะเวลาในการ

เดินทางคอนขางนานพอสมควร 
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ระบบแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมของการทํางานทอนําแสง 

รวมกับหลอดแอลอดีปีรบัความสวางได  

Lighting System with Neural Network Using Light Pipe and Dimming LED 

 

ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต* ธาราทิพย ศรีสัตตบุตร และมณฑล ฟกเอม  

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*piyapong@psru.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

 ระบบแสงสวางที่ใชภายในอาคารเปนสวนหน่ึงในการใชพลังงานไฟฟาเปนอยางมาก การใชพลังงานดานแสงสวาง

ภายในอาคารอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองมีการใชแสงสวางจากธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวอาคารรวมกับแสงสวางจากหลอดไฟ 

จากปญหาดังกลาวในบทความน้ีไดนําเสนอระบบควบคุมแสงสวางจากทอนําแสง (Light pipe) ที่นําแสงสวางจากภายนอกมา

ใชภายในอาคารรวมกับหลอดไฟแอลอีดีแบบปรับความสวางได ในเทคนิคที่นําเสนอไดมีการนําโครงขายประสาทเทียม (Neural 

network) มาควบคุมการปรับความสวางอัตโนมัติ โดยระบบควบคุมแสงสวางที่นําเสนอน้ันจะปรับความสวางภายในหองทดสอบ

ใหมีระดับความสวาง 400 ลักซ จากผลการทดสอบแสงสวางพบวาเปนการใชพลังงานรวมดานแสงสวางอยางเหมาะสม 

 

คําสําคัญ: ทอนําแสง  ระบบควบคุมแสงสวาง  โครงขายประสาทเทียม  

 

Abstract 

 

A building's interior lighting system is a dominant consumer of electrical energy, high quality 

energy efficient lighting system that utilizes both natural sources of light and electric sources. To overcome 

this problem, we propose a new design technique, light pipe and dimming LEDs to design a lighting control. 

In the proposed technique, the performance lighting controller is designed by Neural network (NN). The 

performance of the designed system is kept the illumination level at 400 lux. The experimental results 

verify that the proposed technique is a suitable technique.  

 

Keywords: light pipe, lighting controller, neural network  

 

1. บทนํา  

 

 การใชระบบแสงสวางในอาคาร สํานักงาน ใชหลอดไฟเปนแหลงกําเนิดแสงเพื่อเพิ่มความสวางใหมีความเหมาะสม

ตอการใชงาน ในหลายที่มีการเปดใชแสงสวางจากหลอดไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาทิเชน หางสรรพสินคา โรงงาน 

สํานักงาน หนวยงานสถานที่ราชการตางๆ เปนตน ทําใหมีคาใชจายดานพลังงานของสวนหน่ึงใชไปกับระบบแสงสวาง ถึงแมวา
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ภายนอกอาคารตางๆ เหลาน้ันตั้งอยูที่มีแสงสวางจากธรรมชาติ เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่มีแสงอาทิตยตก

กระทบคอนขางสูงมากเกือบทั้งป ทําใหมีการพัฒนาออกแบบหลังคาเปนวัสดุชนิดโปรงแสงสําหรับใหแสงจากภายนอกผาน

มายังภายในอาคารซ่ึงก็เปนวิธีหน่ึงที่สามารถลดการใชงานหลอดไฟไดระดับหน่ึงแตคงยังมีขอจํากัดของตัวอาคารที่มีเพียงชั้น

เดียวและโครงสรางของหลังคาจะตองไมมีฝามาปดก้ันแสง หรือการใชอิฐใสกอผนังเพื่อใหแสงผานเขามาไดเฉพาะชวงที่ดวง

อาทิตยสองแสงตกกระทบผนัง ทําใหในชวงกลางวันมีความสวางแตกตางกันไปตามการเคล่ือนที่ของดวงอาทิตย 

 จากลักษณะของอุปกรณรับแสงที่กลาวมาขางตนลวนมีขอจํากัดในการใหแสงสวาง ทําใหมีการพัฒนาระบบแสงสวาง

ดวยการใชทอนําแสง (light pipe) จากดวงอาทิตยมายังภายในอาคาร โดยการใชทอแสงน้ีสามารถใชกับตัวอาคารที่มีฝาหรือ

อาคารหลายชั้นได ในการทํางานของทอแสงอาศัยหลักการสะทอนของแสงโดยติดตั้งจุดรับแสงในตําแหนงที่ สามารถรับ

แสงอาทิตยไดทั้งวัน ซ่ึงในสวนใหญติดตั้งที่หลังคาจากน้ันเดินทอนําแสงมายังตําแหนงที่ตองการใชแสงสวาง 

 โดยทั่วไปการใชทอนําแสงน้ันยังมีขอจํากัดในการใชงานคือ ความเขมของแสงจะแปรผันตรงกับความเขมของแสงที่

ตกกระทบจุดรับแสงทําใหแสงภายในตัวอาคารมีการเปล่ียนแปลงไปเรื่อยตามความเขมแสงจากภายนอก ซ่ึงในหน่ึงวันน้ันก็มี

ความเขมแสงธรรมชาติแตกตางกันไป และมีผลกระทบมากในฤดูฝนที่มีกอนเมฆเคล่ือนที่มาตัดผานดวงอาทิตย ดังน้ันแสงสวาง

ในตอนกลางวันของอาคารที่ติดตั้งชุดรับแสงมีแสงเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซ่ึงในอาคารที่ตองการแสงสวางคงที่ อาทิเชน 

สํานักงาน หองเรียน เปนตน ทําใหไมสามารถควบคุมความเขมแสงภายในหองได ทําใหภายในอาคารดังกลาวไมเหมาะสําหรับ

การใชทอนําแสงเพียงอยางเดียว และจะตองใชแสงสวางจากหลอดไฟชวยในการชดเชยแสงภายในตัวอาคาร  

 

2. วัตถุประสงคในงานวิจัย  

 

 เพื่อพัฒนาทอนําแสงจากธรรมชาติ และสามารถชดเชยแสงสวางอัตโนมัติจากหลอดไฟดวยโครงขายประสาทเทียม  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การนําแสงสวางมาใชงานภายในอาคาร โดยการใชทอนําแสงจากภายนอกมายังภายในอาคาร มีรูปแบบการ

ออกแบบทอรับแสงที่มีทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน โดยที่ลักษณะการรับแสงใชสวนรวมแสงที่เปนลักษณะกระจกโปรงใสที่รับแสง

สวางจากภายนอก นําแสงผานมายังทอนําแสงที่มีลักษณะเปนพื้นผิวที่สะทอนไดดี  (Xiaodong Zhang, 2002) และสวน

ดานลางของทอแสงเปนสวนกระจายแสงสวางในหองที่ตองการใชแสง ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบทอนําแสง 
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 หลักการนําแสงสวางมาใชงานในอาคารโดยใชทอแสงโดยทั่วไปจะมีลักษณะโครงสรางดังแสดงภาพที่ 1 เปนทอ  นํา

แสงแนวดิ่ง ใชสําหรับโครงสรางของอาคารที่มีเพดาน นําแสงสวางจากภายนอกตกกระทบสวนรับแสงสะทอนผานทอลงมายัง

ภายในหอง สวนของขนาดของทอและความยาวของทอสงผลใหความสวางในหองแตกตางกันไป และนอกจากน้ันวัสดุที่เปน

สวนนําพาแสงน้ันก็มีผลตอการสะทอนแสงจากสวนรวมแสงมายังสวนกระจายแสงดานลาง โดยทั่วไปสวนนําพาแสงจะเปน

วัสดุมันเงาและสะทอนแสงไดดี  

 จากลักษณะโครงสรางของตัวอาคารที่เปนแบบชั้นเดียวมีเพดาน การใชงานทอนําแสงในแนวดิ่งจะทําการติดตั้งโดย

การเจาะหลังคาเพื่อติดตั้งสวนโดมจุดรวมแสงแลวตอมายังทอนําพาแสงเพื่อใชงานแลว ในอาคารที่มีหลายชั้นและตองการใช

ทอนําแสงสามารถประยุกตการใชงานทอนําแสงในแนวนอน (บริรักษ อินทรกุลไชย, 2553) ที่ใชสวนรวมแสง สวนสะทอนหรือ

พาแสง ติดตั้งในแนวนอน โดยคํานึงถึงจุดรวมแสงใหไดรับแสงจากภายนอกไดมากที่สุด นอกจากน้ันการออกแบบโครงสราง

ของตัวอาคารใหมีการเปดชองดานขางเพื่อรับแสงเขามารวมกับทอนําแสง (ศิวดล อุปพงษ, 2556) ก็เปนแนวทางการใช

ประโยชนแสงสวางจากธรรมชาติใหมีประโยชนมากที่สุด 

 จากกการใชงานทอนําแสงที่กลาวมาขางตนลวนแตเปนสวนชวยลดการใชพลังงานสําหรับการแสงสวางภายในอาคาร 

แตแสงสวางจากธรรมชาติมีความแปรปรวนในแตละชวงของวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝนที่มีความสวางแตกตางกันมากกวา

ฤดูอ่ืนๆ ดังน้ันการใชทอแสงรวมกับระบบสองสวางที่มีอยูแลวจึงจําเปนอยางยิ่ง (Sertaç Görgülü, 2013) ไดเสนอการใชการ

ใชงานทอนําแสงรวมกับระบบสองสวางที่ใชหลักการฟซซ่ี (Fuzzy logic) ทําการควบคุมบัลลาสตอิเล็คทรอนิกสชนิดหรี่แสง 

(Dimmable Electronic Ballast) ที่สามารถควบคุมความสวางของหลอดฟลูออเรสเซนตได โดยมีระดับความสวางเฉล่ีย

ประมาณ 350 ลักซ โดยมีคาความคลาดเคล่ือนระดับความสวาง ±10 ลักซ เปนแนวทางการใชงานรวมกันระหวางแสงสวาง

จากธรรมชาติและแสงสวางจากหลอดไฟเพื่อเปนการลดการใชพลังงานภายในตัวอาคารลงได  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลความเขมแสงในหองทดสอบ โดยมีการนําแสงสวางจาก

ภายนอกมาชวยในการสองสวางภายในหอง ดวยทอนําแสง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 33 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร 

มีโครงสรางดังภาพที่ 1 ดวยหลักการสะทอน และหักเหของแสงมายังภายในหองเพื่อใหเหมาะสมตอการทํางานในสํานักงานที่

มีการเขียน การอาน ตองมีระดับความสวาง 400 ลักซ ขึ้นไปถึงประมาณ 800 ลักซ (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย, 2549) โดยการจําลองหองทดสอบไดกําหนดใหหองมีขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร 

สูง 2.4 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 และไดทําการติดตั้งทอนําแสงในตําแหนงดานขางของหองทดสอบ  
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ภาพที่ 2 แสดงหองทดสอบแสง และภาพฉายดานบนหองทดสอบแสง 

   

จากการเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจากตัวตรวจวัดความเขมแสง (Light sensor) ทั้งสอง

ตําแหนง โดยทําการวัดคาระดับความสวางของหองทดสอบขณะที่ใชทอนําแสงเพียงอยางเดียว และไดทําการปรับคาความ

สวางของหลอดแอลอีดี (LED) เพื่อชดเชยความเขมแสงภายในหองใหมีคาไมนอยกวา 400 ลักซ หลอดแอลอีดีในงานวิจัย ใน

การเลือกระบบสองสวางในงานวิจัยครั้งน้ีไดเลือกใชหลอดแอลอีดีที่ประหยัดพลังงานไฟฟาและงายตอการควบคุมความสวาง

ดวยการปรับสัญญาณมอดูเลชั่น ตามความกวางของพัลส (Pulse Width Modulation : PWM) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงคือ

คาดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) ในการใชตัวตรวจจับความเขมแสงในหองใชชุดตัวตรวจจับ 2 ชุด ไดแก ชุดตัวตรวจจับความเขม

แสงสําหรับนํามาควบคุมระบบสองสวางภายในหอง (Light sensor for control) และชุดตรวจจับความเขมแสงภายในหอง

ทดสอบ (Light sensor) เพื่อวัดความสวางสําหรับการนําไปใชงาน กําหนดใหตําแหนงในการวัดสูงจากพื้น 70 เซนติเมตร ที่

เปนความสูงที่ใชปฏิบัติงานของโตะทํางานในสํานักงานทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2 จากการเก็บขอมูลจะไดชุดขอมูลของระดับ

ความเขมแสงจากทอนําแสงเพียงอยางเดียวและคา PWM ที่ทําใหคาความสวางในหองไมนอยกวา 400 ลักซ โดยเปนชุดขอมูล

สําหรับโครงขายประสาทเทียม (Neural network) ดังแสดงในภาพที่ 3 สําหรับการเรียนรูและจดจําของโครงประสาทเทียม

เพื่อควบคุม PWM ใหไดความสวางตามตองการ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงโครงขายประสาทเทียมของระบบควบคุมแสงสวาง 
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5. ผลการวิจัย 

 

 จากผลการทดสอบการนําแสงสวางมาใชงานภายในหองทดสอบ ไดทําการเปรียบเทียบแสงสวางภายในหองทดสอบ

ทั้งที่มีและไมมีระบบชดเชยแสงสวางดวยหลอดแอลอีดี โดยไดนําระบบควบคุมแสงสวางดวยโครงขายประสาทเทียมมาทําการ

ทดสอบสมรถนะของระบบ ในงานวิจัยน้ีเปรียบเทียบตรวจวัดความเขมแสงภายในหองทดสอบ โดยไดเลือกตัวอยางในการ

ทดสอบในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยไดแสดงความเขมแสงในหองทดสอบดังในตารางที่ 1 

 จากผลการทดลองพบวาทอนําแสงสามารถชวยนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชงานในหองที่ตองการ ในชวงเวลาที่มี

แสงอาทิตยตกกระทบอยางเต็มที่ เวลา 10.00 - 14.00 น. แสงสวางจากภายนอกเขามายังหองทดสอบอยางเพียงพอ สวน

ในชวงเชา 08.00 – 09.00 น. และชวงเวลาเย็น 15.00 – 17.00 น. น้ันอาจตองมีการชดเชยแสงสวางจากหลอดแอลอีดีใน

บางสวนเพื่อใหมีระดับความสวางไมนอยกวา 400 ลักซ เพื่อทดสอบสมรถนะในชวงฤดูฝน ผูวิจัยไดยกตัวอยางการทดลองใน

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่มีเมฆปกคลุมทําใหมีแสงธรรมชาติมาตกกระทบสวนรับแสงนอย ทําใหชวงเวลาตางๆเกือบทั้งวัน

ตองมีการชดเชยแสงสวางอยูตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับความสวางตามที่ตองการ 

 

ตารางที่ 1 แสดงความเขมแสงภายในหองทดสอบ ณ วันที่ 2 เมษายน 2560 

เวลา ความเขมแสง 

จากทอนําแสง (ลักซ) 

ความเขมแสงแสงรวมกับ

ระบบชดเชยแสง (ลักซ) 

คาดิวตี้ไซเคิลสําหรับควบคุม

หลอดแอลอีด ี

8.00 138 402 81% 

9.00 195 404 59% 

10.00 412 412 0% 

11.00 497 497 0% 

12.00 550 550 0% 

13.00 474 474 0% 

14.00 781 781 0% 

15.00 320 409 33% 

16.00 212 404 51% 

17.00 87 408 95% 
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ตารางที่ 2 แสดงความเขมแสงภายในหองทดสอบ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 

เวลา ความเขมแสง 

จากทอนําแสง (ลักซ) 

ความเขมแสงแสงรวมกับ

ระบบชดเชยแสง (ลักซ) 

คาดิวตี้ไซเคิลสําหรับควบคุม

หลอดแอลอีด ี

8.00 125 406 70% 

9.00 230 397 43% 

10.00 339 405 24% 

11.00 450 450 0% 

12.00 447 447 0% 

13.00 321 411 31% 

14.00 302 407 37% 

15.00 341 409 27% 

16.00 192 416 60% 

17.00 66 404 96% 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

 ในงานวิจัยน้ีไดนําแสงสวางจากภายนอกมาใชประโยชนในพื้นที่ที่ตองการดวยทอนําแสง พบวาระดับความสวางใน

หองทดสอบมีความสวางมากขึ้น จากการเก็บขอมูลดานแสงสวางที่เขามายังภายในทอนําแสงและคาดิวตี้ไซเคิลที่เหมาะสม

เพื่อใหไดระดับความสวางตามตองการ เปนชุดขอมูลการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมสําหรับควบคุมระดับความสวางของ

หลอดแอลอีดี จากการทดสอบในชวงเดือนเมษายนที่แสงสวางในแตละชวงเวลาของวันมีแสงธรรมชาติมาตกกระทบสวนรวม

แสงของทอนําแสง จากชวงเวลาที่ทําการทดสอบ 08.00 - 17.00 น. ที่ทําการทดสอบ เวลา 08.00 - 9.00 น. แสงสวางในหอง

ทดสอบมีแสงมีความสวางประมาณ 100 - 200 ลักซ ตองมีการชดเชยแสงสวางดวยหลอดแอลอีดีที่ควบคุมดวยคาดิวตี้ไซเคิล

อยูในชวงประมาณ 60 – 80% ในชวงเวลา 10.00 - 14.00 น. เปนชวงที่แสงสวางตกกระทบมายังภายในทอแสงคอนขางมาก 

ในบางชวงเวลาแสงสวางก็จะเพียงพอตอการใชงานภายในหอง ในบางชวงเวลาอาจตองชดเชยแสงเพียงเล็กนอยเพื่อใหระดับ

ความสวางมีคาประมาณ 400 ลักซ และชวงเวลาบายถึงเย็นเวลา 15.00 - 17.00 น. เปนชวงเวลาที่มุมตกกระทบของ

แสงอาทิตยกับพื้นมากทําใหแสงสวางเขามายังภายในทอนอยทําใหตองชดเชยแสงสวางในมีคาเปนไปตามความตองการ และ

ในชวงฤดูฝนที่มีแสงสวางนอยระบบควบคุมแสงสวางก็ยังสามารถรักษาความสวางได 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 ในการนําแสงสวางจากธรรมชาติที่มีอยูมาใชงานภายในสํานักงานหรือหองตางๆ ดวยทอแสงน้ันในประเทศไทยน้ันที่

มีแสงอาทิตยในแตละชวงเวลาในตลอดปคอนขางสูงน้ัน เปนแนวทางที่ทําใหลดการใชพลังงานดานสองสวางภายในหองเปน

อยางมาก จากผลการวิจัยพบวาแสงสวางจากการใชทอนําแสงในชวงเวลาที่เขามาชวยในการสองสวางในแตละวัน และเม่ือ

ทํางานรวมกับหลอดไฟที่ปรับความสวางไดน้ัน ควบคูกับการใชปญญาประดษิฐสําหรับเรียนรูระดับแสงสวางที่สงผานมายังทอ

นําแสงและมีการประมลผลเพื่อปรับระดับความสวางของระบบชดเชยแสงสวาง ทําใหไดความสวางที่สามารถใชงานดาน

สํานักงานไดอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลาของวัน 
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บทคัดยอ  

 

ในองคกรพยาบาลประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพหลายรุนอายุ ทั้งกลุมเบบี้บูม กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซ และกลุมเจน-

เนอเรชั่นวาย มีความแตกตางกันทั้งบุคลิกลักษณะ ความเชื่อ คานิยม และความคาดหวัง หากองคกรไมตอบสนองตอความคาดหวัง

และสรางแรงจูงใจแกบุคลากรอาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน ความแตกตางของเจนเนอเรชั่นทําใหเกิดความไมเขาใจ

ระหวางบุคคล เกิดความขัดแยงขึ้นเม่ือรวมกันทํางานเปนทีม ส่ิงเหลาน้ีลวนมีผลตอการคงอยูในงานของบุคลากรพยาบาล 

สงผลตอดานอัตรากําลังที่ประสบปญหาขาดแคลนอัตรากําลังพยาบาลเพิ่มมากขึ้น นํามาสูคุณภาพการดูแลผูปวยที่ลดลง 

ผูบริหารทางการพยาบาลควรใหความสําคัญกับบุคลากรทางการพยาบาล บทความน้ีเสนอมุมมองเก่ียวกับการสรางความรวมมือ

ระหวางผูปฏิบัติงานในองคกรพยาบาลที่มีหลายรุนอายุ ผูบริหารทางการพยาบาลตองใหความสําคัญในบทบาทของการมีภาวะ

ผูนํา การสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม และการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรพยาบาลเกิดความพึงพอใจ        

ในงาน ความขัดแยงในการทํางานลดลง มีการทํางานเปนทีมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ องคกรพยาบาลเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง  

   

คําสําคัญ: ความรวมมือ  รุนอาย ุ พยาบาล 

 

Abstract 

 

Currently, the nursing organization made of an entirely multigenerational of nurses in the workforce, 

Baby Boomers, Generation X and Generation Y. Nurses are different in individuality, beliefs, values and 

expectation according to what period they were born. Dissatisfaction caused by the lack of response by 

the Nurse Organization can cause a lack of expectations by nurses. Multigenerational of nurses working 

together can create misunderstandings of each other mind set in the field, which can create conflicts 

between each other. All of these have an effect on the nursing staff, resulting in the strength of the 

nursing workforce. Eventually this will impact the quality of patient care. The Administrators of Nursing 

should be concern about this and create a dialog, which will enable everybody on the nursing staff to 

decrease conflicts and to improve patient care. This article will inform an opinion about ways to creating 

work collaborative among multigenerational nurse. Administrators of Nursing need to express leadership, 
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motivation and teamwork among the workforce for potential development of current generation and 

future nurse staffing to provide nursing staff satisfaction in the job, conflicts in the work decreased to 

effective teamwork. Nursing organizations continue to strive to make development. 

 

Keywords: collaboration, generation, nurses 

 

1. บทนํา  

 

มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกร เพราะเปนผูขับเคล่ือนใหองคกรเล่ือนไหลไปตามกระแสการพัฒนา 

ดวยเหตุผลที่ทรัพยากรมนุษยในองคกรประกอบขึ้นมาจากหลายรุนอายุหรือเจนเนอเรชั่น (Generation) ทําใหแตละคนถูก

หลอหลอมตัวตน บุคลิกภาพ ความคิด ประสบการณผานคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ จนเกิดเปนโลกทรรศน ที่แตกตางกัน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรที่มีความหลากหลายเจนเนอเรชั่นจึงมีมุมมองตอการทํางานแตกตางกันตามเอกลักษณที่เปน

ลักษณะเฉพาะของเจนเนอเรชั่น (Gursory et al., 2008) ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดชองวางระหวางเจนเนอเรชั่น (Inter 

Generation Gap) มีแนวโนมการมองโลก รูปแบบการส่ือสาร และการแกไขปญหาจึงอาจแตกตางกันตามวัยจนอาจนํามาซ่ึง

ความขัดแยงระหวางบุคคล (Calhoun et al., 2005) เน่ืองจากการรับรูและมุมมองของบุคลากรที่มีเจนเนอเรชั่นแตกตางกัน

เปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม ซ่ึงเปนรูปแบบการทํางานที่สําคัญของพยาบาล และอาจสงผลตอคุณภาพการดูแล

ผูใชบริการดวย (Weingarten, R. M., 2009) ในหลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับความหลากหลายของเจนเนอเรชั่นใน

ที่ทํางาน โดยเนนการสรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน ใหพยาบาลเกิดความรวมมือในการทํางานเกิดการทํางานเปนทีม อันจะ

สงผลใหเกิดคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อดึงดูดพยาบาลรุนใหมใหเขามาทํางานในองคกรและรักษากําลังคนทางการพยาบาล

ที่มีประสบการณในการทํางานใหคงอยูในองคการพยาบาล (Hart, S. M., 2006; Wolff et al., 2010; Shacklock et al., 

2012)  

ปจจุบันองคกรพยาบาลในประเทศไทยมีกลุมเจนเนอเรชั่นที่อยูในวัยทํางาน ประกอบดวย 3 กลุม คือกลุมเบบี้บูม 

กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซ และกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ประเด็นปญหาดานอัตรากําลังในประเทศไทยในขณะน้ีอัตรากําลังของ

พยาบาลวิชาชีพอยูในภาวะขาดแคลน (อรุณรัตน คันธา, 2557) เม่ือประกอบกับประเด็นดานความแตกตางของบุคลากรแตละ

รุนอายุ ผูบริหารทางการพยาบาลจึงควรใหความสําคัญกับการบริหารบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความแตกตางของรุนอายุ 

โดยผูบริหารควรมีภาวะผูนําที่มีความนาเชื่อถือ เขาในในความแตกตางของแตละรุนอายุและนํามาสูวิธีการบริหารบุคลากรที่มี

ลักษณะเฉพาะตามความสําคัญของแตละรุนอายุ สรางแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม และมีการพัฒนา

ศักยภาพตามลักษณะที่เปนจุดเดนของแตละรุนอายุ ซ่ึงจะนํามาสูความรูสึกมีคุณคาแหงตนตอองคกร เกิดความพึงพอใจในงาน

และคงอยูในองคกร บทความน้ีจึงเสนอมุมมองเก่ียวกับการสรางความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในองคกรพยาบาลที่มีหลาย

รุนอายุ เพื่อใหผูบริหารทางการพยาบาลนําไปใชในการบริหารบุคลากรทางการพยาบาล 

  

2. ปญหาดานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีความตองการการบริการทางดานสุขภาพมากขึ้นดวยปจจัยหลายอยาง เริ่มจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติเม่ือ พ.ศ. 2545 รัฐบาลตองจัดระบบบริการสุขภาพที่ทั่วถึง มีการขยายสถาน

บริการสาธารณสุขไปในทองที่ตางๆ ทําใหประชาชนเขาใชบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ความกาวหนาทางวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น เกิดเปนสังคมสูงอายุ นอกจากน้ียังมีการเปล่ียนแปลงแบบแผนความ

เจ็บปวยที่รุนแรงและซับซอน ความเจ็บปวยที่เรื้อรังมากขึ้น และโรคอุบัติใหม ทําใหมีความตองการการดูแลทางดานสุขภาพ
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สุขภาพที่มุงเนนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยในภูมิภาคอาเซียน หรือ Medical Hub (อรุณรัตน คันธา, 2557) ทํา

ใหโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนมีการขยายบริการและพัฒนาศูนยการแพทยใหเปนเลิศ (excellent center) โดยเฉพาะ

ภาคเอกชนมีการขยายการบริการที่รวดเร็วมาก เพื่อดึงดูดใหผูใชบริการชาวตางชาติใหเขามาใชบริการ ทําใหภาคเอกชนมี

ความตองการอัตรากําลังทางการพยาบาลจํานวนมาก เกิดการไหลของพยาบาลวิชาชีพเขาสูภาคเอกชนมากขึ้น จากการที่

เอกชนมีคาตอบแทนที่สูงกวาภาครัฐเปนอยางมาก (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 2555)  ในขณะที่ภาครัฐมีขอจํากัด

ของตําแหนงในการจางงานและไมสามารถรักษากําลังคนทางการพยาบาลไวในระบบสุขภาพได (อรุณรัตน คันธา , 2557) 

เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไมมีตําแหนงรองรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุเปนขาราชการที่เพียงพอกับจํานวนที่กระทรวง

สาธารณสุขตองการพยาบาลทําใหพยาบาลจบใหมที่เขาทํางานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนลูกจางชั่วคราว ซ่ึ งมี

คาตอบแทนที่ต่ํากวาพยาบาลบรรจุราชการใหม สวนโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดออกนอก

ระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ.2542 เปนตนมา ทําใหพยาบาลบรรจุใหมในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซ่ึงมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการที่ตางจากขาราชการ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 

2555) มีสวัสดิการเปนแบบประกันสังคม ทําใหพยาบาลรูสึกวางานที่ทําไมม่ันคง ทําใหขาดสิทธิสวัสดิการแกครอบครัว เชน 

คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เปนตน เปนเหตุใหตองสูญเสียพยาบาลวิชาชีพออกจากระบบสุขภาพ 

 จากการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทําใหมีผลตอพยาบาลที่ยังคงอยูในวิชาชีพที่ตองมีภาระงานที่หนักขึ้น เกิด

ความเครียดจากการทํางาน ขาดสมดุลของชีวิตสวนตัว และยังสงผลกระทบตอผูปวย เชน การดูแลที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

เส่ียงตอการติดเชื้อในโรงพยาบาล สงผลใหผูปวยตองรับรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลาที่นานขึ้น อีกทั้งยังสงผลตอองคกร 

ทําใหโรงพยาบาลตองจายคาลวงเวลาในหอผูปวยตางๆที่ขาดแคลนบุคลากรพยาบาล หรือบางโรงพยาบาลตองลดบริการบาง

ประเภทลง ปดหอผูปวยและลดการรับผูปวยที่ไมจําเปนลง ไมสามารถเปดหอผูปวยเพื่อรับผูปวยเฉพาะทางที่เพิ่มได แมจะมี

แพทย และอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน แตขาดพยาบาลที่ดูแลผูปวยอยางใกลชิด (อรุณรัตน คันธา, 2557) 

 หากพิจารณาสาเหตุของการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพแลว ผูบริหารทางการพยาบาลอาจมองวาบางสาเหตุเปน

ปญหานโยบายระดับประเทศ ซ่ึงยากที่จะแกไขได แตหากมองวาเปนปญหาที่มีความทาทายสําหรับผูบริหารที่อาจตองหา    

กลยทุธในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานของตนวาจะทําใหพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานที่มีหลายรุนอายุที่มีความ

แตกตางกันใหเกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงานเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี และรักษากําลังคนใหคงอยูในหนวยงาน หาก

ผูบริหารทางการพยาบาลไดศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ คานิยมของแตละรุนอายุ และแนวทางในการสรางความรวมมือใน

ปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีหลายรุนอายุ อาจสามารถนําไปบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานตอไปได 

 

3. กลุมรุนอายุของพยาบาลวิชาชีพในองคกรพยาบาล 

 

 “รุนอายุ” หรือ “เจนเนอเรชั่น” (Generation) หรือ “โคฮอรท” (Cohort) หมายถึง กลุมคนในสังคมที่เกิดใน

ชวงเวลาใกลเคียงกัน ไดรับการเล้ียงดูในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน และมีประสบการณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

รวมกัน มีผลทําใหมีความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม และโลกทัศนที่เก่ียวของกับชีวิตครอบครัว บทบาท

ชาย-หญิง สถาบันการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต และมุมมองในอนาคตแบบเดียวกัน (วรชัย ทองไทย, 2552) 

แมจะไมมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตนหรือการส้ินสุดที่แนนอนของการกําหนดรุนอายุ สวนมากจะกําหนดระยะเวลาแตละรุน

อาย ุ15-20 ป ปจจุบันในรุนอายทุี่ทํางานในวิชาชีพพยาบาล ประกอบดวย 3 รุนอายุ (Stanley, D., 2010) ดังน้ี  
 

 3.1 กลุมเบบี้บูม เปนรุนอายุที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2489-2507 (ค.ศ. 1946-1964) เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

พอแมมองวาเด็กรุนน้ีเปนผลผลิตอันภาคภูมิใจภายหลังสงคราม กลุมน้ีเติบโตในชวงที่ผูคนในสังคมมีความม่ันคงในงาน มี
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การศึกษาดี มีความม่ังคั่งหลังสงคราม จึงเปนกลุมที่มองโลกในแงดี คุณลักษณะเดนที่สําคัญของกลุมเบบี้บูมคือ การทํางานเปน

หัวใจสําคัญสําหรับชีวิต และใหคานิยมหลักกับการมีจริยธรรมในการทํางาน  
 

 3.2 กลุมเจนเนอเรช่ันเอกซ (Generations X) เปนรุนอายุที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2508-2523 (ค.ศ.1965-1980) 

เปนชวงระยะเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงทางเศรฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลตอการศึกษาและการพัฒนา คนรุนน้ี 

เติบโตขึ้นในสังคมที่มีอัตราการหยารางสูง เริ่มมีการใชเทคโนยีและการส่ือสาร ทําใหกลุมน้ีใหความสําคัญกับเรื่องสวนตัว   รัก

อิสระ มีคานิยมหลักเก่ียวกับความสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว มองวาการทํางานเปนส่ิงที่ตองทําเพื่อยังชีพ มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี  
 

 3.3 กลุมเจนเนอเรช่ันวาย (Generations Y) หรือเรียกวา  Millennial, Echo Boomer, Trophy 

Generation, Net Generation, Generation Text, Generation Me, Generation We เปนกลุมรุนอายุที่เกิดระหวางป 

พ.ศ. 2524-2542 (ค.ศ. 1981-1999)  เติบโตในโลกที่ขอมูลทั้งโลกสัมผัสไดดวยปลายน้ิว ใชโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และ

วิดีโอเกม คนกลุมน้ีชอบและมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีม คานิยมหลัก  คือ มองโลกในแงดี มีใจ

ชวยเหลือสังคม เชื่อม่ันในความสามารถของตน สามารถทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน  
 

 ในแตละรุนอายุจะมีความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม ที่แตกตางกัน ทําใหพยาบาลที่ทํางาน

รวมกันมีทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมการทํางานและความคาดหวังแตกตางกัน (Hendricks et al., 2012) ซ่ึงผูบริหาร

ทางการพยาบาลจําเปนตองศึกษาความแตกตางน้ี และนํามาสูการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล เพื่อใหพยาบาลใน

หนวยงานมีความรวมมือในการทํางาน เกิดการทํางานรวมกันเปนทีม มีความเขาใจความแตกตางของแตละบุคคล ไมเกิดความ

ขัดแยงในการทํางาน บุคคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความรู และทักษะในการทํางานดวยความสามารถที่เต็มศักยภาพ เกิด

ผลลัพธทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพึงพอใจในการทํางาน เกิดการคงอยูในองคกร  

 

4. การสรางความรวมมือในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล 

 

พยาบาลในองคกรที่มีความหลากหลายของแตละรุนอายุทําใหมีมุมมองตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือความคาดหวังใน

ชีวิตและการทํางานของแตละคนแตกตางกันออกไป ผูบริหารทางการพยาบาลควรมีการสรางความรวมในการทํางานของ

พยาบาลหลายรุนอายุในองคกรพยาบาล ดังน้ี 
 

4.1 การมีภาวะผูนํา ภาวะผูนําของผูบริหารทางการพยาบาลเปนส่ิงสําคัญตอการขับเคล่ือนการทํางานรวมกันของ

พยาบาลวิชาชีพใหบรรลุเปาหมายขององคกร และสงผลตอการคงอยูในงานของพยาบาล (Force, M. V., 2005) ผูบริหารควร

แสดงตนใหมีความนาเชื่อถือ มีการบริหารงานอยางมืออาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติทางคลินิค แสดงบทบาทของการ

เปนสวนหน่ึงของทีม มีความยุติธรรม เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขาถึง และสนับสนุนหรือใหโอกาสในการทํางานแกบุคลากร

อยางเทาเทียมกัน มีความเขาใจในคุณลักษณะเฉพาะและความแตกตางของแตละรุนอายุ คนหาจุดเดนที่สําคัญของแตละรุน

อายุเพื่อนํามาปรับปรุงความพึงพอใจในการทํางานใหเพิ่มขึ้น และอํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากร แมวาใน

องคกรจะมีพยาบาลหลายรุนอายุที่มีความตองการการบริหารหนวยงานของผูบริหารและลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกัน แต

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองมีความเทาเทียมกัน ผูบริหารจะตองมีวิธีการบริหารบุคคลากรที่มีลักษณะเฉพาะตาม

ความสําคัญของแตละเจนเนอเรชั่น (Nelsey et al., 2012) สรางความม่ันใจเก่ียวกับงานใหเกิดขึ้นกับพยาบาลทุกระดับ มีการ

จัดสรรและมอบหมายงานอยางเหมาะสม (Duffield et al., 2008) โดยคํานึงถึงกรอบเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
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ความสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว (Hendricks et al., 2012; Nelsey et al., 2012,) รวมถึงความชํานาญของ

ผูปฏิบัติงาน (Nelsey et al., 2012)  
 

4.2 การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหสอดคลองกับความคาดหวังและความตองของแตละรุนอายุที่มีความ

คาดหวังที่แตกตางกัน ผูบริหารจะตองมีความเขาใจความตองการของพยาบาลแตละรุนอายุ สรางความเชื่อม่ันเก่ียวกับ

ความกาวหนาในงาน มีการเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อสนองความตองการที่สําคัญและจําเปน

แกบุคลากร เชน ในกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เปนกลุมที่ตองการประสบความสําเร็จและความกาวหนาในงานโดยเร็ว หากองคกร

ไมตอบสนองความตองการ หรืองานไมมีความทาทายตอความสําเร็จ กลุมน้ีมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานในอัตราที่สูง 

(Clausing et at., 2003) ผูบริหารตองใหผลตอบแทนอยางรวดเร็ว วางแผนความกาวหนาในวิชาชีพอยางชัดเจนเหมาะสม 

(ปวรมนต ทัศนอนันชัย และกัญญดา ประจุศิลป, 2557) ขณะที่กลุมเบบี้บูมมีความจงรักภักดีตอองคกรที่สูง ทุมเทกับงานเพื่อ

ผลประโยชนขององคกร และตองการเปนที่ยอมรับจากองคกร เม่ือตนไดใชความพยายามในการทํางานและสรางผลงานใหกับ

องคกร สวนเจนเนอเรชั่นเอกซใหความสําคัญกับการเปนผูนําในการทํางาน ตองการการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนา

จากองคกร ชอบงานที่มีความทาทายและการใชความคิดสรางสรรค แตจะรูสึกตอตานหากไดรับตําแหนงงานที่ตองบริหาร

จัดการระดับตน ดังน้ันผูบริหารควรมีการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับพยาบาลแตละรุนอายุ มีความโปรงใสและยุติธรรม 

(Nelsey et al., 2012)    
  

4.3 การทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีมเปนกระบวนการทํางานรวมกันของกลุมที่มีกระบวนการทํางานที่ซับซอน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผลจากการทํางานเปนการบูรณาการหรือสังเคราะหความรูและทักษะจากสมาชิกภายในทีม 

(Sargeant et al., 2008) ในการปฏิบัติการพยาบาลสวนใหญจะมีการทํางานเปนทีมที่มุงเนนความปลอดภัยของผูปวยเปน

ผลลัพธที่สําคัญทางการพยาบาล หากมีปญหาจากการทํางานภายในทีม จะทําใหขาดความสามัคคี ประสิทธิภาพในการทํางาน

ลดลง เกิดความขัดแยงในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานลดลง ซ่ึงมีสวนทําใหพยาบาลลาออกจากงาน และเกิดการ

ขาดแคลนอัตรากําลังทางการพยาบาล (Carver et al., 2008; Duffield et al., 2008) ผูบริหารจะตองหลอมรวมพยาบาลที่มี

ความแตกตางแตละเจนเนอเรชั่นใหเกิดความรูสึกวาทุกคนเปนสวนสําคัญของทีม  สรางวัฒนธรรมของการเคารพและใหเกียรติ

ในความแตกตางของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการส่ือสารระหวางกันในเชิงบวกและมีความยืดหยุน และอํานวยความสะดวกใน

การจัดทําขอตกลงรวมกันในการทํางาน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในทีม (Chadwick, M., 2010, Nelsey et al., 2012) 

ลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน สงผลใหพยาบาลวิชาชีพเกิดการคงอยูในงาน (Hart, S. M., 2006) 
 

4.3.1 การส่ือสารเปนเปนปจจัยพื้นฐานและเปนส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงานของทีมพยาบาล ในสถานการณ 

การทํางานของพยาบาลปจจุบันพบวาพยาบาลจบใหมมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นของตนเองและการแสดงตนเปน

ตัวแทนของทีมซ่ึงส่ิงเหลาน้ีไดถูกหลอหลอมในขณะที่เปนนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงตางจากพยาบาลรุนอาวุโสที่คุนเคยกับการเปน

ผูที่รับฟงและการแสดงออกซ่ึงความเคารพผูอ่ืนโดยจะแสดงความคิดเห็นเม่ือผูอ่ืนไดเปดโอกาสใหแลวเทา น้ันดังน้ันเม่ือ

พยาบาลจบใหมเขาสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพจึงทําใหพยาบาลรุนพี่มองวาการแสดงความคิดเห็นเชนน้ันไมสุภาพไมเคารพผูอ่ืน 

จึงเปนสาเหตุใหเกิดความไมเขาใจระหวางกันขึ้น (Hendricks et. al., 2012) ดังน้ันผูบริหารจึงควรเปนแบบอยางและ

เสริมสรางใหพยาบาลแตละรุนอายุไดเขาใจในความแตกตางของบุคคลแตละรุนอายุมีการแสดงออกซ่ึงความเชื่อถือความ

เคารพ เอาใจใสซ่ึงกันและกัน เพื่อจะนํามาสูการส่ือสารในทีมพยาบาลในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพ (Huber, D., 2010) 

นอกจากน้ีผูบริหารตองมีการส่ือสารเพื่อปรึกษาหรือคนหาขอเสนอแนะในดานตางๆจากพยาบาลวิชาชีพในแตละรุนอายุกอน

ตัดสินใจในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีความรูสึกวาตนเปนสวนสําคัญของทีม 

(Phillips, M., 2016)  
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พยาบาลแตละรุนอายุจะมีรูปแบบการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีในการส่ือสารที่แตกตางกัน เชน กลุมเจน

เนอเรชั่นเอกซถือวาการใชเทคโนโลยีในการส่ือสารเปนเรื่องธรรมชาติ มีบุคลิกที่ไมตองการติดตอส่ือสารเปนการสวนตัว เบื่อ

การประชุมที่ใชระยะเวลายาวนาน (Hendricks et al., 2012) กลุมเจนเนอเรชั่นวายเติบโตมาพรอมกับการส่ือสารโดยการใช

โทรศัพทมือถือ การใชสังคมออนไลนที่มีการพูดคุยกันเปนกลุม ไมตองพูดคุยตอหนา โตตอบแบบทันที ชอบการเปนสวนหน่ึง

ของทีมและการมีสวนรวมที่ใหตนเองไดมีโอกาสในการส่ือสารในการประชุม ชอบการใหขอมูลยอนกลับอยางตรงไปตรงมาและ

ทันที ดังน้ันผูบริหารควรปรับรูปแบบการส่ือสารที่มีความยืดหยุน ส้ัน และกระชับ มีการใชเทคโนโลยีในการส่ือสาร เชน ปรับ

วาระการประชุมใหส้ันและกระชับ ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออินทราเน็ตในการส่ือสารภายในองคกร และหากพิจารณา

จากคุณลักษณะและคานิยมตองานของแตละรุนอายุ พบวา ทุกรุนอายุจะใหความสําคัญกับความสําเร็จและความกาวหนาในงาน 

กลุมเบบี้บูมจะมีความอดทนสูงตอการไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร ชอบการส่ือสารแบบเปดกวาง ตรงไปตรงมา พูดคุยกัน

แบบเผชิญหนากัน (Duchscher et al., 2004) กลุมเจนเนอเรชั่นเอกซใหความสําคัญกับการไดรับความสนใจจากผูบริหาร 

กลุมเจนเนอเรชั่นวายตองการการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการทํางานแบบทันที (Nelsey et al., 2012) ดังน้ันการที่จะให

บุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายขององคกร ผูบริหารควรใหขอมูล

ยอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลและการเปดโอกาสในการพัฒนาตนเองเปนส่ิงที่ผูบริหารจะตองให

ความสําคัญ 
 

4.3.2 การสรางวัฒนธรรมการใหความเคารพในความแตกตางของแตละบุคคล พยาบาลจะใหความสําคัญ

ตอการแสดงความเคารพตอความแตกตางของแตละบุคคล เพื่อตองการที่จะใหตนไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในที่ท ํางาน 

(Phillips, M., 2016) การทํางานรวมกันที่มีความหลากหลายรุนอายุมักจะเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น จากการที่พยาบาลไดนํา

คานิยมของตนเองไปใชเปนมุมมองในกลุมเจนเนอเรชั่นอ่ืนที่ตางจากตนเอง ทําใหเกิดความคิดเห็นที่ขัดแยงกันขึ้น  เชน กลุม 

เบบี้มูมมีคาดหวังเก่ียวกับการไดรับการเคารพจากพยาบาลรุนนอง แตในขณะที่พยาบาลเจนเนอเรชั่นวายมีความตองการความ

เทาเทียมกันจากเพื่อนรวมงานแมวาตนจะมีประสบการณนอยกวาพยาบาลรุนพี่ก็ตาม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะนํามาสูการไม

พึงพอใจในงานและการลาออกจากหนวยงาน มีผลกระทบดานลบตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย (Frandsen, 

2009, Peck et al., 2011)  

พยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นเอกซและกลุมเจนเนอเรชั่นวายใหการยอมรับกับการเปนผูนําของกลุมเบบี้บูมที่

สามารถนําทีมใหประสบความสําเร็จได แตสองกลุมน้ีตองการความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ไมยอมรับ

การทํางานลวงเวลา หรือการเปล่ียนแปลงของกําหนดการตางๆเพื่อรองรับความตองการของหนวยงาน ขณะที่กลุมเบบี้บูมจะ

ทุมเทเวลาใหกับงาน ทําใหพยาบาลรุนนองมองวาเหมือนคนบางาน (Workaholic) สวนพยาบาลเบบี้บูมจะมองวากลุนเจนเนอ

เรชั่นเอกซเปนคนขี้เกียจ และมองวาพยาบาลเจนเนอรเรชั่นวายเปนคนไมจงรักภักดีตอองคกร (Stanley, D., 2010) จะรูสึกไม

พึงพอใจหากกลุมเจนเนอเรชั่นเอ็กและเจนเนอเรชั่นวายคิดวาตนไมสามารถใชเทคโนโลยีในการทํางานได  จากมุมมองที่

แตกตางกันผูบริหารควรการสรางวัฒนธรรมการแสดงความเคารพในความแตกของแตละบุคคลใหเกิดขึ้นในบรรยากาศของ

การทํางาน โดยใหความรูแกบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนไดตระหนักเก่ียวกับความแตกตางของทัศนคติ คานิยม ของแตละ

รุนอายุ (Hahn, J., 2009) มีการกําหนดเปาหมายของทีมพยาบาลดานการดูแลผูปวยรวมกัน พัฒนาวิธีการที่ทําใหพยาบาล

วิชาชีพไดสรางคุณคาในงานเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองและการประสบความสําเร็จของการทํางานเปมทีมรวมกัน

สงผลใหลดความขัดแยงในการทํางาน พยาบาลคงอยูในงานและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน (Sherman, R. O., 2006) 
 

4.4 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน โดยการใชคุณลักษณะที่เปนจุดเดนของแตละรุนอายุมาผสมผสาน 

(cross-generational teams) ใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคุณภาพในการดูแลผูปวย

และตอบสนองตอเปาหมายขององคการ (LeDuc et al., 2009) ซ่ึงจะทําใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความรูสึกการมีตนมีคุณคาตอ
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องคกร และการไดรับการสนับสนุนจากองคกร (Myers et al., 2007; Wieck et al., 2005) ผูบริหารอาจพัฒนาศักยภาพของ

ผูปฏิบัติงานโดยใชจุดเดนของพยาบาลวิชาชีพแตละรุนอายุใหเปนผูสอนงาน (Coaching) ซ่ึงการสอนงานจะมิใชการให

คําแนะนํา หรือการสอน หรือการกํากับเทาน้ัน แตผูสอนงานจะตองใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจแกผูถูกสอนงาน

ดวย (Donner et al., 2005) ผูสอนงานจะการถายทอดเทคนิคและวิธีการทํางานเพื่อใหผูถูกสอนงานมีศักยภาพในการทํางาน

ที่สูงขึ้น บรรลุเปาหมายในการทํางาน และมีความกาวหนาในงาน (Donner et al., 2009) ซ่ึงองคกรพยาบาลใน 5-10 ป

ขางหนา พยาบาลกลุมเบบี้บูมจะเกษียณอายุการทํางาน และคาดวาใน พ.ศ. 2564 รอยละ 50 ของวิชาชีพพยาบาลจะเปน

พยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Trossman, S., 2015) ผูบริหารจึงควรจัดใหมีการถายทอดและแลกเปล่ียนความรู 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแตละดานใหกับพยาบาลวิชาชีพในองคกร 

พยาบาลกลุมเบบี้บูมมองวาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีคุณคา ผูประกอบวิชาชีพน้ีจะตองมีจริยธรรมในการ

ทํางาน (Duchscher et al., 2004) และตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ กลุมเบบี้บูมจะผิดหวังมากหาก

ไมไดรับการสนับสนุนหรือโอกาสจากองคกรเก่ียวกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Weingarten, R. M., 2009) และมองวา

พยาบาลรุนนองยังขาดความเปนวิชาชีพ ซ่ึงพวกเขาเชื่อวาตนเองสามารถแบงปนประสบการณการทํางานแกพยาบาลรุนนอง

ได และในขณะเดียวกันกลุมเบบี้บูมจะใหใหคุณคากับการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตเพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางานของตนเอง ชอบการมีสวนรวมและชอบการสอนงานที่เปนการแบงปนความรู ประสบการณ การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึง

กันและกันอยางเทาเทียมกัน ไมมีใครรูมากกวาใคร (peer-to peer) พยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นเอกซมีความตองการประสบ

ความสําเร็จในงานที่มีตําแหนงระดับสูง หรือการเปนผูที่มีบทบาทในโครงการที่มีความสําคัญตอองคกร เปนผูที่มีความคิด

สรางสรรคในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาของหนวยงาน หรือการออกแบบวิธีการสงมอบการบริการทางการพยาบาลใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น มีความตองการการสอนงานที่เปดโอกาสใหตนเองไดแสดงความรู ความเชี่ยวชาญดานน้ันๆมากกวาที่จะให

ผูสอนงานทําใหรูสึกวาตนเองมีความสามารถเพียงเล็กนอย (Sherman, R. O., 2006) สวนพยาบาลกลุมเจนเนอเรชั่นวายมี

ความตองการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาในงาน ตองการการการสอน (Coaching) และการใหคําปรึกษา 

(Mentoring) มากกวากลุมเจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ ดังน้ันการใหคําแนะนําโครงสรางและแนวทางในการทํางาน การฝกงานและการ

ใหคําปรึกษาอยางเปนทางการเปนส่ิงที่พยาบาลกลุมน้ีใหคุณคา (Clausing et al., 2003)  กลุมน้ีจะเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ

ดานการใชเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถประยุกตสูการใชในการปฏิบัติงาน สามารถเปนผูสอนงานใหกับพยาบาลรุนพี่เพื่อใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีดานอ่ืนๆในการทํางานได หากผูบริหารพิจารณาดานความคาดหวังตอการทํางานจะเห็น

ไดวาทุกกลุมรุนอายุใหความสําคัญกับความกาวหนาในงาน มีความตองการประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังน้ันผูบริหาร

ควรใหความสําคัญกับการพฒันาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ใหคุณคาและเห็นความสําคัญของการถายทอดความรู ทักษะและ

ประสบการณในการทํางาน โดยใชทักษะที่เปนจุดเดนของพยาบาลแตละรุนมาพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการเปนผูสอน

งาน และปรับรูปแบบบการสอนงานใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูถูกสอนงาน ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองใน

การทํางานจนเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน (Zhang et al., 2016) สงผลใหเกิดคุณภาพทางการพยาบาล 

และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

 

5. บทสรุป 

 

 ผูบริหารทางการพยาบาลควรทําความเขาใจลักษณะที่เปนเอกลักษณ คานิยม ทัศนคติ พฤติกรรม ความคาดหวัง

ของพยาบาลแตละรุนอาย ุโดยเริ่มจากผูบริหารควรมีภาวะผูนําที่สอดคลองกับความคาดหวังของพยาบาลแตละรุนอายุ   มีการ

สรางความเชื่อม่ันในงานและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางเทาเทียมกัน มุนเนนการทํางานเปนทีม โดยการเสริมสราง

ใหบุคลากรทางการพยาบาลมีวัฒนธรรมการใหความเคารพในความแตกตางของแตละบุคคล มีความเขาใจในความแตกตาง
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ของบุคคลซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการทํางานเปนทีม เพื่อลดความขัดแยงจากการทํางาน นําเทคโนโลยีมาใชในการส่ือสาร 

ปรับรูปแบบการส่ือสารใหมีความยืดหยุนเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว นําลักษณะที่เปนจุดแข็งและความแตกตางของ

แตละเจนเนอเรชั่นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมการถายทอดความรูและ

ประสบการณจากพยาบาลรุนพี่สูพยาบาลรุนนองดวยการใชการสอนงาน (coaching) เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลมี

ความรู และทักษะในวิชาชีพการพยาบาล สงผลใหคุณภาพทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น พยาบาลเกิดความรูสึกมีคุณคาแหงตนตอ

องคกร นํามาสูความพึงพอใจในงาน และยังคงอยูในองคกร องคกรพยาบาลมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ  

 

ปจจุบันการบําบัดรักษาผูที่มีภาวะซึมเศราที่มีประสิทธิภาพมีหลากหลายวิธีทั้งในสวนของการรักษาดวยยาตานเศรา 

การบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรม การบําบัดดวยสัมพันธภาพระหวางบุคคล และการบําบัดดวยการแกปญหา 

อยางไรก็ตามผูปวยโรคซึมเศรามักกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลเน่ืองจากมีอาการกําเริบและไมสามารถควบคุมอารมณเศราได 

สาเหตุสําคัญของการกลับมารักษาซํ้าคือ การขาดแรงจูงใจในการรับประทานยา การควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการและ

ควบคุมส่ิงแวดลอม ทําใหรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ การเสริมสรางแรงจูงใจของผูที่มีภาวะซึมเศราจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่

ชวยใหผูปวยเกิดแรงจูงใจในการรักษา มีวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได

อยางตอเน่ืองจนสามารถควบคุมอาการของโรคไดเปนอยางดี ไมมีอาการกําเริบ และสามารถใชชีวิตในสังคมได ดังน้ันบุคลากร

ทางดานสาธารณสุขจึงควรผสมผสานการเสริมสรางแรงจูงใจกับการบําบัดรูปแบบอ่ืนเพื่อชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศราสามารถ

ควบคุมอาการของตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 

คําสําคัญ: การบําบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ  ภาวะซึมเศรา  

 

Abstract 
 

Currently, there are many types of effective treatment for depression including antidepressant 

drug therapy, Cognitive Behavior Therapy, Interpersonal therapy and Problem-solving therapy. However, 

depressed patients have highly rate of hospital readmission because they could not control their mood 

and have relapse symptoms. The major causes of recurrence are lack of motivation to take drug, behavioral 

health control, environmental management and control that can lead them to lack of drug adherence. 

Thus, the motivational enhancement of people with depression is another option to increase their motivation 

for treatment adherence, effective problem-solving and continuing self-care practices. Depressed patients 

who have effectively control their symptoms will have no relapse symptom and can stay normally in 

society. Therefore, health care professionals should combine the motivational enhancement with other 

types of therapy to help depressed person to manage their symptoms in order to decrease their quality 

of life. 

 

Keywords: motivational enhancement, depression 
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บทนํา  

ปจจุบันโรคซึมเศราเปนโรคทางดานจิตเวชที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งใน

ประเทศไทย จากการคาดการณขององคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2012) พบวา ในป       

ค.ศ.2020 จะมีผูปวยโรคซึมเศราสูงเปนอันดับสองของประชากรทั่วโลก (Skarsater et al., 2006) และในป ค.ศ.2030 อัตรา

ปวยจะเพิ่มขึ้นเปนอันดับหน่ึงของประชากรทั่วโลก สําหรับในประเทศไทยโรคซึมเศราถือเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญ

เชนเดียวกัน (สาวิตรี วิษณุโยธิน และนชพร อิทธิวิศวกุล, 2553) จากงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่15 ใน

หัวขอเรื่องโลกซึมเศราในอาเซียน ไดนําเสนอถึงอุบัติการณและความชุกของโรคซึมเศรา โดยพบวา ประเทศไทยมีประชากรที่มี

ภาวะซึมเศราถึงรอยละ 1.8 ซ่ึงจัดเปนอันดับ3ของประเทศในกลุมอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปรและอินโดนีเซีย   

(ธรณินทร กองสุข, 2559) นอกจากน้ีถาหากยอนหลังไปสามป ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2556 จะสังเกตไดวาจํานวนผูปวยโรค

ซึมเศราน้ันมีการเพิ่มขึ้นทุกปโดยเพิ่มขึ้นจาก 186,615 คน เปน 222,168 คน และ 223,564 คน ตามลําดับ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2557) โดยอัตราการปวยดวยโรคซึมเศรายังพบมากในผูหญิงมากกวา

ผูชายถึงสองเทา โดยพบเพศหญิงในอัตรารอยละ 2.9 ตอเพศชายในอัตรารอยละ1.7 (สุทธานันท ชุนแจม, โสภิณ แสงออน 

และทัศนา ทวีคูณ, 2554; ธรณินทร กองสุข, 2559) และในเพศหญิงที่มีภาวะซึมเศราพบวามีอายุเฉล่ียประมาณ 45 ป โดยเริ่ม

พบในชวงอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป (พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย และคณะ, 2552)  โดยสวนใหญพบในวัยสูงอายุมากที่สุด 

เน่ืองจากปจจัยทางสุขภาพ ไดแก โรคทางกายเรื้อรัง ปญหาการหยารางของครอบครัว เปนตน  (ธรณินทร กองสุข, 2559) ซ่ึง

จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรคซึมเศราเปนโรคทางจิตเวชที่พบไดบอยและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ 

เน่ืองจากเปนโรคที่สงผลกระทบตอตัวบุคคล โดยทําใหสูญเสียความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของตนเอง 

ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และทักษะการเขาสังคมถดถอย อีกทั้งโรคซึมเศรากอเกิดการเสียชีวิตกอนวัยอันควรถึงรอยละ

70 และสงผลใหเกิดการเสียชีวิตจากการฆาตัวตายสูงกวาบุคคลทั่วไปถึง 20 เทา และสวนหน่ึงตองอยูในสภาวะไรสมรรถภาพ

เปนอันดับ 3 รองจากโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง  และถาพิจารณาปที่สูญเสียเน่ืองจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ 

(Year Lost due to Disability, [YLD]) พบวาโรคซึมเศราเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียเปนอันดับ1ในผูหญิงไทย และ

เล่ือนอันดับจากที3่มาเปนอันดับ2 ในผูชายไทยอีกดวย (กรมสุขภาพจิต, 2555)    

ภาวะซึมเศราเปนกลุมอาการที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจาก

เดิม และสามารถเกิดขึ้นไดในทุกเพศ ทุกวัย โดยผูที่มีภาวะซึมเศราจะรูสึกเศรา ไรอารมณ โดดเดี่ยวอางวาง มีความคิดดานลบ

ตอตนเอง มีพฤติกรรมแยกตัว ไมมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน บางครั้งมีความคิดฆาตัวตาย (Beck, 2011) ซ่ึงผูที่มีภาวะซึมเศราระดับ

รุนแรงมักตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา และตองไดรับการบําบัดรักษาเพื่อลด

ภาวะซึมเศราดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งการบําบัดดวยยา การบําบัดทางดานจิตสังคม หรือการบําบัดแบบผสมผสาน ซ่ึงผูปวย

โรคซึมเศราสวนใหญที่ไดรับการบําบัดมักมีภาวะซึมเศราลดลง แตเม่ือผูปวยกลับไปอยูบานก็มักจะขาดแรงจูงใจในการรักษา 

หรือการดูแลตนเองในดานตางๆ เพื่อควบคุมอาการซึมเศรา รูสึกหมดกําลังใจในการดูแลตนเอง ประกอบกับอาการของภาวะ

ซึมเสราที่ทําใหผูปวยแยกตัว บกพรองดานสัมพันธภาพหรือไมกลาขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน จึงทําใหผูปวยมักมีอาการ

ซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งอาจคิดฆาตัวตายหรือตองกลับเขามารับการรักษาซํ้าในโรงพยาบาลซ่ึงถือเปนการสูญเสียที่

สําคัญของประเทศชาติ การเสริมสรางแรงจูงใจใหกับผูที่มีภาวะซึมเศราจะทําใหผูปวยมีการตระหนักรูในปญหาของตนเองมาก

ขึ้น มีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง และใหความรวมมือในการรักษามากขึ้นทําใหมีภาวะซึมเศราลดลงรวมทั้งไมมีอาการกลับเปนซํ้า

อีก (Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick, 2008) ดังน้ันบุคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรประยุกตการเสริมสราง

แรงจูงใจผสมผสานกับการบําบัดรูปแบบอ่ืนเพื่อชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศราสามารถควบคุมอาการของตนเองไดและสามารถอยู

รวมกับสังคมไดอยางผาสุก บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ หลักการ เสริมสราง

แรงจูงใจสําหรับการนําไปใชดูแลผูที่มีภาวะซึมเศราอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

อาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศรา 
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ผูที่มีภาวะซึมเศรา (Depression) เปนผูที่มีความผิดปกติทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมอันเกิดจากการ

ตอบสนองตอเหตุการณวิกฤต (Beck, 2011) โดยอาการและอาการแสดงของผูที่มีภาวะซึมเศราจะเริ่มจากระดับเล็กนอยจนถึง

รุนแรงจนสามารถสังเกตไดจาก 1) การแสดงออกทางอารมณ (Emotion) ผูที่มีภาวะซึมเศรามักแสดงออกดวยความรูสึกเศรา 

ส้ินหวัง นํ้าตาไหล หรือรองไหบอยครั้ง ความพึงพอใจในตนเองลดลง ความสนใจในส่ิงตางๆ รอบตัวลดลง ไมมีความ

กระตือรือรน ไมอยากคิดหรืออยากทําอะไร รูสึกเบื่อหนาย รูสึกผิด ทอแท ส้ินหวัง และไมมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆ 

2) ดานความคิด (Cognition) ผูที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญมักมีความคิด ในแงลบตอตนเอง โลก และอนาคต เชนคิดวา “ฉัน

เปนคนไมดีทําอะไรก็ลมเหลว” “ฉันเปนคนไรคา” “โลกน้ีมีแตคนเห็นแกตัว” หรือ “ไมมีใครชวยใหฉันรูสึกดีได” เปนตน 

ผูปวยมักมีความจํา และสมาธิลดลง อาจมีความคิดอยากตาย หรืออยากฆาตัวตายรวมดวยเม่ือมีภาวะซึมเศรารุนแรง 3) การ

เปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรม (Behavioral changes) ผูที่มีภาวะซึมเศรามักมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยไม

สนใจกิจวัตรประจําวัน ไมอาบนํ้า แตงตัว ทําใหเน้ือตัวสกปรก มอมแมม มีพฤติกรรมแยกตัว ไมพูดคุยกับใคร ไมสนใจและไม

เขารวมกิจกรรมทางสังคม บางครั้งอาจมีพฤติกรรมในการทํารายตนเอง และ 4) การเปล่ียนแปลงดานรางกาย (Physical 

changes) ผูทีซึ่มเศรามักมีความอยากรับประทานอาหารลดลง หรือบางครั้งรับประทานอาหารมากขึ้นจนทําใหนํ้าหนักลดลง

หรือเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 5 ใน 1 เดือน พูดชา คิดชา ทําอะไรเชื่องชา นอนตลอดเวลาหรือนอนไมหลับ รูสึกออนเพลีย บาง

รายมักมีอาการทางกายรวมดวย เชน ปวดทอง ทองอืด อาหารไมยอย ปวดศีรษะ และเจ็บหนาอก เปนตน มีความสนใจใน

เรื่องเพศลดลง (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล, 2558; Beck & Alford, 2009)  

การวินิจฉัยโรคซึมเศรา 

ผูที่มีภาวะซึมเศรารุนแรงมากจนกลายเปนโรคซึมเศรา (major depressive disorder) ซ่ึงจําเปนตองไดรับการ

รักษาอยางทันทวงที เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงมีอาการและอาการแสดงตามเกณฑการวินิจฉัยโรคของคูมือการ

วินิจฉัยและสถิติสําหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-

5; American Psychiatric Association [APA], 2013) ดังน้ี 

a. มีอาการตอไปน้ีอยางนอย 5 ขอ โดยตองมีขอ 1 หรือขอ 2 อยางนอย 1 ขอ และมีอาการไมนานกวา 2 สัปดาห 

ไดแก (1) มีอารมณซึมเศราอยูเกือบตลอดทั้งวัน และเปนทุกวัน บางวันอาจเปนมาก บางวันอาจเปนนอย (2) ความสนใจหรือ

ความเพลินใจในกิจกรรมตางๆ ที่เคยทําแทบทั้งหมดลดลงอยางมาก (3) เบื่ออาหารจนนํ้าหนักลดลง หรือบางรายอาจมีความ

อยากอาหารเพิ่มขึ้น กินจุ นํ้าหนักเพิ่มมากขึ้นมากกกวารอยละ 5 ใน 1 เดือน (4) นอนไมหลับหรือนอนหลับมากแทบทุกวัน 

สวนใหญจะนอนไมหลับ กระสับกระสาย หลับดึกแตจะตื่นเชา (5) ทําอะไรเชื่องชา พูดชา เคล่ือนไหวชาลง แตบางรายก็มี

หงุดหงิด กระสับกระสาย ทําอะไรเหมือนรีบเรง (6) ออนเพลียหรือไรเรี่ยวแรงทั้งวันและแทบทุกวัน (7) รูสึกตนเองไรคา หรือ

รูสึกผิดมากเกินควรอยางไมสมเหตุสมผล (8) สมาธิลดลง ลังเลใจ และ (9) คิดอยากตาย หรือไมอยากมีชี วิตอยู บางราย

พยายามฆาตัวตายหรือมีแผนฆาตัวตาย 

b. ซ่ึงอาการเหลาน้ีทําใหผูปวยทุกขทรมาน หรือทําใหการประกอบอาชีพ การเขาสังคม หรือหนาที่ดานอ่ืนที่สําคัญ

บกพรองลงอยางชัดเจน 

c. ไมไดเกิดจากสาเหตุทางกายหรือการใชสารเสพติด 

นอกจากน้ียังมีโรคซึมเศราตามเกณฑการวินิจฉัยอ่ืนๆ เชน โรคซึมเศราเรื้อรัง (Dysthymia depression) โรค 

premenstrual dysphoric disorder โรค disruptive mood dysregulation disorder หรือ โรค other specified 

depressive disorder เปนตน (กมลเนตร วรรณเสวก, 2559) อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเห็นวาผูปวย

โรคซึมเศราบางรายมักมีอาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศราที่แตกตางกันไป โดยอาจไมมีรูปแบบของการแสดงออกที่

ชัดเจนหรือแนนอนตามเกณฑการวินิจฉัยโรค ดังน้ันบุคคลใกลชิดจึงควรเฝาระวัง และสังเกตการเปล่ียนแปลงทางดาน

พฤติกรรมและการแสดงออกที่เปล่ียนแปลงไปอยางใกลชิด เพื่อสามารถประเมินภาวะซึมเศราไดตั้งแตในระยะเริ่มแรก และให

ความชวยเหลือไดอยางทันทวงที  
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 สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา 

 ปจจุบันมีการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศราที่หลากหลายซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุและปจจัยที่

เก่ียวของกับภาวะซึมเศรา ไดดังน้ี 

 1. ปจจัยทางดานสารชีวเคมี (Biological theories) ไดแก พันธุกรรม (Genetic) ปจจุบันมีการศึกษาที่พบวา โรค

ซึมเศราเปนความผิดปกติของยีน (gene) ที่สามารถถายทอดสูบุตรหลานได โดยบุคคลที่มีญาติสนิทมีภาวะซึมเศราจะมีโอกาส

เกิดภาวะซึมเศรามากกวาบุคคลที่ไมมีญาติสนิทมีภาวะซึมเศรา สวนเด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่เปนโรคซึมเศราจะมีโอกาส

เกิดภาวะซึมเศราไดสูงถึง 3 เทา (มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย, 2558) นอกจากน้ีการศึกษายังพบวาภาวะ

ซึมเศราเกิดจากความไมสมดุลของสารส่ือประสาทในสมอง (Neurotransmitter) โดยเฉพาะสาร Serotonin, Dopamine 

และ Norepinephrine ลดลงทําใหรูสึกซึมเศรา เบื่อหนาย ทอแท นํ้าหนักลด ไมมีสมาธิ (Stuart, 2013) และยังพบวาผูปวย

โรคซึมเศรามีความผิดปกติในการทําหนาที่ของสมองสวน limbic system ที่สงผลใหมีความผิดปกติทางดานความคิดและ

อารมณที่ชัดเจนมากขึ้น (Santrock, 2014) 

  1.2 ระบบฮอรโมนและตอมไรทอ (Hormone and endocrine system) จากการศึกษาพบวา การทํางานของ

ระบบฮอรโมนและตอมไรทอสงผลตอภาวะซึมเศราโดยตรง โดยพบวา ผูปวยโรคซึมเศรามีการทํางานของ Hypothalamic-

pituitary-adrenal (HPA) axis เพิ่มขึ้นทําใหมีระดับ Glucocorticoid และระดับ Thyroid stimulating hormone (TSH) 

สูงขึ้น นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของฮอรโมนเพศยังเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเพศหญิงมีภาวะซึมเศราสูงกวาเพศชายถึงสอง

เทา (Santrock, 2014) 

 2. ปจจัยทางดานความคิด (cognitive factors) ปจจุบันมีทฤษฎีที่หลากหลายสนับสนุนวา ปจจัยทางดาน

ความคิดของบุคคลมีผลโดยตรงตอภาวะซึมเศรา โดยรูปแบบความคิดที่บิดเบือนของบุคคลที่สงผลตออารมณ และพฤติกรรม

และทําใหเกิดซึมเศราได จากการศึกษาพบวา ผูที่ มีภาวะซึมเศราสวนใหญมักมีความคิดอัตโนมัติดานลบ (Negative 

automatic thoughts) ตอตนเอง โลก และอนาคต ทําใหมองตนเองในดานรูสึกไมมีคุณคาในตนเอง รูสึกส้ินหวัง และลมเหลว 

และภาวะซึมเศรา (Beck, 2011) นอกจากน้ีผูที่มีลักษณะความคิดแบบครุนคิด (Ruminative thought) ซ่ึงเปนความคิดแบบ

คิดวนคิดซํ้าในเรื่องหรือสถานการณที่เปนปญหาหรือกอใหเกิดความยุงยากมักหมกมุนอยูกับการโทษ ตําหนิตัวเอง ขาดสมาธิ 

และไมสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูปวยมีภาวะซึมเศราได (Nolen-Hoeksema, 1994) สวนการแกปญหา

ทางสังคม (Social problem solving) เปนรูปแบบของความคิดที่สําคัญตอการเกิดภาวะซึมเศรา โดยเม่ือบุคคลเกิดปญหา

หรือสถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบากใจ ถาบุคคลมีมุมมองตอปญหาในทางลบ (มองวาปญหาเปนส่ิงคุกคามคุณภาพ

ชีวิต มีการรับรูศักยภาพของตนเองต่ํา และการมีอารมณในทางลบ) จะสงผลกระทบขัดขวางตอความพยายามแกปญหา โดยมี

การแกปญหาแบบหุนหันพลันแลนหรือไมระมัดระวัง หรือหลีกหนีปญหา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการแกปญหาและทําให

ปญหาน้ันคงอยูและทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลใหเกิดความเครียดและเกิดภาวะซึมเศราได (D’ Zurilla, & Nezu, 2007)  

 3. ปจจัยทางดานสังคม (Social factors) เปนปจจัยภายนอกบุคคลที่มากระทบกับตัวตนของบุคคลและสงผลให

เกิดภาวะซึมเศราขึ้นได ซ่ึงปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งในสวนของบิดามารดา เพื่อน หรือบุคคลใกลชิดสงผลใหเกิด

ภาวะซึมเศราได โดยพบวาปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคลมีความสัมพันธกับโรคซึมเศราของคนไทย (พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย, 

นันทิกา ทวิชาชาติ และสมรัตน เลิศมหาฤทธ์ิ, 2555) นอกจากน้ีความเครียดเรื้อรังจากปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคล เปน

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเกิดการกลับเปนซํ้าในโรค ซึมเศรา (Sheet & Craighead, 2014) และเม่ือบุคคลปวยดวยโรค

ซึมเศรามักขาดทักษะดานการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  

 กระบวนการเกิดภาวะซึมเศราเปนองคประกอบที่ซับซอน และมีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยที่หลากหลายทั้งในสวน

ของปจจัยดานชีวภาพ ความคิด และสังคม ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทีเ่ก่ียวของกับภาวะซึมเศราเปนพื้นฐานสําคัญของรูปแบบ

การบําบัดรักษาผูปวยโรคซึมเศราในปจจุบัน ดังน้ันบุคลากรทางดานสาธารณสุขควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบ   

การบําบัดภาวะซึมเศราที่หลากหลายก็จะสามารถเลือกใชกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อลดภาวะซึมเศราในผูปวยลงได 
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 รูปแบบการบําบัดผูที่มีภาวะซึมเศรา 

 ปจจุบันมีรูปแบบการบําบัดรักษาผูที่มีภาวะซึมเศราที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ไดแก  

 1. การรักษาดวยยาตานเศรา (Anti-depressant drug) มักใชในผูปวยโรคซึมเศราที่มีอาการรุนแรง และมักมี

ความคิดอยากฆาตัวตาย หรือมีอาการทางจิตอ่ืนรวมดวย ยาตานเศรามีฤทธ์ิในการยับยั้งและปรับสมดุลของสารส่ือประสาท ใน

สมองทําใหภาวะซึมเศราลดลง ปจจุบันยาตานเศราแบงออกเปน 3 กลุมหลักตามวัฒนาการทางดานการแพทย ไดแก      (1) 

ยากลุม tricyclic antidepressants-TCA ไดแก Amitriptyline, Nortryptyline, Imipramine (2) ยากลุม selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRI) ไดแก Fluoxetine, Fluvoxamine, Sertraline, Paroxetine Escitalopam และ 

(3) ยากลุม serotonin/ norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ไดแก Velafaxine, Mirtazepam เปนตน (มาโนช 

หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย, 2558) ซ่ึงยาแตละกลุมจะมีกลไกการออกฤทธ์ิและผลขางเคียงที่แตกตางกันออกไป 

 2. การบําบัดทางจิตสังคม (Psychosocial therapy) เปนรูปแบบการบําบัดทางจิตที่มุงเนนในการจัดกระทํากับ

ความคิด อารมณ และพฤติกรรมของผูปวยเพื่อชวยลดภาวะซึมเศรา ซ่ึงสวนใหญเหมาะกับผูที่มีภาวะซึมเศราเล็กนอยหรือปาน

กลาง ปจจุบันการบําบัดทางจิตสังคมที่ไดผลดีในการลดภาวะซึมเศรา ไดแก การบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรม 

(Cognitive behavioral therapy: CBT) การบําบัดดวยสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal psychotherapy: IPT) 

(Gladstone et al., 2011) หรือการบําบัดดวยการแกปญหา (Problem-solving therapy: PST) (กรมสุขภาพจิต, 2553) 

 ปจจุบันรูปแบบการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรามีหลากหลายและไดผลดีในการลดภาวะซึมเศรา อยางไรก็ตามจาก

การศึกษาพบวา ผูปวยโรคซึมเศราสวนใหญที่เขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นแลวสามารถกลับไปใช

ชีวิตประจําวันไดน้ันมักมีอาการกลับมาเปนซํ้า (Relapse) ในชวงหกเดือนแรกและตองกลับมาเขารับการรักษาซํ้าใน

โรงพยาบาลคอนขางมาก ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตและความผาสุกของตัวผูปวยและครอบครัว ซ่ึงจากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวาภายหลังจากผูปวยกลับบานมักคงมีอาการซึมเศราหลงเหลืออยู ทําใหขาดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง

ดานตางๆ และทําใหอาการกลับมากําเริบไดสูง (Barch, Yodkovik, Sypher-Lock, & Hanewinkel, 2008) ดังน้ันหาก

บุคลากรทางดานสาธารณสุขสามารถเสริมสรางแรงจูงใจใหกับผูปวยไดจะทําใหผูปวยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมดูแลตนเองได

เปนอยางดีทั้งในดานการปฏิบัติกิจวัตร การรับประทานยา หรือการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ทําใหไมมีภาวะซึมเศรา และสามารถ

ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกตสุิข 

 การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา 

 การเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivation enhancement) เปนการประยุกตสวนหน่ึงของรูปแบบการบําบัดดวยการ

เสริมสรางแรงจูงใจ (Motivation Enhancement Therapy: MET) ที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยเชื่อม่ันวาผูปวยมีศักยภาพ

ในการปรับเปล่ียนความคิด อารมณ แรงจูงใจ หรือพฤติกรรมไดดวยตนเอง ดังน้ันรูปแบบการบําบัดจึงเนนการใชกระบวนการ

เสริมแรงจูงใจจากภายในจิตใจและนําไปสูการเปล่ียนแปลงของตนเอง โดยเริ่มจากการคนหาปญหา การจัดการกับความสับสน 

ลังเลในจิตใจ (Miller & Rollnick, 2002) และกําหนดการสรางแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยความ

ม่ันคงและสมํ่าเสมอ (Markland et al., 2005) ซ่ึงรูปแบบการบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจมีหลักการที่สําคัญดังน้ี (Miller & 

Rollnick, 2002)  

 1) The expression of empathy เปนการแสดงความเห็นอกเห็นใจและใหเกียรติผูรับการบําบัด โดยใหผูรับการ

บําบัดไดเลือกอยางอิสระ และกําหนดทิศทางเปาหมายของตนเอง สะทอนความคิดและความรูสึก เนนความรับผิดชอบตอการ

เปล่ียนแปลงตนเอง ผูอ่ืนไมสามารถบังคับหรือกระทําแทนได ผูบําบัดมีหนาที่เพียงใหขอมูลที่ดีและถูกตอง 

 2) The development of discrepancy ผูบําบัดทําใหผูรับการบําบัดไดเห็นถึงความแตกตางระหวางปจจุบันกับ

เปาหมายที่อยากเปน โดยพูดคุยถึงเปาหมายในชีวิตหรือคุณคาในตนเอง การทําใหเห็นความขัดแยงระหวางพฤติกรรมปจจุบัน

และเปาหมายของชีวิตที่ตองการ จะชวยกระตุนใหผูรับการบําบัดเกิดแรงจูงใจที่จะเปล่ียนแปลง  
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 3) Rolling with resistance ผูบําบัดลดแรงตานเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงกับผูรับการบําบัดโดยมีเปาหมายเพื่อ

เปล่ียนการรับรูของผูรับการบําบัด ผูบําบัดอาจจะเสนอแนวทางใหมในการตัดการกับปญหาแตไมใชการบังคับใหปฏิบตัิตาม 

 4) Support for self-efficacy ผูบําบัดสงเสริมศักยภาพในผูรับการบําบัด เพื่อใหเกิดการตัดสินใจเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม โดยกระตุนใหผูปวยมีความหวังและมองโลกในดานบวก 

 5) Avoid Argumentation ผูบําบัดหลีกเล่ียงการโตแยงกับผูปวย แตเปนการคนหาวิธีตางๆที่จะชวยใหผูรับการ

บําบัดเห็นผลลัพธและโทษของพฤติกรรมเดิม และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเห็นผลดีของพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงใหม 

 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสรางแรงจูงใจ 

 การเสริมสรางแรงจูงใจมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการกําหนดตนเอง (Self-Determination Theory; Deci & 

Ryan, 1985) โดยเชื่อวามนุษยทุกคนมีแรงจูงใจภายในตนเองที่สามารถพัฒนาและนําไปสูการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเชิง

บวก ซ่ึงแรงจูงใจของบุคคลเก่ียวของกับความตองการทางดานจิตสังคม 3 ประการไดแก ความตองการดานความเปนอิสระใน

ตนเอง (Autonomy) ความตองการดานความสามารถ (Competence) และความตองการดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

(Relatedness) ซ่ึงกระบวนการของการเสริมสรางแรงจูงใจของบุคคลเพื่อลดความลังเล สับสนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

น้ันจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทางจิตสังคมดังตอไปน้ี (Markland et al., 2005) 

1. การสนับสนุนดานความความเปนอิสระในตนเอง (Autonomy) โดยใชเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจที่เนนให

ผูรับการบําบัดไดสํารวจลักษณะพฤติกรรมตนเอง (Explore options) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แสดงออกกับพฤติกรรมที่

ตองการ และสงเสริมใหผูปวยไดเลือกพฤติกรรมที่จะทําดวยตนเอง (Let the client make decision) เสนอแนวทางในการ

คิดเก่ียวกับปญหาโดยสรุปเน้ือหาตางๆ จากคําพูดของผูปวยเอง ชวยลดความคับของใจในตัวผูปวยที่มีตอการรักษา และตอ

ความลังเลใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยพยายามลดแรงตอตาน (Avoid coercion) หลีกเล่ียงการบังคับหรือเผชิญหนา 

(Roll with resistance) การตอบสนองดานความเปนอิสระในตนเองจะทําใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีทางเลือก มีเปาหมาย และ

มีอิสระที่จะดูแลตนเองใหมีประสิทธิภาพ จึงจะใหความสนใจและเอาใจใสในการปรับพฤติกรรมมากขึ้น 

2. การสนับสนุนดานความสามารถ (Competence) เปนการนําเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชดวยวิธีการให

ขอมูลแกผูปวยอยางชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้น (Present clear and neutral information) กระตุนใหผูปวย

สังเกตตนเองตามความเปนจริงเพื่อตั้งเปาหมายดวยตนเอง (Help the client develop appropriate goal) โดยผูบําบัดทํา

หนาที่ใหขอมูลดานบวก (Provide positive feedback ) ไมตัดสินใจแทนผูปวย รวมทั้งสงเสริมศักยภาพในตัวผูปวย 

(Support self-efficacy) ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการดานการมีศักยภาพในผูปวยทําใหผูปวยเกิดความรูสึกมีคุณคา

และสามารถจัดการปญหาดวยตนเอง 

3. ความตองการดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Relatedness) ผูบําบัดแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจ 

ความสนใจ และความออนโยน เพื่อตอบสนองความตองการในสวนที่ผูปวยขาด หลีกเล่ียงคําวิจารณและคําตําหนิ การแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ (Express Empathy) เขาใจในตัวตนของผูปวย (Demonstrate understanding of the client's 

position) การใหเกียรติผูปวย สะทอนความคิด (Reflective) และความรูสึกของผูปวย ใหความสําคัญในตัวตนของผูปวย

(Explore client's concerns) ลดการตัดสินใจแทนผูปวย (Avoid judgment or blame) การตอบสนองดานสัมพันธภาพ 

จะทําใหผูปวยรูสึกวามีคนเขาใจ มีความสําคัญ เปนที่ยอมรับ และมีคุณคา กอใหเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล 

และชวยใหผูปวยไดเรียนรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม 

 การเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีภาวะซึมเศรา 

ปจจุบันผูที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญมักไดรับการรักษาดวยยารวมกับการรักษาทางจิตบําบัด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา

ไดผลดีในการลดระดับของภาวะซึมเศรา แตจากสถิติพบวา เม่ือผูปวยตองกลับไปดูแลตนเองที่บานกลับพบวาผูปวยมีภาวะ

ซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนมีพฤติกรรมฆาตัวตายหรือตองกลับไปรักษาซํ้า ทั้งน้ีเน่ืองจากผูปวยขาดแรงจูงใจภายในตนเองที่มีตอ

การรักษา รูสึกหมดกําลังใจในการดูแลตนเอง ผูปวยบางรายแยกตัว หรือมีปญหาดานสัมพันธภาพ ไมกลาขอความชวยเหลือ
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จากบุคคลอ่ืน รวมกับมีความคิดแงลบที่บิดเบือนไปจากความเปนจริง (Cognitive error) (Arkowitz & Westra, 2004) ดังน้ัน

การนําเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชรวมกับการบําบัดรูปแบบอ่ืนจึงสามารถชวยใหผูที่มีภาวะซึมเศรามีการตระหนักรูใน

ปญหาตนเอง มีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง และใหความรวมมือในการรักษามากขึ้นทําใหมีภาวะซึมเศราลดลงรวมทั้งไมมีอาการ

กลับเปนซํ้าอีก (Arkowitz & Westra, 2004) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ผูที่มีภาวะซึมเศราที่ไดรับการเสริมสราง

แรงจูงใจรวมกับรูปแบบการบําบัดภาวะซึมเศราแบบอ่ืนจะมีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศรามากกวาการบําบัดโดยใช

วิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงอยางเดียว การศึกษาพบวา ผูปวยโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศราที่เขารวมการบําบัดเพื่อเสริมสราง

แรงจูงใจเพื่อลดความลังเลกอนไดรับการบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรมน้ันมีภาวะซึมเศราลดลงมากกวากลุมที่

ไดรับการบําบัดดวยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพียงอยางเดียว  (Westra, 2004) นอกจากน้ีผูปวยที่มีความคิดฆาตัวตาย

ที่ไดรับการบําบัดดวยการเสริมสรางแรงจูงใจและการกําหนดตนเองรวมกับการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมมีความคิดฆา

ตัวตายลดลง (Britton et al., 2011) สวนผูเสพติดสุราที่ไดรับการบําบัดผสมผสานแบบส้ันโดยใชการเสริมสรางแรงจูงใจ

รวมกับการปรับความคิดและพฤติกรรมมีภาวะซึมเศราลดลงกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.0001) (Baker et al., 2005)  

สําหรับในประเทศไทยเริ่มมีการนํารูปแบบการบําบัดดวยการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศรา 

รวมกับรูปแบบการบําบัดแบบอ่ืนพบวาไดผลดีในการลดภาวะซึมเศรา โดยผูเสพติดสุราที่เขารวมโปรแกรมการบําบัดผสมผสาน

แบบส้ันโดยใชการเสริมสรางแรงจูงใจรวมกับการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมมีภาวะซึมเศราลดลงกวากลุมที่ไดรับการ

พยาบาลปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พัชชราวลัย  กนกจรรยา, 2554) สวนผูปวยโรคซึมเศราที่ไดรับโปรแกรม

การบําบัดแบบบูรณาการที่เนนแนวคิดการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมรวมกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจ

กําหนดการกระทําดวยตนเอง มีภาวะซึมเศราต่ํากวากลุมทีไ่ดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วนิดา 

พันธสุรินทร, 2556) นอกจากน้ียังพบวาผูปวยโรคซึมเศราที่ไดรับการบําบัดดวยการกําหนดตนเองแบบผสมผสานที่ประยุกต

ทฤษฎีการกําหนดตนเอง เทคนิคการบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ และการปรับความคิดไวดวยกัน มีภาวะซึมเศราต่ํากวากลุม

ที่ไดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รัศม์ิสุนันท อิษฎานนท, 2558) 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการเสริมสรางแรงจูงใจเปนอีกเทคนิคหน่ึงที่สามารถนํามา

ผสมผสานกับรูปแบบการบําบัดภาวะซึมเศรารูปแบบอ่ืนในการลดภาวะซึมเศราของผูปวยกลุมตางๆ โดยการเสริมสราง

แรงจูงใจเปนการเสริมแรงและเพิ่มแรงจูงใจภายในที่เปนพลังชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสูเปาหมายที่กําหนดดวย

ตัวเอง รวมทั้งชวยลดความลังเลสงสัย สรางความม่ันใจในการตัดสินใจ กําหนดการกระทํา และปรับความคิดที่บิดเบือนเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สมํ่าเสมอ เชน การรับประทานยา การไปพบแพทยตามนัด และการขอความ

ชวยเหลือจากบุคคลรอบขางในการดูแลตนเอง เปนตน  

แนวทางการประยุกตการเสริมสรางแรงจูงใจในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศรา  

บุคลากรทางดานสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

โรงพยาบาลอําเภอ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช สามารถนําแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจไปประยุกตในการดูแลผูที่มี

ภาวะซึมเศรา ดังน้ี 

1. ประเมินระดับของภาวะซึมเศรา และความพรอมของผูทีมี่ภาวะซึมเศรา เน่ืองจากผูที่มีภาวะซึมเศรารุนแรงมัก

ขาดแรงจูงใจและจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาไปกอนจนกวาภาวะซึมเศราจะลดลง หลังจากน้ันบุคลากรทางดาน

สาธารณสุขควรที่จะประเมินความพรอมในการเขารวมโปรแกรมฯ หรือกิจกรรมเสียกอน  

2. ประเมินแรงจูงใจ คนหาแรงจูงใจหรือเปาหมายของผูที่มีภาวะซึมเศราวาตอนน้ีมีอะไรเปนแรงจูงใจที่สําคัญ 

หรือแรงจูงใจในขณะน้ีเปนอยางไร เปนตน 

3. ใหสุขภาพจิตศึกษาเก่ียวกับภาวะซึมเศรา และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะซึมเศรา เพื่อใหผูที่มีภาวะ

ซึมเศราเกิดความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางแรงจูงใจที่มีตอตนเอง 
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4. ใชเทคนิคตางๆ ในการเสริมแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมไปใน

ดานบวก 

5. ติดตามและประเมินผลเปนระยะอยางตอเน่ือง รวมทั้งควรมีการกระตุนหรือเสริมแรงจูงใจใหกับผูที่มีภาวะ

ซึมเศราเปนระยะ  

ภาวะซึมเศราเปนส่ิงที่สามารถพบไดกับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย หากบุคลากรทางดานสาธารณสุขสามารถประเมิน

และคนหาภาวะซึมเศราไดตั้งแตในระยะเริ่มแรก รวมทั้งมีการประยุกตเทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชในการดูแลผูที่มี

ภาวะซึมเศราตั้งแตแรกจะชวยลดอุบัติการณและความรุนแรงของโรคซึมเศราไดอยางมาก อยางไรก็ตามการนําเทคนิคการ

เสริมสรางแรงจูงใจมาประยุกตใชในการดูแลผูที่มีภาวะซึมเศราจําเปนตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ขั้นตอน และ

เทคนิคที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันบทความวิชาการน้ีจึงนําเสนอแนวคิด เทคนิคพื้นฐานบางประการ รวมทั้ง

แนวทางในการประยุกตใชในการดูแลภาวะสุขภาพจิตของประชาชนตอไป 

 

บทสรุป 

 ผูที่มีภาวะซึมเศรามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปและเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ผูที่มีภาวะซึมเศรา

เปนผูที่มีความผิดปกติทางดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนเม่ือตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤต  

ถาภาวะซึมเศราน้ันรุนแรงและเปนระยะเวลานานจนไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรามักสงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว 

และกอใหเกิดการสูญเสียแกสังคมและประเทศชาต ิปจจุบันมีรูปแบบการบําบัดภาวะซึมเศราที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

ในการลดภาวะซึมเศรา แตจากสถิติยังพบวาผูปวยที่กลับไปรักษาตัวที่บานมักมีอาการซึมเศรารุนแรงมากขึ้นจนตองกลับเขารับ

การรักษาซํ้าในโรงพยาบาล ซ่ึงการเสริมสรางแรงจูงใจเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการนํามาผสมผสานกับรูปแบบการบําบัดภาวะ

ซึมเศรารูปแบบอ่ืนเพื่อใหผูปวยสามารถควบคุมภาวะซึมเศราไดเปนระยะเวลายาวนานมากขึ้นทําใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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บทคัดยอ  
 

ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (Orthostatic hypotension : OH ) เปนความผิดปกติที่พบบอย         

ในผูสูงอายุ ความชุกของภาวะน้ีเพิ่มขึ้นอยางมากตามอายุ โรครวม และ เปนผลขางเคียงของยาหลายชนิด ผูสูงอายุที่มีภาวะ

ความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ มีความเส่ียงที่จะเกิดอาการวูบ หมดสติ หากหกลมอาจทําใหกระดูกหัก และเกิด

ความเส่ียงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได  OH ไดชื่อวาเปนกลุมอาการในผูสูงอายุ ที่บงชี้ปจจัยเส่ียงของปญหาสุขภาพในผูสูงอายุ 

เชน  ภาวะแทรกซอนของระบบหัวใจและหลอดเลือด คุณภาพการนอนหลับที่ลดลง ภาวะซึมเศรา โรคหลอดเลือดสมอง การ

ทํางานของไตเส่ือม และความบกพรองทางสติปญญา แตกลับถูกมองขาม ไมไดรับการประเมิน และ วินิจฉัย วัตถุประสงคของ

บทความน้ี มุงเนนใหผูอานโดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนผูดูแล และ ผูสูงอายุ ไดรับทราบขอมูล  เก่ียวกับความสําคัญ 

สาเหตุ พยาธิสภาพ แนวทางการรักษาและชวยเหลือผูที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ เพื่อใหผูอานไดเห็น

ความสําคัญของภาวะน้ี และ มีแนวทางการจัดการเพื่อปองกันผลกระทบของภาวะน้ีตอผูสูงอายุการใหความสนใจตอภาวะ

ความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ โดยเฉพาะการสงเสริมใหผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ

สามารถดูแลตนเองและจัดการเม่ือมีอาการอยางทันทวงทีเปนกุญแจสําคัญที่จะลดความเส่ียงในการเกิด อาการวูบ หมดสติ ลมฟาด

และสามารถปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
 

คําสําคัญ: ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ  ผูสูงอายุ  เปนลมและลมฟาด 
 

Abstract 
 

Orthostatic hypotension (OH) is common among the elderly especially those who are suffered 

from multiple diseases and are prescribed with many drugs.  OH occurrence among the elderly patient is 

around 30%. It is often accompanied by disabling pre-syncope symptoms, syncope and fracture that 

impaired quality of life.  OH was recognized as a multifactorial geriatric syndrome and a risk factor for 

incident heart failure, insomnia, depression, stroke, kidney failure, falling and death. OH may create a 

degenerative dementia and entangle clinical implication for its association with cardiovascular diseases. 

On the contrary, the reviewed literature emphasized that OH is often inadequately evaluated and 

treated. Studying OH as a key component of understanding the role of hypotension in the risk management 

of falls may inform future diagnostic approaches in OH management at a community level for handling 

the symptoms promptly.  
 

Keywords: orthostatic hypotension, elderly, syncope and fall 
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1. บทนํา  

 

ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (orthostatic hypotension: OH) หรือความดันโลหิตต่ําจากการ

เปล่ียนทารางหมายถึงภาวะที่ความดันโลหิตลดต่ําขณะเปล่ียนทาทางตานแรงโนมถวงโลก เชนจากน่ังเปนยืน (บางตําราจึงเรียก 

ความดันต่ําในทายืน: Postural hypotension) หรือ จากกมเปนเงยขึ้นเร็วๆทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังสมองลดลง 

(cerebral hypo-perfusion) สงผลใหสมองทํางานผิดปกติจนเกิดอาการเวียนศรีษะ หนามืด (dizziness or blackout) มี

อาการทางตา เชน ตาพรา และ อาการในระบบอ่ืนเชนคล่ืนไส ใจส่ัน ปวดตนคอ ปวดหลังฯลฯ ภาวะน้ี หากเกิดขึ้นกับผูที่

สมรรถภาพของหัวใจยังดี  อาการมักจะหายเปนปกติไดเองเม่ือน่ังลงหรือนอน หรืออาการจะหายไดเองในระยะเวลาส้ันๆ แตใน

ผูปวยบางคน ภาวะน้ีอาจสงผลใหหมดสติ เปนลม ลมฟาดได อยางไรก็ดี ถึงแมจะไมมีอาการจากเลือดไปเล้ียงสมองไมเพียงพอ 

ผูปวย OH ก็ยังมีความเส่ียงเกิดอาการวูบ หมดสติได(Gupta & Lipsitz, 2007; Shaw & Claydon, 2014; Shibao, Lipsitz& 

Biaagoni, 2013) 

ความชุกของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ เพิ่มขึ้นอยางมากตามอายุขัย คือ เพิ่มจากรอยละ 5 ถึง 

11ในประชากรผูใหญวัยกลางคนเปนรอยละ 30 ในประชากรสูงอายุ (Feldstein & Weder, 2012) จนเปนที่กลาวถึงวา เปน

ภัยที่แอบซอนอยูสําหรับผูสูงอายุ (Fedorowski & Melander, 2012) แมวาจะเปนความผิดปกติที่พบไดบอยในผูสูงอายุ แต 

ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (OH) มักถูกมองขามและไมคอยไดรับการประเมิน และ วินิจฉัย หรือ มองวา

เปนความเส่ียงใหเกิดปญหาสุขภาพ (Arbogast et al,2009; Feldstein & Weder, 2012; Frith, Newton & Parry, 2014; 

Lahrmann et al, 2011; Lee, 2013) นอกจากอายุแลว ปจจัยที่สงผลตออุบัติการณของ OH อันเปนที่ทราบกันดีคือ ความ

เจ็บปวยดวยโรคอ่ืนๆ และ OH เปนขอกังวลในการจายยาลดความดันโลหิต ดวยเกรงถึงผลของ การหกลม จากการมี OH หลัง

ไดรับยา กลาวไดวา OH เกิดมากขึ้น ตามโรคที่เปนรวม(comorbidities) และ OH เปนผลขางเคียงของยาหลายชนิด  

แมวาการประเมินภาวะความดนัโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถในผูสูงอายุ ดวยการวัดความดันโลหิตในทาน่ัง ทา

นอน และ ทายืน มาเปรียบเทียบกัน จะมีการปฏิบัติอยูโดยทั่วไป โดยเฉพาะกรณีการประเมินผูสูงอายุอยางสมบรูณ 

(comprehensive geriatric assessment) แตก็ยังไมเปนที่แพรหลายเพียงพอที่จะสรางการรับรูแกผูสูงอายุสวนใหญใหใสใจ

กับการเปล่ียนแปลงของคาความดันโลหิตตนเอง ทําใหการวินิจฉัยไมครอบคลุม และ มีผูปวยที่ไมไดรับการดูแล รักษา และ 

ปองกับ ผลกระทบจาก ภาวะน้ี อยูเสมอ ในการน้ีไดมีขอแนะนําวา ผูปวยที่มีอาการ pre-syncope หรือ มีประวัติหกลม ขณะ

เปล่ียนอิริยาบถ ควรรับการตรวจวินิจฉัย ภาวะOH ทุกครั้งที่มาพบแพทยตามนัด (Arnold & Shibao, 2013) 

 

2. ความสําคัญของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถในผูสูงอายุ 

 

 ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (OH) เปนขอกังวลในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เน่ืองจากทําใหเกิด

ความเส่ียงหกลมกระดูกหัก จึงจัดเปนปจจัยสงเสริมใหกลายเปนผูสูงอายุที่เปราะบาง (Frail elderly)ไดดวย จากการทบทวน

เอกสาร มีการระบุผลของ OH วา ทําใหอัตราการเสียชีวิตของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นไดรอยละ36 (Angelousi, 2014)  OHเปนปจจัย

เส่ียงของ ภาวะหัวใจลมเหลว โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเส่ือมเชนโรคอัลไซเมอรจากสมองขาดเลือดชั่วคราว และ ไตวาย

ได (Angelousi et al., 2014; Fedorowski & Melander, 2012; Lee, 2013; Mehrabian et al., 2010; Phipps et al., 

2012; Shibao, Lipsitz และ Biaagoni, 2013) OHเปนสาเหตุสําคัญของการเปนลม หมดสติ และ ลมฟาด (ประเสริฐ อัสสันต

ชัย, 2554; วีระศักดิ์ เมืองไพศาล, 2556) โดยเปนทั้งสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดการหกลม และ เปนโดยออมผานปจจัยคั่นกลาง 

คือ การทรงตัว และ สมรรถภาพสมองที่ดอยลงตามวัย (Mehrabian et al., 2010; Shaw & Claydon, 2014) 

ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถในผูสูงอายุ มักมีความเก่ียวเน่ืองกับปจจัยที่ทําให รางกายควบคุมความดัน

โลหิตใหคงที่ไดยากเชน เจ็บปวยเปนเบาหวาน ที่ ควบคุมไมได หรือไมไดรับการรักษา จนเกิดความเสียหายกับเสนประสาทที่
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ควบคุมความตานทานของหลอดเลือดดําสวนปลาย ในกรณีเชนน้ีผูปวยจะมีอาการจากการเปล่ียนอิริยาบถอยางรุนแรงเรื้อรัง 

อาจกอใหเกิดอาการอัลไซเมอรในผูสูงอายุอันเปนผลของสมองขาดออกซิเจนและสารอาหารไปหลอเล้ียง  หรืออาจกอใหเกิด

หกลมเน่ืองจากเปนลม ทําใหกระดูกหักได  มีการศึกษาระบุวาภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถมีความสัมพันธ

กับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมได(uncontrolled hypertension) (Gangavati et al., 2011; Valbusaa et al., 2012) 

และการใชยาลดความดันโลหิต โดยเฉพาะ ยาขับปสสาวะ (Lee et al., 2013; Morisky, Ang, Krousel-Wood, & Ward, 

2008) จึงจําเปนที่ตองมีการเฝาระวัง อาการอันเน่ืองมาจากภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ และ ระดับความ

ดันโลหิต อยางใกลชิดในหมูคนที่ใชยาลดความดันโลหิต ขอกังวลที่มีการรับรูวาภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ

เปน อาการขางเคียงของยาลดความดันโลหิต ทําใหแพทยตองไตรตรองถึงผลดีของการรักษาและปองกันภาวะแทรกซอนของ

โรคความดันโลหิตสูง กับ ผลเสียของ ความเส่ียงลมฟาด กับ โรคตางๆที่ตามกลุมอาการน้ีมา (Judd & Calhoun, 2012). 

 

3. ประเภท และ สาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ 

 

Gupta & Lipsitz (2007) ไดจัดประเภท OH เปน แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  

1. Acute OH มักเปนผลกระทบจากภาวะสุขภาพที่เปล่ียนแปลง และการไดรับยาบางชนิด ซ่ึงสามารถสืบคน และ

จัดการกับสาเหตุได ผูปวยในกลุมน้ีมักมีอาการ อาการแสดงใหผูปวยรับรูได สาเหตุที่พบไดบอย คือ ตอมหมวกไตทํางาน

บกพรอง (adrenal insufficiency) กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) ติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) และ 

ภาวะขาดนํ้า (dehydration) Oldenburg et al (2002) ระบุวาความสําคัญของOH คือ มักแสดงออกเปนอาการของโรครายที่

แอบแฝงและลุกลามอยู การสืบคนโรคสาเหตุจึงมีความสําคัญ 

2. Chronic OH มีพัฒนาการอยางคอยเปนคอยไปและผูปวยมักไมมีอาการใหรับรูไดสาเหตุจะเก่ียวของกับ

กระบวนการชรา (โดยมีกลไกการเกิด ดังจะกลาวตอในหัวขอพยาธิสภาพ) และโรคบางชนิดที่มีผลใหเกิดภาวะบกพรองทาง

ระบบประสาทอัตโนมัติ (Neurogenic OH) Chronic OH อาจทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําเรื้อรังผูสูงอายุจึงไมสามารถมี

กิจวัตรตามปกติได เพราะตองคอยหลีกเล่ียงสถานการณ หรือปจจัยที่กระตุนใหเกิด OH  

Romero-Ortuno et al. (2011) จําแนก OH เปน 3 กลุมตามลักษณะการลดต่ําของคาความดันโลหิต และ

ระยะเวลาในการฟนตัว (morphological classification of OH: MOH) จากผลงานวิจัยผูสูงอายุในประเทศไอรแลนด: The 

Irish Longitudinal Study of Ageing (TILDA) โดยสถิติcluster analysis 

1. ความดันโลหิตตกเล็กนอย ฟนตัวทันที (MOH-1: the small drop/fast over-recovery) 

2. ความดันโลหิตตกเล็กนอย ฟนตัวกลับเปนปกติใน110วินาทีทุกราย (MOH-2: the medium drop, slower but 

full recovery) 

3. ความดันโลหิตตกอยูนานมากกวา 110 วินาที (MOH-3: large drop, non-recovery) 

ระยะเวลาฟนตัวของคาความดันโลหิตในการทดลองครั้งน้ี วัดที่ 30, 60 และ 110 วินาที  

กลุม MOH-1 เทียบเคียงไดกับInitial OHในการจําแนกทั่วไปที่แบงเปน initial และ sustained OH พบไดรอยละ 

33 ในผูปวยOH ทั้งหมด 

กลุม MOH-2 เปนลักษณะที่พบมากที่สุด คิดเปนรอยละ๕๐ และเปนOH ที่พบในกลุมประชากรสูงอายุ  

กลุมสุดทายMOH-3พบไดรอยละ 18 ในผูปวยOH ทั้งหมด MOH-3 ถูกพบวาเปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปญหา

การทรงตัว และ การหกลม (OR = 1.47,95% CI: 1.25 – 1.73, P <0.001 และ OR = 1.27, 95% CI: 1.09 – 

1.48, P = 0.003) (Romero-Ortunoet al, 2013)  

การวินิจฉัยOH ตามขอตกลงสมาคมประสาทแพทยแหงอเมริกา(the Consensus Committee of the American 

Autonomic Society and the American Academy of Neurology in 1996) (Freeman et al, 2011)  ใชคาความดัน
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โลหิตซิสโตลิกที่ลดลง 30มมปรอท หรือ คาไดแอสโตลิกที่ลดลง10มมปรอท ภายในชวงเวลา 3 นาทีหลังจากเปล่ียมอิริยาบถ

เปนทายืน 

ความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถมีความสัมพันธกับปจจัยดานโรครวม หรือการมีความเจ็บปวยหลายชนิด 

และ เปนอาการขางเคียงของยาหลายชนิด ไดแก ยาขับปสสาวะ เน่ืองจากปสสาวะถูกขับออกไปทําใหความดันในชองทองลด

ตอลงอยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณเลือดที่กลับไปสูหัวใจลดนอยลงดวย ทําใหเกิดอาการเปนลม ลมฟาดได ยารักษาโรค

ซึมเศรา(ทําใหหลอดเลือดขยายตัว และ ความดันโลหิตตก) ยารักษาโรคหัวใจ และยาขยายหลอดเลือดที่มีฤทธ์ิลดความ

ตานทานจากหลอดเลือด (Arnold & Shibao, 2013) 

 

4. พยาธิสภาพของภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถในผูสูงอายุ 

 

กลไกสําคัญของการเกิดOH ประกอบดวย ความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมคาความตานทานของหลอด

เลือดและ การไหลรวมของเลือดตามแรงโนมถวงโลก (Defective vasoconstriction and excessive pooling of venous 

gravitational blood) ตามปกติการลุกยืนตรงทําให เลือดดํา 500 ถึง 700 ซีซี ไหลลงขา และ ชองทอง ตามแรงโนมถวงโลก 

สงผลใหเพิ่มความดัน hydrostatic ในหลอดเลือดขาถึง 70 มม.ปรอทจากปกติ 7-15 มม.ปรอท ทําใหพลาสมายายเขาสู 

interstitial space เลือดขนขึ้น การไหลกลับของเลือดดําที่หัวใจลดลง สงผลใหปริมาตรเลือดแดงที่หัวใจบีบตัวสงออกไปเล้ียง

สวนตางๆของรางกาย(the stroke volume) ลดลงไดถึง40% (Gupta, 2007) เรียกวาเกิด orthostatic stress ซ่ึงจะกระตุน

กลไกชดเชยปริมาตรเลือด จากการทํางานรวมกันของ 3 ระบบไดแก ระบบ baroreceptor reflex การทํางานของสมองสวน

แกน และ ระบบฮอรโมน( renin-angiotensin aldosterone system) (Rutan et al, 1992) 

ในผูสูงอายุ การเปล่ียนแปลงตามวัยทําให Baro-recepterเส่ือมสภาพ Baro-recepter reflex เปน กลไกชดเชย

ภาวะความดันโลหิตตกที่หลอดเลือดเอออรตาและผนังหัวใจหองบนขวา ผูที่อายุมากขึ้นจึงมีความเส่ียงเกิดภาวะความดันโลหิต

ต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ(OH) เพิ่มมากขึ้น (Feldstein & Weder, 2012; Gupta & Lipsitz, 2007; Lee, 2013; Shibao, 

Lipsitz, & Biaagoni, 2013) 

 

5. แนวทางการรักษาและการดูแลตนเองของผูที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ 

 

การบําบัดอาการ และรักษา ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถดวยยา(pharmacologic management 

)เปนเรื่องยาก โดยทั่วไปการรักษาOH จะมุงใหมีการปรับความดันโลหิตในทายืนใหผูปวยสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันไดโดย

ใชยา fludrocortisone(ชื่อการคา คือ midorodine หรือ droxidopa) ควบคูกับ วิธีไมใชยา(OH non pharmacologic 

management) การสงเสริมใหผูปวยOH สามารถจัดการกับภาวะน้ีไดดวยตนเองอยางทันทวงที จึงเปนกุญแจสําคัญในการดูแล

ตนเอง โดยหลักการแลวการควบคุมภาวะความดันโลหติต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ เก่ียวของโดยตรงกับ ปริมาตรเลือด(Blood 

volume) และ ความตานทานของหลอดเลือดดําสวนปลายอันเปนผลจากการทํางานของระบบประสาท (TPR: Total 

peripheral resistant) ซ่ึงอาจปรับเปล่ียนไดโดยอาศัยกลวิธีตางๆที่สามารถปองกันไมใหความดันโลหิตลดต่ํา 

กลวิธีปองกันไมใหความดันโลหิตลดต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (Low & Tomalia, 2015) 

1. การใชผายืดพันหนาทองไวขณะลุกเดิน (Abdominal binder) เพื่อลดภาวะเลือดดําคั่งในชองทอง (compress 

Splanchnic-mesenteric veins) 

2. การดื่มนํ้าครั้งละมากๆ (water bolus) เชน มากกวา 500 ซีซีตอครั้ง หรือ ดื่มนํ้าอยางนอยวันละสองลิตรครึ่ง ซ่ึง

จะชวยเพิ่มระดับความดันโลหิตในทายืนไดประมาณ 20 มม.ปรอท นานอยางนอย 2 ชั่วโมง (Lanier, Mote & Clay, 2011) 
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3. การนอนหนุนหมอนสูง หรือ การยกศีรษะสูงในขณะนอน โดย ยกหัวเตียงขึ้นใหศรีษะสูงกวาพื้นราบอยางนอย4 

น้ิวฟุต (Bed up) เพื่อลดความดันโลหิตสูงในทานอน (minimize supine hypertension) 

4. ฝกปฏิบัติวิธีการปองกันการเกิดอาการภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ (Counter-maneuvers to 

raise orthostatic blood pressure) (Wieling et al, 2014) ไดแก 

            4.1 การเกร็งกลามเน้ือแบบ isometric contraction ขณะมีอิริยาบถที่ตานแรงโนมถวงใน 

ทายืน และ ทาน่ังเพื่อเพิ่มความตานทานสวนปลาย รวมกับ การจัดทาใหเลือดไหลลงชา เพื่อเพิ่มแรงดันในระบบไหลเวียน

เลือดดํา สงผลใหเลือดไหลกลับหัวใจเพิ่มขึ้น เชน การยืนไขวขา และการน่ังยอง (Leg crossing & squatting)  ดังแสดงดวย

ภาพดานลาง 

 

                     
          4.2 การยืนเขยงเทา หรือ ยืนย่ําอยูกับที่ (Skeletal muscle pumping using heel raises or marching in 

place  

 

 
           4.3 การยืนคอมศรีษะไปดานหนา (bending forward)      

           4.4 การนวดกนดวยมือ (Buttock clenching) 

           4.5 การน่ังยอง ในกรณีมีอาการคลายจะเปนลม (pre-syncope) ใหลงน่ังยอง อาจน่ังกมศรีษะใหอยูระหวางเขา

เหมือนทาเตรียมพรอมเครื่องบินตกหลุมอากาศ (Squatting/ Sitting with head between the knees (crash position) 

หรือลงนอนยกขาสูง 

      การดูแลตัวเองสําหรับผูที่มีอาการจากภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปล่ียนอิริยาบถ ไดแก  

           1. การลุกจากที่นอน  กอนจะลุกขึ้น ควร นอนหงาย แลว บริหารโดยยกขาขึ้นลงตานแรงโนมถวงโลก หรือยือ 

เหยียด ขอตานแรงยางยืด อยางนอย๑๐ ครั้ง (Galizia et al,2013) ไมควรลุกยืนขึ้นมาในทันทีทันใด แตควรขยับแขนขา และ 

รอเวลาใหแนใจวารางกายจะปรับความดันใหสูงขึ้นไดแลวจึงคอยลุกขึ้น 

           2. เม่ือตองยืนนาน ๆ ในทายืนตรง ควรระมัดระวังการเปล่ียนอิริยาบทอยางรวดเร็ว 

           3. เม่ือตองการกมตัวลงเก็บของไมควรกมศีรษะลงโดยตรงแตควรทรุดตัวน่ังยองๆ ลงกอนเน่ืองจากหลอดเลือดดํา

จะถูกกดพับทําใหมีเลือดไหลสูขานอยลง 
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           4. การออกกําลังกาย ควร เลือกประเภทที่ ไมยืนนาน ๆ หรือตองเปล่ียนทาทางบอย 

           5. ระวังภาวะขาดนํ้า จากสาเหตุตางๆ เชน ทองเสีย หรือ อาเจียน รุนแรง หรือภาวะลมแดดเพราะสงผลตอ 

ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนใหลดนอยลง เกิดOHงายขึ้น 

           6. ระวังการน่ังอาบนํ้าอุน หรือ การอยูในที่มีอากาศรอนจัดเพราะ หลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัวทําใหความดัน

ตกงาย ถาอากาศหนาว ควรอาบนํ้าไมอุนจัด และไมอาบแบบนอนแชในอาง นอกจากน้ีควรราดนํ้าเย็นตาม ในตอนทาย หรือ 

อาบนํ้าที่เย็นขึ้นกอนออกจากหองนํ้าเพื่อกระตุนหลอดเลือดที่ผิวหนังใหหดตัว  

           7. ควรหม่ันวัดระดับความดันโลหิตของตนเองอยางสมํ่าเสมอ และใสใจกับการเปล่ียนแปลงของระดับความดัน

โลหิตในรางกาย  

 

      อน่ึงผูเขียนมีความเหน็วา เอกสารที่กลาวถึง OH สวนใหญ มุงเนน Neurogenic OH ที่เปนผลจากการทํางานของระบ

ประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติ(autonomic insufficiency) ซ่ึงมิใชกลไกหลักของ OH ที่เกิดในผูสูงอายุ ซ่ึงเปนผลจากความ

พรองในการชดเชยปริมาตรเลือดที่กลับสูหัวใจ (impaired venous return) การแสวงหาความจริงของ OH ที่เกิดในผูสูงอายุ 

ดวยการ วิจัย การบันทึกผลการดูแลอยางเปนระบบ และการเผยแพร ให เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู จะเปนประโยชนสุขแก

ผูสูงอายุผูรับบริการอยางแทจริง 
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บทคัดยอ  

 

โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปน

ปจจัยเส่ียงที่สามารถปองกันได ในการดูแลผูปวยกลุมน้ีเม่ือจําหนายออกจากโรงพยาบาลจึงจําเปนตองมีการจัดการระบบการดูแล

ตอเน่ืองเพื่อเปนการควบคุมและปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนหรือเกิดการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองอีก โดยระบบ

การดูแลตอเน่ืองในอนาคตจะตองครอบคลุมทั้งตัวผูปวย ผูดูแลและเจาหนาที่สาธารณสุขในสาขาตาง ๆ ที่ตองทํางานรวมกัน

ตลอดตั้งแตในโรงพยาบาลจนกระทั่งผูปวยกลับไปอยูบาน โดยเนนการดูแลและใหความรูในเรื่องการปฏิบัติตัวใหมีพฤติกรรม 

ที่เหมาะสม 

 

คําสําคัญ: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดสมอง  การดูแลตอเน่ือง  

  

Abstract 

 

Stroke is the leading cause of death in Thailand. The cause of stroke is controllable risk factors. 

The continuity of care among stroke patients are essential for control and prevention of complications 

or recurrent stroke. Trend of continuity of care cover with patients, caregiver and multidisciplinary team 

into implements advices regarding the health behavior and knowledge or preventing risk factors of stroke. 

 

Keywords: stroke patients, stroke, continuity care 

 

บทนํา  

โรคหลอดเลือดสมองเปนกลุมอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือด

สมองทั้งจากการตีบ การตันและการแตกของหลอดเลือด  ซ่ึงจะกอใหเกิดความผิดปกติแกรางกาย มีความพิการหรือกระทั่ง

การเสียชีวิตตามมา ดังน้ันผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการดูแลตั้งแต

ระยะเริ่มแรกที่มีอาการเพื่อรักษาภาวะฉุกเฉินตาง ๆ เชน ระดับความรูสึกตัว ระบบการหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต เปนตน 

นอกจากน้ีควรไดรับการรักษาที่จําเพาะ เชน การใหยาละลายล่ิมเลือด ยาตานการแข็งตัวของเกล็ดเลือด หรือรักษาดวยการ

ผาตัด และเม่ือผูปวยมีอาการดีขึ้นพรอมจะจําหนายออกจากโรงพยาบาลจําเปนจะตองไดรับการแลตอเน่ืองในดานตาง ๆ เชน 

การรับประทานยาที่ตอเน่ือง การปองกันโรคหลอดเลือดสมองซํ้า และปองกันปจจัยเส่ียงตาง ๆ รวมทั้งการติดตามอาการ
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ผิดปกติอ่ืนที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลัง เชน ภาวะแทรกซอนจากการนอนนาน การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อในระบบ

ทางเดินหายใน ทางเดินปสสาวะ เปนตน 

สําหรับการดูแลตอเน่ืองน้ันเปนกระบวนการสงเสริมการดูแลผูปวยหลังการจําหนาย โดยตองอาศัยการดูแลทั้งจาก

ระหวางทีมสุขภาพ ผูปวย และครอบครัว โดยเริ่มจากการวางแผนจําหนายผูปวยตั้งแตแรกรับ วิเคราะหปญหา ของผูปวย 

รวมถึงการประเมินผูดูแล และสภาพแวดลอมที่บาน แตในชวงแรก ไดพบปญหาการดูแลผูปวยไมตอเน่ืองหลายประการ เชน 

เนนการดูแลเฉพาะในโรงพยาบาล การดูแลที่บานไมครอบคลุมและขาดการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน บทความ

วิชาการครั้งน้ีจะเกิดประโยชนตามนโยบาย 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการ

ดูแลตอเน่ืองที่บานอยางเหมาะสมโดยการรวมมือกันจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการดูแล เชน ทีมสุขภาพ ผูดูแล ครอบครัว 

และชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู 

 

สถานการณการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

สํานักโรคไมติดตอ (2559) รายงานวาแตละปมีประชากรที่ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองถึง 17 ลานคน โดยมีคนที่

เสียชีวิตจํานวน 6.5 ลานและ มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 26 ลานคน นอกจากน้ันยังพบวาโรคหลอดเลือด

สมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ในผูที่มีอายุมากกวา 60 ป และเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 5 ในผูที่มีอายุ 15-59 ป สําหรับ

ประเทศไทยคาดวามีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมในแตละป 150,000 ราย  ซ่ึงอัตราผูปวยในดวยโรคหลอดเลือดสมอง 

พ.ศ. 2555 -2558 เทากับ 354.54, 366.81, 352.30 และ 425.24 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ สวนอัตราการเสียชีวิตดวย

โรคหลอดเลือดสมอง พ.ศ. 2555-2558 เทากับ 31.7, 35.9, 38.7 และ43.3 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ 

องคการอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ไดกําหนดใหวันที่ 29 ตุลาคมของทุกป  

เปนวันรณรงคอัมพาตโลก เพื่อพยายามที่จะสรางแคมเปญในการรณรงคเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองเพื่อจะเพิ่มการรับรูไปทั่ว

โลกในการผลักดันเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนการปองกันใน 3 

ประเด็นคือ สรางความตะหนัก สงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการลงมือปฏิบิตเพื่อปองกันโรค โดยประเด็นสารวัน

รณรงคอัมพาตโลก ประจําป 2559 คือ อัมพฤกษ อัมพาต ปองกัน รักษาได  (Face the facts: Stroke is treatable) โดย

เนนใหเห็นถึงความสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองและตระหนักถึงอาการเบื้องตนและเขารับการรักษาทันเวลา (สํานักโรคไม

ติดตอ กรมควบคุมโรค, 2559) ซ่ึงสําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขน้ันไดเนนดานการสรางความตระหนัก ความเขาใจใหผูที่

เก่ียวของในการดูแลประชาชนกําหนดนโยบายวางแผนและดําเนินงานดานโรคหลอดเลือดสมอง เนนใหโรงพยาบาลชุมชนจัด

หนวยบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ  และสถานบริการสาธารณสุขจัดหนวยงานที่ครอบคลุมทุกระดับและ

ถายทอดความรูไปสูบุคคล ครอบครัวและผูดูแล  

แมจะมีการรณรงคอยางตอเน่ืองแตสถานการณของโรคหลอดเลือดสมองยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ในทุกป และ

ในสวนของจังหวัดนครปฐม  พ.ศ. 2550 มีอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง เทากับ403.78 ตอประชากรแสนคน  และใน 

พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเปน 434.46 ตอประชากรแสนคน โดยสวนของโรงพยาบาลนครปฐม พ.ศ. 2558 มีอัตราผูปวยดวยโรค

หลอดเลือดสมองที่นอนโรงพยาบาลตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม จํานวน 1964 คน (งานเวชระเบียนโรงพยาบาล

นครปฐม, 2558) และมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงสงผลใหเกิดการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

เปนจํานวนมาก ซ่ึงคาใชจายในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉล่ียประมาณ  20,632 ลานบาทตอป (กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
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ความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

การปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลืดสมองตองอาศัยการปฏิบัติตัวของบุคคลเปนสําคัญซ่ึงตัวบุคคลเองจะตองมีทั ้ง

ความรูดานปจจัยเส่ียง อาการเตือน อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งตองมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

ในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยจากหลักฐานเชิงประจักษพบวา 

ผูปวยสวนใหญจะมีความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมเพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองแตยังขาดความรูเก่ียวกับอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมถูกตอง 

นอกจากน้ียังพบวา การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้ามีสาเหตุมาจากการควบคุมความดันโลหิตไมดี การควบคุมเบาหวานไมดี 

การหยุดยาเอง การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงไมดี ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุมได รวมถึงมีการขาดยา และขาดการ

ติดตามการรักษาตอเน่ืองอีกดวย (สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554; นอมจิตต นวลเนตรและเดือนเพ็ญ ศรีขา, 2012) ดังน้ันจะเห็นได

วาผูปวยสวนใหญแมจะมีความรูวาโรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุการเกิดไดอยางไรแตยังขาดความตระหนักในการปองกันและ

พฤติกรรมในการดูแลตนเอง รวมทั้งไมสามารถควบคุมโรคที่เปนปจจัยเส่ียงไดทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองไดคอนขางสูง 

ในดานของผูดูแลที่เปนคนดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเม่ือไดรับการสอนหรือการแนะนําในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทําใหมีความสามารถในการดูแลและปองกันโรคมากขึ้นทําใหจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของ

ผูปวยลดลง (ชวนพิศ สถิตยพันธ, 2555 ) จึงควรมีการสงเสริมความรูแกผูดูแลในเรื่องของปจจัยเส่ียง อาการเตือนและการ

ควบคุมพฤติกรรมของผูปวยเน่ืองจากผูดแูลเปนผูที่อยูใกลชิดผูปวยมากที่สุด หากผูดูแลมีความรูในเรื่องของปจจัยเส่ียงตาง ๆ 

ก็จะสามารถใหการดูแลผูปวยไดถูกตอง เชน การจัดอาหารที่เหมาะสมกับโรค การกระตุนหรือชวยใหผูปวยมีการออกกําลัง

กาย  การดูแลใหผูปวยรับประทานยาประจําตัวอยางสมํ่าเสมอ และการมาตรวจตามนัดเปนประจํา เปนตน 

ปยนุช ภิญโยและคณะ (2558) กลาววาองคกรตาง ๆ ในชุมชน ยังขาดการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยกลุมน้ี เชน 

หนวยบริการสุขภาพยังไมมีแนวทางการดูแลผูปวยตอเน่ืองที่บาน ผูนําชุมชนขาดการรับรูสถานการณปญหาและการจัดการที่

เหมาะสม อสม. ขาดทักษะความรูและความม่ันใจในการดูแลผูปวย มีความรูดานปจจัยเส่ียงบางประเด็นไมถูกตอง (นอมจิตต 

นวลเนตรและคณะ, 2551)  ดังน้ันควรมีการใหความรูเพิ่มเติม และมีการพัฒนาระบบการดูแลที่ตอเน่ืองใหกับชุมชนเพื่อให

สามารถจัดการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางเหมาะสม เชนการจัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ที่ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งกระบวนการถายทอดความรูสูผูปวยและผูดูแล 

 

บทเรียนการสรางและนําใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตองมีการประเมินเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความ

ตองการของผูปวยและญาติ  และปญหาเม่ือมีการกลับไปดํารงชีวิตประจําวันที่บาน ดังน้ันพยาบาลจําเปนตองมีการวาง

แผนการดูแลผูปวยตั้งแตอยูในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับบาน จึงไดมีการสรางแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยโรคสมองขึ้นเพื่อให

การดูแลผูปวยไดครอบคลุม เชน การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหมที่ใชระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูปวยวิกฤติก่ึงอายุรกรรม ประกอบดวย 3 ระยะ (กันยา  

ออยลี, 2555)  ไดแก ระยะกอนมาโรงพยาบาล เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใหความรูเก่ียวกับอาการผิดปกติ

ที่ตองตรวจรักษา ระยะเฉียบพลันโดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุจนถึงหอผูปวย และระยะฟนฟู

สภาพเพื่อสงเสริมการฟนหายลดความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุด  แนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง เริ่มตั้งแตโรงพยาบาลสงเสริมตําบลที่ตองทําการคัดกรองเม่ือสงสัยวาจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอยางใด

อยางหน่ึง ตองรีบทําการปรึกษาแพทยและสงตอไปยังโรงพยาบาลตอไป  สําหรับโรงพยาบาลมีแนวการปฏิบัติทางคลินิกดังน้ี 

ทําการประเมินสัญญาณชีพและอาการของผูปวย สงตรวจทางหองปฏิบัติการและเอกเซรยคอมพิวเตอรสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะ

สมองขาดเลือดและการมีเลือดออกในสมอง จากน้ันจึงสงเขารักษาในหอผูปวยตอไป ในโรงพยาบาลทั่ว ๆไปจะมีแนวทางดาน
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การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ มีดานการพยาบาลระหวางไดรับยาตานเกล็ดเลือดและยาตานการแข็งตัวของ

เลือด ดานการติดตามและเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันในสมองสูง ดานการ

ดูแลผูปวยที่มีภาวะชัก ดานการดูแลปองกันการเกิดแผลกดทับ ดานการดูแลครอบครัวและญาติ ซ่ึงแนวทางสวนใหญมีความ

เปนไปไดในการนําไปใชดูแลผูปวย แตการปฏิบัติจริงยังไมครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด เน่ืองจากผูรับผิดชอบยัง

ไมไดรับการแตงตั้งอยางชัดเจน ขาดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เม่ือมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษา 

ผูปวยและผูดูแลตองการทราบเก่ียวกับโรคที่เปน แนวทางการดูแล และโอกาสในการหายจากโรค จากภาระงานที่มากในแตละ

เวรทําใหการใหความรูและฝกทักษะเพื่อเตรียมผูปวยกอนจําหนายยังไมเพียงพอ การสงผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัดหรือสง

เรียนทําอาหารทางสายยางมีเพียงครั้งเดียวกอนจําหนาย ทําใหผูปวยและผูดูแลขาดความม่ันใจ มีความตองการทักษะและ

ขอมูล ตาง ๆเพื่อการดูแลตอเน่ืองที่บานอยางม่ันใจ (จารุพักตร สุขุมาลพิทักษ, 2553) เม่ือมีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิค

โดยการใชกระบวนการพยาบาลและการวางแผนจําหนายที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของผูปวย ผูดูแลหลักและการประสาน

ความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  (ละมัยพร โลหิตโยธิน และรักชนก ชูพิชัย, 2558) ทําใหพยาบาลไดรับการพัฒนาความรู 

ทักษะในการดูแลผูปวย ผูดูแลมีความสามารถและความม่ันใจในการดูแลผูปวยมากขึ้น และผูปวยมีความสามารถในการทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้นเชนกัน 

 กอนการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลจําเปนตองมีการสอน ใหคําแนะนํา ฝกทักษะตาง ๆ ใหกับผูปวยและ

ผูดูแล โดยตองมีการวางแผนตั้งแตแรกรับผูปวยจนกระทั่งถึงวันจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงตองมีการวางแผน

รวมกันทั้งตัวผูปวย ญาติและทีมสหสาขาวิชาชีพในดานตาง ๆ ไดแก ความรูเรื่องยา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับโรค ความรู

เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว ภาวะแทรกซอนตาง ๆ การฟนฟูสภาพผูปวย การปองกันการกลับเปนซํ้า  การรับประทานอาหารที่

เหมาะสม และการมาตรวจตามนัด  ซ่ึงถาสามารถสรางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมจําหนายผูปวยไดอยางเหมาะสมจะทําให

ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนเม่ือกลับไปอยูบานและสามารถดูแลตนเอง ลดภาวะพึ่งพาลงได (นิภาภัคร คงเกียรติพันธุ, 2556)  

 

รูปแบบการดูแลกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูดูแล 

ประเทศไทยไมมีการแยกกลุมผูปวยที่ควรไดรับบริการฟนฟูแบบผูปวยใน หรือผูปวยนอกหรือแบบเยี่ยมบาน การ 

เลือกบริการมักขึ้นกับความสมัครใจของญาติ อยางไรก็ตามในระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย บริการฟนฟูสวนใหญจะ

เปนการใหบริการแบบผูปวยนอกหรือเยี่ยมบานทําใหไมสามารถใหบริการฟนฟูในระดับรูปแบบเต็มรูปแบบไดมาก (สมาคมเวช

ศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย, 2558) สําหรับประเทศไทยพบรูปแบบการดูแลมีดังน้ี (ฉบาไพร ทองหลอ, 2558; นงนุช     

เพ็ชรรวง, 2556; อาคม รัฐวงษา, 2554; จารุพักตร สุขุมาลพิทักษ, 2553; อุไรวรรณ จาริก, 2551) 

รูปแบบที่ 1 คือรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสวนรวมของทีมสหสาขาวิชาชีพทําาให

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในวันจําหนายเพิ่มขึ้นจากวันแรกรับเขารับการ

รักษา ผูปวยหรือผูดูแลมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับระดับมากที่สุด ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนในวันจําหนาย ผูปวยที่

ไดรับการดูแลมีระยะวันนอนรักษาลดลง คารักษาพยาบาลลดลง 

รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บานและฟนฟูสมรถภาพผูพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน 

4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นเยี่ยมบาน ขั้นติดตามประเมินผล และขั้นดูแลตนเอง ผลการนำรูปแบบที่สรางขึ้นไปใช

พบวา คะแนนความสามารถในการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูพิการหลังการพัฒนาสูงกวากอนการ

พัฒนาอยางและคะแนนความสามารถของผูดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูพิการหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกคน 

รูปแบบที่ 3 รูปแบบการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอยางตอเน่ืองในชุมชน ในประเด็น ดังน้ี (1) พัฒนาความรู 

ทักษะผูใหบริการและจัดระบบบริการ (2) พัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ (3) สรางนโยบายการดูแลและเฝา

ระวังโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  
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รูปแบบที่ 4 รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ตอเน่ืองครบวงจร จากโรงพยาบาล ถึง 

บาน และเกิดเครือขายเฝาระวังโรคหลอดเลือด 

รูปแบบที่ 5 รูปแบบการมีสวนรวมสหสาขาวิชาชีพอยางสรางสรรค ระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพไดมีแนวทาง

ปฏิบัติการรับประทานยาอยางตอเน่ืองในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ อุดตันที่ทําใหทีมสหวิชาชีพตางทําหนาที่ตามที่

ตนรับผิดชอบ มีการประสานการใชยาระหวางหนวยงานนอยและเห็นวาการสงเสริมการรับประทานยาเปนเพียงงานยอย จึงมี

การนํามาเปนประเด็นรวมกันสะทอนปญหา แลกเปล่ียเรียนรูและออกแบบระบบการพยาบาลใหม ทําใหเกิดการรวมกันวาง

แผนการใชยาระหวางผูปวย ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพขึ้น  

รูปแบบที่ 6 รูปแบบการดูแลตอเน่ืองโดยเนนครอบครัวเปนศูนยกลาง ประกอบดวยแนวการวางแผนการ

จําหนาย  แนวการดูแลที่บานและแนวทางการสงตอ 

 

แนวทางการดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ปจจุบันการดูแลและรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลจะใชเวลาส้ันลงเพื่อลดคาใชจายและจํานวน

วันนอน โดยใหผูปวยกลับไปพักฟนและฟนฟูตอที่บาน จึงไดมีการสรางแนวทางในการดูแลตอเน่ืองขึ้นเพื่อใหผูปวยไดรับการ

ดูแลที่เหมาะสมตอไปเม่ือกลับไปอยูบาน โดยการดูแลตอเน่ืองน้ันตองเริ่มกระทําตั้งแตตอนผูปวยอยูในโรงพยาบาลและติดตาม

ตอเน่ืองจนผูปวยกลับไปอยูบาน  

1. ประเมินความพรอมของผูปวยในเรื่อง  สัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาท  กิจวัตรประจําวัน  สภาวะทางดาน 

อารมณและจิตใจ อาหารและยา การส่ือสาร  การรับรู  การขับถาย การคล่ือนไหว (ปราณี เกสรสันต, 2554) 

2. ประเมินความพรอมของครอบครัว/ผูดูแล ในเรื่อง  ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรค ความพรอมดานจิตใจ  

อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ สภาพส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการดูแลผูปวย  รายละเอียดในเรื่องกิจวัตรประจําวันของผูปวย เชน 

การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การขับถาย เปนตน รวมทั้งตองมีความเขาใจและอดทนตอพฤติกรรมที่อาจไม

เหมาะสมของผูปวยที่มาพรอมกับความเจ็บปวย และตองสอนใหผูดูแลมีความไวตอกการเปล่ียนแปลงที่ผิดปกติของผูปวยเพื่อ

การรักษาที่ทันทวงที (สํานักการพยาบาล, 2556) 

3. การสงตอผูปวยเรื้อรังจากโรงพยาบาลไปสูศูนยบริการสาธารณสุขตองมีการประสานงานและมีนโยบาย 

รองรับที่เหมาะสม โดยการจัดระบบการสงตอที่จัดตั้งขึ้นในสถานบริการเพื่อใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวาง

โรงพยาบาลและศูนยบริการ นอกจากน้ีในดานบุคลากรจะตองมีการเตรียมความพรอมที่เหมาะสมอีกดวย สวนดานผูปวยและ

ญาติพยาบาลตองมีการวางแผนการใหความรูและฝกทักษะที่จําเปนแกผูปวย ครอบครัวและผูดูแล กอนจําหนายออกจาก

โรงพยาบาลใหครอบคลุม  (ปราณี เกสรสันต, 2554; สรรเสริญ ไขลือนาม และคณะ, 2552) 

4. ดานความพรอมของชุมชน พบวาผูนําชุมชนยังไมทราบถึงปญหา ยังไมมีแนวทางการดูแลตอเน่ืองที่บาน 

สําหรับผูปวยกลุมน้ี ปยนุช ภิญโยและคณะ (2558) ไดเสนอแนะวาควรใหหนวยบริการและชุมชน มีการเรียนรูขอมูลชุมชน 

รวมกัน มีการกําหนดแนวทางพัฒนาระบบการดูแลผูปวย เชน ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนแกนนําในการดูแล

และติดตามเยี่ยมบาน ใหความรูแกผูปวยและผูดูแล มีการสงเสริมศักยภาพแกชุมชน และสรางการดูแลที่ตอเน่ืองทําใหผูปวย

ไดรับการฟนฟูที่บานและสามารถปฎิบัติกิจวัตรประจําวันไดดีขึ้น 

 

บทสรุป  

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนอกจากใหฟนหายจากการเจ็บปวยที่กําลังประสบอยูส่ิงสําคัญคือ เม่ือผูปวย

กลับไปอยูบานตองสามารถดํารงชีวิตไดในสังคมหรือชุมชน ดังน้ันพยาบาลจําเปนตองมีการประเมินปญหาและความตองการ

ของผูปวยตั้งแตแรกรับเพื่อการเตรียมความพรอมเม่ือจําหนายออกจากโรงพยาบาลโดยการประสานการดูแลรวมกับทีมสห
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สาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ ผูดูแลและศูนยบริการสําหรับการดูแลตอเน่ือง โดยตองมีการสงตอและประสานงานเครือขายเพื่อการ

ติดตามดูแลสุขภาพที่บานอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ

ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในนิสิตชั้นปที่ 1-3 จํานวน 277 คน โดยสุมตัวอยาง

แบบแบงชั้น (Stratified sampling) แบบสอบถามมีคาความเที่ยง 0.750 – 0.927 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่  

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา พบวา สวนใหญนิสิตมีเจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก (  = 15.68, S.D. = 2.41) 

การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก (  = 15.29, S.D. = 2.97) มีพฤติกรรมการใชสมารทโฟน 

ระยะเวลาเฉล่ีย 5.40 ชั่วโมงตอวัน โดยส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนเฉล่ีย 6.69 วันตอสัปดาห และการรับรูผลกระทบ

ตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนโดยรวมอยูในระดับนอย (  = 17.68, S.D. = 9.24) เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.05 

ไดแก เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน  (r = 0.406) การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน  (r = 0.362) และพฤติกรรม

การใชสมารทโฟน (r = 0.267) ดังน้ัน ควรหาแนวทางการสงเสริมสุขภาพและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตมีความรู

และตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟน 
 

คําสําคัญ: สมารทโฟน  ผลกระทบตอสุขภาพ  
 

Abstract 
 

This research aimed factors related with health impact perception of using smart phones. The-

sampling consisted of 277 accord public health program students. The reliability was 0.750-0.927. Data 

analysis was done by presenting frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product 

moment correlation coefficient.  

The results revealed that attitude toward using smart phones at a high level (   = 15.68, S.D. = 

2.41), peer groups behavior at a high level (  = 15.29, S.D. = 2.97), smartphone usage time averages were 

5.40 hours per day, used smart phones to social networks communicate averages were 6.69 days per 

week, and health impact perception of using smart phones behavior at a low level (  = 17.68, S.D. = 

9.24), whereas attitude toward using smart phones (r = 0.406), peer groups behavior (r = 0.362) and using 

smart phones behavior (r = 0.267) were positively related to health impact perception of using smart 

phones. Therefore, improvement guidelines health promotion activities. To achieve knowledge and 

awareness of the health impact of smartphone behavior. 
 

Keywords: smart phones, health impact 
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1. บทนํา 

 

ปจจุบันสังคมโลกเปล่ียนแปลงในดานตางๆ และพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมนุษยน้ันสามารถติดตอส่ือสารกันไดทั่ว

ทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว ความกาวหนาเติบโตอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดเขามามี

บทบาทตอชีวิตประจําวันของคนในสังคมเปนอยางมาก การใชสมารทโฟนปจจุบันมีบทบาทที่สำคัญตอการดำเนินชีวิต และถือ

เปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงที่สามารถทําส่ิงตางๆ ไดเชนเดียวกับคอมพิวเตอร และใชกันอยางแพรหลายในยุคปจจุบัน 

การติดตอส่ือสารใชอินเตอรเน็ตเพื่อรับสงขอมูลระหวางกัน รวมถึงชวยใหผูคนติดตอส่ือสารถึงกันไดโดยไมตองเดินทางไปมา

หาสูกัน ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางหากันเปนอยางมาก  

กลุมวัยรุนเปนกลุมที่มีแนวโนมในการใชสมารทโฟนมากขึ้น อันเปนผลมาจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการการยอมรับจาก

สังคมและกลุมเพื่อน โดยกลุมเพื่อนไดเขามาที่มีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน ดังน้ันวัยรุนจึงตองปรับตัวให

ทันสมัยเขากับกลุมเพื่อน และมีพฤติกรรมการใชสินคาเหมือนๆ กัน เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ผูที่มีพฤติกรรมติดการใช

อินเทอรเน็ตจะมีลักษณะแยกตัวไมสนใจรวมกิจกรรมในครอบครัว แตจะใชเวลาสวนมากในการเลนคอมพิวเตอร นอกจากน้ียัง

มีพฤติกรรมนอนดึก ออนเพลีย รีบตื่นแตเชา เพื่อมาเลนอินเทอรเน็ต เริ่มพูดโกหกเก่ียวกับการใชเวลาในการอยูในโลกออนไลน 

ไมสนใจการออกกําลังกาย เริ่มมีปญหาการเรียนตกต่ํา มีอาการปวดศีรษะ ปวดตาบอยๆ ไมเชื่อฟงผูปกครอง ไมยอม

รับประทานอาหาร ใชเงินส้ินเปลือง (ปราการ ถมยางกูร, 2548) นอกกจากนี้จากผลสํารวจของสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมีการใชโทรศัพทสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.5 เพศชายรอยละ 48.5 ขณะที่กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุเฉล่ียอยูระหวาง  19-22 ป คิดเปนรอยละ 38.2 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 

2557) ชวงเวลาในการใชสมารทโฟนมากที่สุดคือ ชวงเวลา 17.01-21.00 น. รอยละ 4.1 (พิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะ

บก, 2557) รวมถึงชวงเวลาในการใชสมารทโฟนระหวางการทํากิจกรรมตางๆ โดยชวงเวลาที่พบมากที่สุดคือ ชวงเวลากอน

เขานอน รอยละ 94.2 รองลงมาคือชวงพักรับประทานอาหาร รอยละ 62.5 และชวงเวลาเรียนหนังสือ รอยละ 43.3 (กมลณัฐ 

โตจินดา, 2556) ความถี่ที่ใชโทรศัพทสมารทโฟนในแตละสัปดาห มากที่สุดคือ ใชทุกวัน รอยละ 94.2 รองลงมาคือ 3-4 วัน 

รอยละ 3.1 (เบญจภรณ ขวัญสมคิด, 2555) จากผลสํารวจขางตนจะเห็นไดวา การใชสมารทโฟนนั้นมีผลตอการใชใน

ชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก นอกจากการติดตอส่ือสารและสนทนากันผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟนในปจจุบัน

ไดรับความนิยมเพราะมีโปรแกรมประยุกต (Application) หรือรูปแบบเทคโนโลยีภายในตัวเครื่องที่นาสนใจใหดาวนโหลดใช

โดยไมตองเสียคาใชจาย เชน โปรแกรมเฟสบุค (Facebook) ไลน (LINE) และทวิตเตอร (Twitter) และเกมตางๆ รวมถึง

สามารถติดตอส่ือสารในอีเมลล (E-mail) ผานทางโปรแกรมตางๆ ในโทรศัพทมือถือสมารทโฟนไดเชนกัน 

 ปญหาจากการใชสมารทโฟนเปนประจําที่พบในปจจุบันสวนมากสงผลใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเกิดการ

เปล่ียนแปลงของการรับรูผลกระทบตอสุขภาพที่เห็นไดชัดเจนและสามารถวัดได คือ ดานรางกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงการรับรู

ผลกระทบตอสุขภาพของรางกาย บุคคลที่มีการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานสงผลใหเกิดกลุมอาการที่ผลกระทบตอรางกายมี

อาการใหญๆ 4 กลุมอาการ คือ กลุมอาการลาทางสายตา กลุมอาการที่มีผลตอเยื่อบุตา โดยเฉพาะตาแหงขาดความชุมชื้นเปน

ผลใหเกิดการระคายเคือง กลุมอาการมองภาพไมชัดทั้งการมองเห็นภาพซอน การโฟกัสจุดตางๆ ทําไดชาลง กลุมอาการตอ

ระบบโครงรางกลามเน้ือ เชน ปวดศีรษะ คอ หลังและไหล เปนตน (Loh KY and Reddy SC., 2008; Bali RT et al., 2014) 

และบางคนติดมากจนถึงขั้นลืมกินขาว ทําใหสุขภาพเส่ือมโทรม (ชนกชนม แตงเติมวงศ, 2556) นอกจากดานรางกายแลว

ยังสงผลกระทบดานสังคมและดานจิตใจ โดยผลกระทบสุขภาพดานจิตใจจากแบบสํารวจพฤติกรรมการใชสมารทโฟนในกลุม

เด็กวัยรุน พบวา เด็กวัยรุนที่มีการใชอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่สูงจะมีอาการผิดปกติ เชน อาการลงแดง

หากไมไดใชอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน มีปญหาทางการคิด มีอาการซึมเศราหรือกระวนกระวาย สมาธิ

ส้ัน และมีอารมณฉุนเฉียวมากกวากลุมอ่ืน (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) รวมถึงภาวะความเครียดเม่ือโทรศัพท

อยูในจุดอับสัญญาณหรือแบตเตอรี่โทรศัพทหมดจนไมสามารถติดตอใครได เรียกวา โรคติดโทรศัพทมือถือหรือโนโมโฟเบีย  
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(วิจิตรา ประยูรวงษ, 2556) นอกจากน้ีดานสังคมจากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชสมารทโฟนของวัยรุนไทยที่มีผลกระทบดาน

ลบตอตนเองและสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมระดับความสัมพันธของคนในสังคมที่เริ่มลดลงจากพฤติกรรมการใช

สมารทโฟน (พิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะบก, 2557)  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สัมพันธกับผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เพื่อ

เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสมารทโฟนที่เหมาะสมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาเจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชโทรศัพทสมารทโฟน พฤติกรรมการใช

สมารทโฟน และการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนของนิสิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการ

ใชสมารทโฟนมีหลายปจจัย แตที่สําคัญที่ผูวิจัยนํามาใชเปนกรอบแนวคิด คือ  เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน  การรับรู

พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชโทรศัพทสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน เพราะเชื่อวาการศึกษาพฤติกรรมตางๆ 

เพื่อนําไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ัน ตองมีการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมในหลายปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงปจจัยภายในตัวบุคคลมีความสําคัญอยางมาก โดยที่เจตคติที่มีมักมาจากการที่บุคคลไดรับความรูซ่ึงจะ

สงผลไปถึงการมีพฤติกรรมดวย เจตคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู ประสบการณของบุคคล ไดแก ประสบการณตรง 

ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ส่ือมวลชน ซ่ึงเปนส่ิงที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคติได ส่ิงเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอการเกิดและ

การเปล่ียนเจตคติของบุคคลเปนอยางมาก สวนการรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อน การเลือกคบเพื่อนมักจะเลือกลักษณะ

คลายคลึงกับตนเอง เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สรางคานิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมดานตางๆ ของ

กลุมวัยรุนเปนอยางมากเพราะเหตุผลวาธรรมชาติของวัยรุนจะผูกพันและตองการการยอมรับ การชื่นชมจากกลุมเพื่อน 

นอกจากน้ียังมีในเรื่องของการคลอยตามซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับความเชื่อที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ที่เกิดจากอิทธิพลของกลุมทําใหพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาคลายกับบุคคลในกลุม  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 4.1 กลุมตัวอยาง  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนิสิตชั้นปที่ 1–3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่

กําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นปฐมภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดสวน

ประชากร โดยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืน จํานวน 277 คน 
 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชสมารท

โฟน เจตคติเก่ียวกับใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใช
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สมารทโฟน เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาสองทาน ทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) มีคาความเที่ยงระหวาง 0.750 – 0.927 
 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการเขารวมวิจัยน้ีตองไดรับความยินยอม

จากผูเขารวมวิจัย ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม ในการตอบแบบสอบถามผูตอบไมตองระบุชื่อ-

สกุล และสาขาวิชา เม่ือแตละคนทําเสร็จแลวใหนําแบบสอบถามใสในกลองทีผู่วิจัยเตรียมไวให 
 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนของนิสิต โดยการ

วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แปรผล

ระดับความสัมพันธโดยใหเกณฑของ Cohen (Runyon and Other, 1996 อางอิงจาก Cohen, 1988) 
 

 4.5 ขอจํากัดการวิจัย  งานวิจัยน้ีหาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงมิได

ควบคุมตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ 

 

5. ผลการวิจัย 

 

 5.1 ลักษณะทางประชากร 

 กลุมตัวอยางสวนมากเปนนิสิตหญิง รอยละ 80.9 นิสิตชาย รอยละ 19.1 มีอายุเฉล่ีย 20.21 ป อายุต่ําสุด 18 ป อายุ

สูงสุด 25 ป สวนใหญเปนนิสิตชั้นปทีห่น่ึง รอยละ 36.5 รองลงมาเปนนิสิตชั้นปทีส่องและสาม รอยละ 32.3 และ 31.4 

ตามลําดับ ผลการเรียนสวนมากอยูในชวง 2.51–3.00 รอยละ 43.0 สวนใหญมีสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย รอยละ 82.3 

ซ่ึงสวนใหญไมเสียคาบริการ รอยละ 54.5 และเสียคาบริการรอยละ 27.8 
 

 5.2 เจตคติเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน และพฤตกิรรมของกลุมเพื่อนทีใ่ชสมารทโฟน 

จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีระดับเจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก รอยละ 52.7 

รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับนอย รอยละ 44.8 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ และมีระดับการรับรูพฤติกรรมของกลุม

เพื่อนที่ใชสมารทโฟนอยูในระดับมาก รอยละ 48.7 รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับนอย รอยละ 41.2 และรอยละ 

10.1 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับเจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน และระดับการรับรู 

  พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน 

ตัวแปร 
ระดับ (n = 227) 

มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n) 

เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน 52.7 (146) 44.8 (124) 2.5 (7) 

     = 15.68, S.D. = 2.41     

การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน 48.7 (135) 41.2 (114) 10.1 (28) 

      = 15.29, S.D. = 2.97     
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5.3 พฤติกรรมการใชสมารทโฟน 

จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสมารทโฟนระยะเวลาเฉล่ีย 5.40 ชั่วโมงตอวัน โดยส่ือสาร

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฉล่ีย 6.69 วันตอสัปดาห และความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนอยูที่ 7.22 รายละเอียดดัง

แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามพฤติกรรมการใชสมารทโฟน 

พฤติกรรมการใชสมารทโฟน  S.D. 

ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนตอวัน 5.40 2.41 

การใชสมารทโฟนส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนตอสัปดาห 6.69 1.58 

ความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 7.22 2.11 

 

 5.4 การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

จากการศึกษาพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเน่ืองจากการใชสมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา 

โดยที่มากกวารอยละ 90 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดเม่ือยตา สายตาลา ตาแหง มากกวารอยละ 80 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวด

ไหล/คอ และปวดขอมือและน้ิวมือ ดานจิตใจ ในเรื่อง ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ รูสึกหงุดหงิดเม่ือแบตเตอรี่โทรศัพท

ใกลหมดหรือหมด และรูสึกเครียดหากอยูในที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท มากกวารอยละ 70 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดศีรษะ ดาน

จิตใจ ในเรื่อง รูสึกหงุดหงิดเม่ือไมไดใชโทรศัพท และรูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน และดานสังคม ในเรื่อง รูสึกวาพูดคุย

กับคนในสังคมออนไลนมากกวาคนรอบขาง และมากกวารอยละ 50 ดานรางกาย ในเรื่อง ปวดหู/การไดยินลดลง รายละเอียด

ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนรายดาน 

การรับรูผลกระทบสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

ระดับการรับรู (n = 277) 

ประจํา 

% (n) 

บอยครั้ง 

% (n) 

บางครั้ง 

% (n) 

นานๆครั้ง 

% (n) 

ไมเคยเลย 

% (n) 

ดานรางกาย      

ปวดหู/การไดยินลดลง 1.4 (4) 2.9 (8) 18.4 (51) 36.5 (101) 40.8 (113) 

ปวดศีรษะ 3.6 (10) 7.9 (22) 27.4 (76) 37.9 (105) 23.1 (64) 

ปวดไหล/คอ  4.7 (13) 18.1 (50) 25.6 (71) 33.6 (93) 18.1 (50) 

ปวดเมื่อยตา สายตาลา ตาแหง 8.7 (24) 23.8 (66) 39.0 (108) 20.2 (56) 8.3 (23) 

ปวดขอมือและนิ้วมือ 6.1 (17) 17.0 (47) 29.6 (82) 27.8 (77) 19.5 (54) 

ดานจิตใจ      

หงุดหงิดเมื่อไมไดใชโทรศัพท 4.3 (12) 8.7 (24) 27.1 (75) 32.1 (89) 27.8 (77) 

รูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน  3.6 (10) 11.2 (31) 29.2 (81) 32.1 (89) 23.8 (66) 

ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ 6.5 (18) 20.9 (58) 29.6 (82) 28.5 (79) 14.4 (40) 

หงุดหงิดเมื่อแบตเตอร่ีโทรศัพทใกลหมดหรือหมด 14.1 (39) 15.2 (42) 22.0 (61) 32.1 (89) 16.6 (46) 

เครียดหากอยูในท่ีไมมีสัญญาณโทรศัพท 11.6 (32) 20.2 (56) 21.7 (60) 27.1 (75) 19.5 (54) 

ดานสังคม      

พูดคุยในสังคมออนไลนมากกวาคนรอบขาง 5.4 (15) 11.2 (31) 25.3 (70) 36.5 (101) 21.7 (60) 

กังวลวาเพ่ือนไมสนใจหากไมไดใชสมารทโฟน 3.2 (9) 7.9 (22) 12.6 (35) 20.9 (58) 55.2 (153) 
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เม่ือวิเคราะหระดับการรับรูโดยรวมดวยการใหคะแนนและแบงคะแนนรวมเปนสามกลุมตามเกณฑ ตั้งแตรอยละ 80          

อยูในระดับมาก ระหวางรอยละ 60–79 อยูในระดับปานกลาง และต่ํากวารอยละ 60 เปนกลุมที่อยูในระดับนอย (บุญธรรม            

กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2546) จากผลการวิเคราะห พบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

(โดยรวม) อยูในระดับนอย รอยละ 87.7 ระดับปานกลางและมาก รอยละ 9.0 และ 3.2 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 

4 
 

ตารางที่ 4 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน  

การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม) จํานวน รอยละ 

มีผลกระทบนอย  

มีผลกระทบปานกลาง  

มีผลกระทบมาก  

243 

25 

9 

87.7 

9.0 

3.2 

   =  17.68, S.D. = 9.24    

 

 5.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม) คือ 

เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน มี

ความสัมพันธกันในทางบวก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยเก่ียวของกับการรับรูผลกระทบสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

ตัวแปร r ระดับความสัมพันธ  

พฤติกรรมการใชสมารทโฟน 0.267 ** นอย 

เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน 0.406 ** ปานกลาง 

การรับรูพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน 0.362 ** ปานกลาง 

*p < 0.05, **p < 0.001  

 

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

6.1 การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

จากการศึกษาการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน (โดยรวม) อยูในระดับนอย รอยละ 87.7 ระดับ

ปานกลางและมาก รอยละ 9.0 และ 3.2 ตามลําดับ แตเมื ่อวิเคราะหการรับรูอาการเน่ืองจากการใชสมารทโฟนดาน

รางกายแลวพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเน่ืองจากการใชสมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา โดยที่

มากกวารอยละ 90 ในเรื่อง ปวดเม่ือยตา สายตาลา ตาแหง มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง ปวดไหล/คอ และปวดขอมือและน้ิว

มือ มากกวารอยละ 70 ในเรื่อง ปวดศีรษะ และมากกวารอยละ 50 ในเรื่อง ปวดหู/การไดยินลดลง สอดคลองกับการศึกษาใน

ประเทศและตางประเทศ เชนการศึกษาของ Loh KY and Reddy SC (2008) และ Bali RT และคณะ (2014) ที่พบวา 

บุคคลที่มีการใชเปนเวลานานสงผลใหเกิดกลุมอาการที่ผลกระทบตอรางกาย คือ กลุมอาการลาทางสายตา กลุมอาการที่มีผล

ตอเยื่อบุตา กลุมอาการมองภาพไมชัดทัง้การมองเห็นภาพซอน กลุมอาการตอระบบโครงรางกลามเน้ือ และงานวิจัยของชนก

ชนม แตงเติมวงศ (2556) ที่พบวากลุมตัวอยางบางคนติดมากจนถึงขั้นลืมกินขาว ทําใหสุขภาพเส่ือมโทรม  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2257 

การรับรูอาการเน่ืองจากการใชสมารทโฟนดานจิตใจพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเน่ืองจากการใช

สมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา โดยที่มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง ขาดสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ รูสึกหงุดหงิด

เม่ือแบตเตอรี่โทรศัพทใกลหมดหรือหมด และรูสึกเครียดหากอยูในที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท และมากกวารอยละ 70 ในเรื่อง 

รูสึกหงุดหงิดเม่ือไมไดใชโทรศัพท และรูสึกวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือน ซ่ึงเปนผลจากการใชสมารโฟนที่มากเกินไป โดยจาก

ศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) พบวา เด็กวัยรุนที่มีการใชอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่

สูงจะมีอาการผิดปกติ เชน อาการลงแดงหากไมไดใชสมารทโฟน มีปญหาทางการคิด มีอาการซึมเศราหรือกระวนกระวาย 

สมาธิสั้น และมีอารมณฉุนเฉียวมากกวากลุมอื่น และสอดคลองกับการศึกษาของวิจิตรา ประยูรวงษ (2556) ที่พบวา กลุม

ตัวอยางวัยรุนมีภาวะความเครียดเม่ือโทรศัพทอยูในจุดอับสัญญาณหรือแบตเตอรี่หมดจนไมสามารถติดตอใครได และการศึกษา

ของอธิปลักษณ โชติธนประสิทธ์ิ (2556) ที่พบวา รอยละ 89.0 ของวัยรุนเคยคิดไปเองวาโทรศัพทดังหรือมีเสียงเตือนหรือส่ัน 

การรับรูอาการเน่ืองจากการใชสมารทโฟนดานสังคมพบวา นิสิตกลุมตัวอยางมีการรับรูอาการเน่ืองจากการใช

สมารทโฟน ที่ตอบวา นานๆ ครั้ง ถึงประจํา โดยที่มากกวารอยละ 70 ในเรื่อง รูสึกวาพูดคุยกับคนในสังคมออนไลนมากกวา

คนรอบขาง และมากกวารอยละ 40 ในเรื่อง กังวลวาเพื่อนไมสนใจหากไมไดใชสมารทโฟน ซ่ึงสอดคลองกับวิทยา  นาควัชระ 

(2557) ที่กลาววา อาการกลัวเปนคนไมสําคัญ  กลัวไมมีใครคิดถึง จะมีความวิตกกังวลกลัวการสูญเสียขาวสารและการติดตอกับ

ผูคนอ่ืนๆ และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิชญ เพชรคํา และพรทิพย เย็นจะบก (2557) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช

สมารทโฟนของวัยรุนไทยที่มีผลกระทบดานลบตอตนเองและสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมระดับความสัมพันธของคน

ในสังคมที่เริ่มลดลงจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟน  
 

6.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน 

จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน คือ เจตคติเก่ียวกับการ

ใชสมารทโฟน พฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน และพฤติกรรมการใชสมารทโฟน ซ่ึงมีความสัมพันธกันในทางบวกกับ

การรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน  
ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนสวนใหญนิสิตกลุมตัวอยางมีชวงเวลาที่ใชสมารทโฟนในชวงเวลากอน

เขานอนมากถึงรอยละ 83.4 ระยะเวลาที่ใชสมารทโฟนโดยเฉล่ียวันละ 5.40 ชั่วโมง มีการใชสมารทโฟนส่ือสารผานเครือขาย

สังคมออนไลนเฉล่ีย 6.69 วันตอสัปดาห การรับรูความถี่ที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของตนเองอยูที่ 7.22 จาก 10 ระดับ 

กลาวไดวากลุมตัวอยางมีลักษณะพฤติกรรมการใชสมารทโฟนที่คอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกมลณัฐ โตจินดา 

(2556) ที่พบวา สวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนที่เปนเครื่องมือเชื่อมตอโซเชียลเน็ตเวิรค รอยละ 56.7 สวนใหญใชชวงเวลากอน

เขานอนรอยละ 94.2 และการศึกษาของวิสารัตน พันตวน (2555) พบวา สวนใหญเม่ือลืมพกพาโทรศัพทเคล่ือนที่จะมี

ความรูสึกกังวล และสอดคลองกับพวงผกา ตันกิจจานนท (2558) ที่กลาววา การกมหนาใชสมารทโฟนมากเกินไปโดยในการ

กมหนาทุกๆ 15 องศา ทําใหคอและหลังแบกรับนํ้าหนักเพิ่มยิ่งขึ้น สงผลทําใหปวดไหล คอ และปวดหลัง นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับการสํารวจของสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ป 2557 ที่

พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 36.2 มีการใชโทรศัพทเคล่ือนที่สงผลใหตนเองมีสมาธิในการเรียนหรือการทํางานลดลง  

เจตคติเก่ียวกับการใชสมารทโฟน และพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟน มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู

ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟน เพราะพฤติกรรมของแตละบุคคลที่สงการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการใช

สมารทโฟน เปนผลมาจากเจตคติ โดยที่สอดคลองกับ Hurlock, Elizabeth. B. (1967) กลาววาเจตคติที่มีมักมาจากการที่บุคคล

ไดรับความรูซ่ึงจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมดังกลาวดวย และสอดคลองกับสุปรียา ตันสกุล (2549) ที่กลาววาเจตคติเปนส่ิงที่

เกิดจากการเรียนรู ประสบการณของบุคคล อันไดแกประสบการณตรง ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ส่ือมวลชน ซ่ึงเปนส่ิงที่

จะชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคติได ส่ิงเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอการเกิดและการเปล่ียนเจตคติของบุคคลเปนอยางมาก  
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สวนปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมเพื่อนที่ใชสมารทโฟนเปนปจจัยที่มีผลทางบวกตอการรับรูผลกระทบตอสุขภาพ

จากการใชสมารทโฟน โดยที่ความสัมพันธของเพื่อนสนิทน้ันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่สงการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากการ

ใชสมารทโฟน ซ่ึงพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2545) กลาววาการเลือกคบเพื่อนนิสิตมักจะเลือกลักษณะคลายคลึงกับตนเอง 

เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ สรางคานิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมดานตางๆ ของกลุมวัยรุนเปนอยาง

มากเพราะเหตุผลวาธรรมชาติของวัยรุนจะผูกพันและตองการการยอมรับ การชื่นชมจากกลุมเพื่อน นอกจากน้ียังมีในเรื่องของ

การคลอยตามของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ที่ระบุวาเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับความเชื่อที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป ที่เกิดจากอิทธิพลของกลุมทําใหพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาคลายกับบุคคลในกลุม  สอดคลองกับสุพัตรา 

สุภาพ. (2540) วาบุคคลมักยึดเอาเพื่อนเปนแนวทางในการยึดหรือปฏิบัติตามกลุมเพื่อน  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

7.1.1 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนมีความสัมพันธกับการรับรูผลกระทบตอสุขภาพ

จากการใชสมารทโฟน จึงควรสนับสนุนหรือจัดอบรมใหนิสิตมีความรูและความตระหนักในเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจาก

พฤติกรรมการใชสมารทโฟนเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีตอไป 

7.1.2 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนสวนใหญมีลักษณะการใชที่คอนขางสูงในลักษณะ

กิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องระยะเวลาในการใช รวมถึงความถี่ในการใช ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพ ดังน้ันจึงควรมีการจัด

กิจกรรมหรือโครงการพิเศษ เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูและรูเทาทันส่ือ และมีแนวทางในการลดผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก

การใชสมารทโฟน  

7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสมารทโฟนในขอบเขตที่กวางขึ้น เพื่อใหมีขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการวางแผน กําหนดแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่สงผลตอสุขภาพตอไป 
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The Story Telling for Hospitalized Preschool Children  
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บทคัดยอ 

 

เด็กวัยกอนเรียนที่มีการเจ็บปวยและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนส่ิงที่มีผลกระทบตอจิตใจและอารมณ

ของเด็กเปนอยางมาก เน่ืองจากเด็กวัยน้ีเปนวัยที่เริ่มมีความเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวย แตความสามารถในการจัดการ และ

การปรับตัวยังพัฒนาไดไมดีพอ เด็กปวยวัยกอนเรียนตองพบกับผูคนแปลกใหมและเขาพักรักษาในสถานที่ซ่ึงแตกตางจาก

สภาพแวดลอมและบุคคลที่คุนเคยที่บาน การเลานิทานเปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถชวยทําใหเด็กรูสึกผอนคลาย ลดความกลัว

และวิตกกังวล มีความสุข สนุกสนานและเพลิดเพลิน รวมทัง้เปนการสรางความไววางใจใหกับผูปวยเด็กที่ตองอยูในโรงพยาบาลตอ

บุคลากรทางการพยาบาลในการใหการดูแลรักษานอกจากน้ีการเลานิทานยังเปนการสงเสริมพัฒนาการตามวัยใหมีความเหมาะสม

ดังน้ันพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยเด็ก จึงควรใหความสําคัญโดยการจัดกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวย

รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดามารดาเลานิทานใหบุตรปวยในโรงพยาบาลโดยใชเทคนิคที่เหมาะสม ซ่ึงทําใหเด็กปวย

ใหความรวมมือในการรักษามากยิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ: เด็กปวยวัยกอนเรียนในโรงพยาบาล  การเลานิทาน  พัฒนาการเด็ก  ความกลัวและวิตกกังวล 

 

Abstract 

 

Preschool children are tremendously affected by illnesses and hospitalization on their mind and 

emotion. Children in this age begin to understand about illness. However, capability of management and 

adjustment for themselves arenot yet well-developed. Sick preschool children have to face with unfamiliar 

people and places in a hospital which are different from circumstance and familiar persons at home. 

Storytelling is an activity that could help the sick children feel relax, decrease fear and anxiety, happy, 

fun, enjoyment as well as develop trust of the sick and hospitalized children on health and nursing care 

personnel. In addition, the storytelling could help enhance child age-appropriated development. Therefore, 

nurses who are caring for children with illness should pay more attention on giving the storytelling activities 

to the children, as well as encourage and promote parents to give the storytelling to their ill and hospitalized 

children with suitable techniques. This makes the illness children more cooperative in treatment. 

 

Keywords: hospitalized preschool children, storytelling, child development, fear and anxiety 
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บทนํา 

 การเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนส่ิงที่มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กทุกคนเปนอยางมาก 

เน่ืองจากเปนส่ิงที่ทําใหเด็กเกิดความเครียดและความกลัวขึ้น เด็กตองจากครอบครัวมาอยูในสถานที่ที่แปลกใหมและไมคุนเคย 

ไดแก สภาพหอผูปวย อุปกรณการแพทย การพบเห็นบุคคลอ่ืนที่มีอาการเจ็บปวย และการไดรับการดูแลจากบุคคลแปลกหนา

ทั้งแพทยและพยาบาล ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่กระตุนใหเด็กรูสึกวาตนเองน้ันกําลังถูกคุกคามและเปนอันตราย ซ่ึงเด็กวัยกอนเรียน

น้ันมีความเขาใจและความสามารถในการจัดการความเครียดและความกลัวไดนอยกวาเด็กโต (วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล และว

ราภรณ ชัยวัฒน, 2550) 

เด็กวัยกอนเรียนเปนเด็กที่มีอยูชวงอายุระหวาง 3-6 ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางตอเน่ืองมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญเติบโตของประสาทและสมองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วแมจะไมรวดเร็วเทาเด็กวัยทารก ชวงวัยน้ี

จึงเปนชวงสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาอยางมาก เน่ืองจากเด็กวัยน้ีจะเริ่มเรียนรู ส่ิง ใหมจากสังคม

ภายนอกมากขึ้น โดยสังเกตไดจากเด็กมักชอบตั้งคําถามสามารถพูดเปนประโยคยาวมากขึ้น เลาเรื่องราวที่คุนเคย หรือ

เรื่องราวที่ไดฟงมาจากผูอ่ืนไดตั้งแตตนจนจบเรื่อง และเริ่มเรียนรูการเปนผูฟงและผูพูดไดดี(พิมพาภรณ กล่ันกล่ิน, 2555; ศรี

เรือน แกวกังวาล, 2553) ผูปกครองจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุนหรือสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก

ชวงวัยน้ีเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดเปนระบบมาก และมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น แตเด็กยัง

ไมแยกแยะระหวางความเปนจริงกับจินตนาการ เด็กจึงจะแปลความหมายตามความรูสึกของตนเองเปนหลัก โดยสวนใหญเด็ก

จะเขาใจวาการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนการถูกลงโทษ รูสึกวาตนเองเขามาอยูในสถานการณที่เปนอันตรายและ

กําลังถูกคุกคามอยางมาก (Hockenberry, Wilson& Wong, 2011) และเด็กวัยน้ีมีขอจํากัดในเรื่องของการปรับตัวสอดคลอง

กับทฤษฎีพัฒนาการทางดานจิตสังคมของ Erikson (ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย, 2560) กลาววาระยะพัฒนาการในชวงวัยเด็กตอน

ปลายที่มีอายุ 3-6 ป เด็กจะมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองมากขึ้น การพัฒนาบุคลิกภาพเกิดจากการเรียนรู

ประสบการณจากบุคคลรอบขางและส่ิงแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการจากการทํากิจกรรมตาง ๆ หรือการมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เด็กวัยน้ีเริ่มมีการเรียนรูความรูสึกนึกคิด เจตคติ และคานิยมทางสังคม เพื่อทําใหสามารถปรับตัวอยู

รวมกับบุคคลในสังคมได และสอดคลองกับการศึกษาของบ็อกส (Boggs, 1999 cited in กาญจนา ศิริเจริญวงศ, 2542) พบวา 

สาเหตุความเครียดของเด็กวัยกอนเรียนที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอยู 4 อยาง ไดแก ความกลัวการแยกจาก กลัว

รางกายไดรับบาดเจ็บและความเจ็บปวด กลัวการถูกจํากัดกิจกรรม กลัวอุปกรณการรักษา สภาพแวดลอม และบุคคลแปลก

หนา จึงทําใหเด็กวัยน้ีตอตานและไมคอยใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล ดังน้ันการดูแลเด็กเพื่อชวยเหลือใหเด็กสามารถ

ปรับตัวในการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล ไดแก การใหขอมูล การใหผูปกครองเองเขามามีสวนรวมในการรักษา การสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กและพยาบาล รวมทั้งการใชส่ือศิลปะตาง ๆ เขามามีสวนชวยในการสรางความคุนเคยและความ

ไววางใจระหวางเด็กและพยาบาล เพื่อใหเด็กใหความรวมมือในการดูแลรักษามากขึ้น ส่ือศิลปะที่มีความสําคัญสําหรับเด็กวัย

กอนเรียนก็คือการเลานิทาน (Boggs, 1999 cited in กาญจนา ศิริเจริญวงศ, 2542) 

การเลานิทานเปนกลวิธีหน่ึงที่ชวยใหผูปกครองสามารถสงเสริมหรือกระตุนพัฒนาการทางสมองของเด็กวัยน้ีไดอยาง

มีประสิทธิภาพเพราะการเลานิทานเปนกิจกรรมที่เด็กวัยกอนเรียนชื่นชอบไมใชเพียงเพราะวานิทานเปนเรื่องของมีโลก

จินตนาการเทาน้ัน แตยังตอบสนองความตองการตามระยะพัฒนาการของเด็กแฝงอยูดวย (Berkowitz, 2011)โดยการฟง

นิทานจะชวยพัฒนาและกระตุนเซลลประสาทของสมองใหเชื่อมตอกันมากขึ้นขณะที่เด็กรับฟงเรื่องราว รวมทั้งยังเปนชวงเวลา

ที่กระตุนใหเด็กไดคิด วิเคราะหเพื่อติดตามเรื่องราวของนิทาน (นภาปย สิริกรกาญจนา, 2553)โดยเด็กที่ฟงนิทานบอยๆ จะมี

ความจําที่ดี สามารถจดจําเรื่องราวตางๆ และสามารถเลาเรื่องราวที่ไดรับฟงออกมาเปนประโยคที่มีความสมบูรณครบถวนจน

จบเรื่องราว (Berkowitz, 2011)และจากการศึกษาของสุธิศา ลามชาง และคณะ (2548) พบวา การใหขอมูลโดยการใชหนังสือ

นิทานประกอบภาพการตูนตอความรูและทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดสในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอช ไอ วี มีคาเฉล่ียคะแนน

ความรูและทัศนคติสูงกวากอนฟงนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและเด็กที่รับฟงนิทานประกอบการใชคําถามกระตุนคิดมี
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ทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูทางสายตา การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับเหตุการณและการ

หาความสัมพันธเพิ่มมากขึ้น(พรรณทิพา มีสาวงษ, 2556) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเด็กวัยกอนเรียนที่ฟงนิทานอยางตอเน่ืองจะมี

พัฒนาการทางดานความจํา ความคิด และการส่ือสารที่ดีมากขึ้น ซ่ึงการเลานิทานที่ดีควรเนนใหเด็กเขาใจประเด็นตาง ๆ มาก

ขึ้นผานการอภิปราย หรือพูดคุยเรื่องราวสวนใดสวนหน่ึงจากนิทานที่เด็กอาน รวมทั้งมีการใชเสียงรูปภาพ หรือทาทางในการ

ชวยกระตุนประสาทสัมผัสการเรียนรูทางดานภาษาและการส่ือสารของเด็กมากขึ้น (Worth, 2008) 

การเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนส่ิงที่มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กทุกคนเปนอยางมาก 

เน่ืองจากเปนส่ิงที่ทําใหเด็กเกิดความเครียดและความกลัวขึ้นซ่ึงหากเด็กเกิดความเครียดและความกลัวที่มากเกินไปจะสงผล

เสียตอทักษะการเรียนรูตาง ๆ ของเด็ก ไดแก ทักษะทางดานสังคม การส่ือสาร พัฒนาการดานจิตใจและอารมณ ทําใหเด็กเกิด

พฤติกรรมซึมเศรา ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง (เนตรฤทัย ภูนากลม และสุชาดา ปราบมีชัย, 

2555) ซ่ึงจากธรรมชาติของเด็กวัยกอนเรียนเปนวัยที่ชอบคิด มีจินตนาการ และมีชวงเวลาความสนใจที่จํากัด เด็กวัยน้ีจึงชอบ

ฟงนิทานเปนอยางมาก เน่ืองจากนิทานมีเน้ือเรื่องที่กระชับ รูปภาพมีสีสัน นาสนใจ รวมทั้งเด็กยังซักถามเม่ือมีขอสงสัยได

ตลอดเวลาที่มีผูเลานิทานใหฟง จึงสงผลใหนิทานสามารถชวยลดความเครียดและความกลัวที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวยและการ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของเด็กได 

 

วัตถุประสงคของบทความ 

 เพื่อศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการเลานิทานสําหรับผูปวยเด็กวัยกอนเรียนที่เตรียมตัวเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

เพื่อชวยใหเด็กสามารถปรับตัวในการรักษาอาการปวยและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กกับพยาบาล เพื่อใหเด็กใหความ

รวมมือในการดูแลรักษามากขึ้น 

 

ความหมายและความเปนมาของนิทาน 

 “นิทาน” ถือเปนเรื่องราวที่เลาสืบเน่ืองกันมาแตโบราณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซ่ึงหมายความรวมถึงเรื่องเลาที่

อาจเปนเรื่องจริงหรือเรื่องที่แตงขึ้นตามความเชื่อ คานิยม หรือประวัติศาสตรของบุคคลในแตละยุคสมัย โดยเนนความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือสอดแทรกคติสอนใจสําหรับเปนแนวทางในการดํารงชีวิต รวมทั้งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ 

(จิดาภา หัตถะผะสุ, 2552; Kocaman-Karoglu, 2015)แมวาในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทและมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กมากขึ้นแตนิทานก็ยังเปนส่ิงที่สําคัญที่เด็กทุกคนตองการรับฟงเพื่อใหเกิดความรูสึก

ผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งยังชวยสงเสริมจินตนาการ สอดแทรกประเด็นทางดานคุณธรรมจริยธรรม การทํา

ความดีตามคานิยมของสังคม และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ ดานความคิดและสติปญญา ซ่ึงการเลานิทานที่ชวย

สงเสริมพัฒนาการที่ดีควรมีการขึ้นตน ดําเนินเรื่องจนจบ รวมทั้งมีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองเพื่อตอบสนองความตองการ 

ชวยสงเสริมจินตนาการ ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ และมีความสุขมากขึ้น (Flynn, 2013)นอกจากน้ีลักษณะของนิทานที่ดี

ควรเปนนิทานเรื่องส้ัน สามารถจบไดในตัวเอง มีตัวละครนอย มีความเปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวละคร 

เปนเรื่องราวที่สามารถแสดงประกอบเรื่อง มีการสรุปเรื่องที่งาย ชัดเจน ไมซับซอน รวมทั้งสามารถใหแงคิดแกเด็กไดเปนอยางดี 

(Berkowitz, 2011) 

 การเลานิทานเปนการถายทอดประสบการณ ความคิด สอดแทรกจริยธรรมและการปฏิบัติตัว เพื่อใหเด็กไดรับแตส่ิง

ที่ดี ประทับใจ และมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเลานิทาน (Flynn, 2013) ในปจจุบันนิทานเด็กมีความหลากหลายมากขึ้น มีการ

จัดทําขึ้นตามความตองการและความสนใจของเด็ก โดยใหความสําคัญตามชวงอายุ และความสามารถทางการรับรูตามวัย 

นิทานสําหรับเด็กสามารถแบงออกไดหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี (Vilke, 2000) 

1. นิทานปรัมปรา (Fairy tale) เปนนิทานที่มีเรื่องราวหรือตัวละครในเรื่องเปนเทพหรือก่ึงเทพ นิทานประเภทน้ี

สวนใหญเปนนิทานที่มีเรื่องราวคอนขางยาว เปนเรื่องสมมติขึ้น ไมระบุสถานหรือเวลาที่ชัดเจน ตัวละครสรางสรรคขึ้นตาม
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จินตนาการ เน้ือเรื่องเปนแนวอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย นิทานแบบน้ีมีอยูทั่วไปในโลกทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก เชน นาง

สิบสอง สังขทอง ปลาบูทอง สโนไวท ซินเดอเรลลาและเจาหญิงนิทรา เปนตน 

2. นิทานทองถิ่น (Legend) นิทานประเภทน้ีมีขนาดส้ันกวานิทานปรัมปรา เปนเรื่องเหตุการณเดียวเก่ียวกับความ

เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น ที่มีความเชื่อวาเรื่องเหลาน้ีเกิดขึ้นจริง มีบุคคลจริง มีสถานที่จริงนิทานทองถิ่น

อาจเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตของวีรบุรุษประจําชาติ หรือประจําเมือง เชน ทาวแสนปม พระรวง หรือเปนเรื่องนางไมนางนาก 

นางเงือก ที่ปรากฏกายขึ้น  

3. เทพนิยาย (Myth) เปนนิทานที่ตัวละครเปน เทวดา นางฟา เจาปา เจาเขา เจาที่ เจาแมตางๆ เทพนิยายเหลาน้ี

มักมีสวนสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยปฏิบัติในทางศาสนา นิทานประเภทน้ี ไดแกเรื่องราวที่

เก่ียวกับพระอินทรทาวมหาสงกรานต นางเมขลากับรามสูร นารายณสิบปาง เปนตน 

4. นิทานเรื่องสัตว (Animal Tale) นิทานประเภทน้ีจะมีสัตวเปนตัวเอกของเรื่องโดยสัตวในนิทานจะมีความคิดและ

การกระทําแบบมนุษยธรรมดา บางเรื่องแสดงความเฉลียวฉลาดหรือความโงเขลาของสัตวหรือเรื่องที่ไมนาเปนไปไดสวนใหญ

จะสอดแทรกคติสอนใจ ไดแกราชสีหกับหนูชาดกตางๆ ที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสัตวหลายชนิดกามากินถั่วกินงา

Gingerbread Boy และ The Old Woman and Her Pig เปนตน  

5. นิทานตลกขบขัน (Jest) มักเปนเรื่องส้ันๆ มีเน้ือเรื่องที่ไมนาเปนไปไดเก่ียวกับความโงและกลโกง การแกเผ็ด การ

แสดงปฏิภาณไหวพริบ การพนันขันตอ การเดินทางและการผจญภัยตัวเอกของเรื่องมีลักษณะตลกขบขัน บางทีไมฉลาด หรือ

เปนคนโงเงาอยางที่สุด มักจะทําเรื่องที่คนทั่วไปไมทํากันหรือเรื่องที่ตัวเอกเปนคนมีสติปญญาและปฏิภาณไหวพริบ เชน ศรี

ธนญชัย เปนตน 

บุคลากรทางดานสาธารณสุขหรือผูปกครองควรเลือกนิทานที่เหมาะกับระยะพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัย 

เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูในดานตางๆ อยางเต็มที่ ซ่ึงนิทานสําหรับเด็กที่เหมาะสมตามระยะพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน

ควรเปนเรื่องงายๆ ที่มีความสมบูรณในตัวเอง เปนเรื่องที่เด็กสามารถคาดคะเนเหตุการณได มีการดําเนินเรื่องที่ไมนาเบื่อและ

ชวนติดตาม อาจสอดแทรกเกร็ดขอสงสัยใหเด็กรูสึกวาจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อใหเกิดความนาสนใจและอยากติดตามมากขึ้นเป

นเรื่องราวภายในครอบครัว หรือเก่ียวของกับชีวิตประจําวันที่เด็กสามารถจินตนาการหรือติดตามเรื่องราวได มีตัวละคร

คอนขางนอย ตัวละครมีลักษณะและพฤติกรรมที่สรางสรรค จําไดงาย และใกลเคียงกับตัวเด็ก นอกจากน้ีผูปกครองควร

เพิ่มเติมรายละเอียดหรือสอดแทรกประเด็นอ่ืนๆ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของเด็ก (กมล

ทิพย ขลังธรรมเนียม, 2557; Worth, 2008) 

 

ประโยชนของการเลานิทาน 

การเลานิทานสามารถจูงใจใหเด็กจดจออยูกับการเลาไดโดยงาย เพราะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี 

อารมณรวมไปกับเรื่องราว การเลานิทานสามารถโนมนาวใหเด็กคลอยตามเรื่องราวไดอยูเสมอ รวมทั้งยังชวยในเรื่องของการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยไดดังน้ี  

 ดานรางกาย เด็กจะไดฝกประสาทสัมผัสทางสายตา เม่ือไดมองตัวหนังสือหรือภาพจากที่ผูปกครองใชประกอบการ

เลานิทาน และหากเด็กไดมีสวนรวมในการเลานิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ เด็กก็จะไดมีการเคล่ือนไหวรางกายสวน

ตาง ๆ เปนการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็กอีกดวย 

 ดานอารมณ การเลานิทานทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการตั้งใจฟงนิทานทําใหเด็กเกิดสมาธิมากขึ้น 

และทําใหเด็กรูสึกวาตนเองไดรับการเอาใจใสและความรัก ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดความรูสึกผูกพันกับผูเลาโดยไมรูตัว 

 ดานสังคม การเลานิทานโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวเก่ียวกับการมีคุณธรรม และระเบียบวินัย จะทําใหเด็กมีความ

เขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืนมากขึ้น เกิดความรูสึกอบอุนใกลชิดและเปนกันเองกับผูเลา ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน 

นําไปสูการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนตอไป 
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 ดานสติปญญา การเลานิทานจะทําใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการตามเรื่องราวที่เลา มีการพัฒนาทางดานภาษา

ทั้งการฟง การพูด และการอาน การจดจําเรื่องราวและคําในนิทานจะทําใหเด็กไดรับประสบการณที่จะสามารถนําไปพัฒนา

ทักษะทางดานความคิดวิเคราะห การเสริมสรางจินตนาการที่ไรขอบเขตใหกับเด็กไดอีกดวย 

 ดานจริยธรรม ทําใหเด็กถูกกลอมเกลาจิตใจใหมีความละเอียดออน รูจักการแบงปน และสรางเสริมการมองโลกใน

แงดีใหกับเด็ก 

การเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมจะชวยใหผูปวยเด็กวัยกอนเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมและ

กระตุนพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และพฤติกรรม รวมทั้งเปนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คุณคา 

ความเชื่อ และคานิยมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมใหมีความเหมาะสมตามวัย ดังน้ันบุคลากร

ทางดานสาธารณสุขจึงควรใหความสนใจและสงเสริมใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก

และสามารถใชเทคนิคการเลานิทานไดอยางเหมาะสมกับเด็กวัยกอนเรียน  

 

การจัดกิจกรรมเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

 การเลานิทานเปนศิลปะอยางหน่ึงซ่ึงผูเลามีเทคนิคการเลาที่แตกตางและหลากหลายกันออกไปในแตละบุคคลหรือ

เรื่องราว การจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับเด็กวัยกอนเรียนเปนส่ิงที่ชวยใหเด็กสามารถเรียนรู ลักษณะทาทาง พฤติกรรม 

ความรู ความเขาใจ คานิยม ความเชื่อ บทบาทหนาที่ และพฤติกรรมทางสังคมจากบิดาและมารดาไดเปนอยางดี เน่ืองจากเด็ก

วัยน้ีจะเปนชวงวัยที่มีการเลียนแบบพฤติกรรมจากบิดามารดาโดยในชวงเวลาของการเลานิทานบิดามารดาสามารถสอดแทรก

ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม และแบบอยางที่ดีใหกับเด็กไดการจัดกิจกรรมเลานิทาน เปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถชวย

ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเด็ก ซ่ึงก็คือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพอใจ การเลานิทานที่เหมาะสมกับ

วัยเปนหัวใจสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก สามารถกระตุนสมองและจุดเชื่อมโยงของสมองใหมีการเติบโตไดเปนอยางดี 

การจัดกิจกรรมเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กที่ดีควรมีลักษณะ ดังน้ี(นิลุบล สินธุปน, 2549) 

1. ควรคัดเลือกเน้ือเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยเรื่องราวที่เหมาะสมกับเด็กวัยน้ีควรเปนเรื่องที่ส้ัน กระชับ 

และไมซับซอน  

2. ผูเลาตองจดจําเรื่องราวไดดีทุกขั้นตอน ใชเทคนิคการเลาเรื่องควรใชคําที่งาย ๆ ตรงไปตรงมา การเลาควรรวบรัด

เน้ือหา ไมใสเน้ือหาหรือรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป เพราะรายละเอียดที่ไมจําเปนจะทําใหเด็กลืมเรื่องหลักหรือใจความ

สําคัญของเรื่อง  

3. ใชนํ้าเสียงกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยใชนํ้าเสียงที่ชัดเจน มีการใสความรูสึกลงในนํ้าเสียง ใชจังหวะการพูดที่

เหมาะสม มีการใชโทนเสียงสูงต่ําตามบทบาทของตัวละครในนิทาน 

4. มีการใชทาทางประกอบที่พอเหมาะ ไมมากไมนอยจนเกินไป เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจมากขึ้น 

5. เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทานไดในจังหวะที่เหมาะสม มีการใชคําถามกระตุน เพื่อใหเด็กเกิดความ

สนใจ และรูสึกสนุกสนานมากขึ้น 

6. สรางบรรยากาศในการเลานิทานที่เหมาะสมกับเรื่องราวกระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกอยากรูอยากเห็น และ

ติดตามเรื่องราวอยางตอเน่ือง 

 การศึกษาผลของโปรแกรมการเลานิทานรวมกับการมีสวนรวมของผูปกครองตอความกลัวของเด็กวัยกอนเรียน อายุ 

3-6 ป ที่มาฉีดวัคซีนที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหน่ึง โดยเลานิทานเรื่อง เข็มวิเศษกับนองเกง ใชเวลา

ประมาณ 5 นาที เน้ือหาประกอบดวยวัตถุประสงค บรรยากาศในหองปฏิบัติการพยาบาล ความรูสึกที่เกิดขึ้นและผลดีที่เด็กจะ

ไดรับ ตัวละครเปนเด็กวัยกอนเรียน ใชภาษาตามระดับพัฒนาการ มีรูปภาพสีสดใสตามความชอบของเด็กวัยน้ี ผลการศึกษา

พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนความกลัวจากการประเมินดวยตนเอง และคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความกลัวในระยะ

หลังฉีดวัคซีน นอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนตรฤทัย ภูนากลม และสุชาดา ปราบมีชัย, 2555)  
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การเลานิทานสําหรับเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาล: การประยุกตใชในการพยาบาล 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสวนใหญจะพบวามีงานวิจัยเฉพาะการเลานิทานประกอบรูปภาพในหนังสือหรือการนํา

หนังสือนิทานมาเลาใหผูปวยเด็กฟง อยางไรก็ตามการเลานิทานใหผูปวยเด็กฟงเปนชองทางการส่ือสารระหวางพยาบาลกับ

ผูปวยเด็ก และยังเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน พยาบาลมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหผูปกครองหรือบิดามารดา อาน

หนังสือหรือเลานิทานใหเด็กปวยฟง โดยเฉพาะในเด็กวัยกอนเรียนที่อยูในวัยที่มีจินตนาการสูง มีความกลัวและวิตกกังวลตอ

สถานที่แปลกใหม วิตกกังวลตอการที่ตองแยกจากสถานที่และบุคคลที่คุนเคยเม่ืออยูที่บาน อีกทั้งยงัสามารถชวยเหลือใหผูปวย

เด็กปรับตัวตอความเครียด ความกลัว และความเจ็บปวยขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางเพื่อ

นํามาประยุกตใชในการพยาบาลผูปวยเด็กวัยกอนเรียนไดดังน้ี (กมลทิพย ขลังธรรมเนียม, 2557)  

 1. การประเมินปญหาและความตองการของผูปวยเด็ก โดยประเมินปญหาตาง ๆ จากผูปวยเด็กและผูเล้ียงดู อาจโดย

การสัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ไดแก 

  1.1 อายุ พัฒนาการดานอารมณและสติปญญาของผูปวยเด็ก 

  1.2 ภูมิหลัง ประสบการณที่เคยไดรับ ความสนใจและความพรอมของผูปวยเด็ก 

  1.3 ปญหาที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขของผูปวยเด็ก 

 2. การตั้งเปาหมายและเลือกเน้ือหานิทานที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเด็ก พยาบาลควรตั้งเปาหมายในการแกไขปญหา

หรือพฤติกรรมของผูปวยเด็กและคัดเลือกเน้ือเรื่องที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับปญหา โดยใชหลักการดังน้ี 

  2.1 เน้ือเรื่องมีความใกลเคียงกับสถานการณของผูปวยเด็ก เพื่อสะทอนประสบการณตาง ๆ ใหกับเด็กไดมาก

ที่สุด แตไมจําเปนตองเหมือนกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งหมด อาจเปนเพียงสวนหน่ึงหรือบทใดบทหน่ึง หรือประโยคหน่ึง

ในนิทาน ก็สามารถนํามาใชได โดยเน้ือเรือ่งควรจบลงอยางมีความสุขหรือจบลงดวยชัยชนะของตัวละครหลัก 

  2.2 เน้ือเรื่องควรส้ัน กระชับ ภาษาเขาใจงาย ตรงไปตรงมา ใชเวลาในการเลาไมเกิน 5-10 นาที 

  2.3 ควรคํานึงถึงภูมิหลัง และประสบการณเดิมของผูปวยเด็กแตละคนเสมอ 

  2.4 ควรเปดโอกาสใหบิดามารดาหรือผูปกครองผูปวยเด็กเขามามีสวนรวมในการฟงและเลือกนิทานที่เด็กให

ความสนใจและชื่นชอบ 

 3. วิธีการเลาใหเด็กฟง หรือใหผูปวยเด็กไดอานหนังสือถาสามารถอานไดดวยตนเอง 

  3.1 ควรเลาชา ๆ และเลาซํ้า ๆ ตามความตองการของเด็ก 

  3.2 ขณะเลาเรื่องควรสังเกตปฏิกิริยาของเด็ก 

  3.3 หลังจากจบเรื่อง ควรสรุปสาระสําคัญที่ตองการจะเนนใหเด็กฟงอีกครั้ง 

 4. การสรุปเรื่องราวในนิทาน พยาบาลควรสรุปเรื่องราวรวมกับการอภิปรายหลังการเลานิทานกับเด็กเพื่อสงเสริมให

เด็กมองเห็นแนวทางการแกปญหาของตนเอง และสามารถปรับตัวกับสถานการณที่ผูปวยเด็กตองเผชิญไดอยางรวดเร็ว ซ่ึง

พยาบาลอาจจะอภิปรายเดี่ยวหรือกลุมก็ไดตามโอกาส สอดคลองกับการศึกษาของกมลทิพย ขลังธรรมเนียม (2557) พบวา 

การสรุปเรื่องราวหลังจากการเลานิทาน จะสามารถดึงความคิดของเด็กใหเขาสูประเด็นที่ตองการได และยังชวยพัฒนาทักษะ

ทางดานสังคม ใหเด็กไดมีการเรียนรูในการปรับตัวเขากับผูอ่ืนอีกดวย 

 ตัวอยางหน่ึงที่นาสนใจคือการใชนิทานเขามาชวยในขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ซ่ีงพบมากที่สุดเม่ืออายุ

ประมาณ 2-5 ขวบ แตการรักษาในเด็กเล็กไมใชเรื่องงาย เพราะขั้นตอนการรักษาจะมีการเจาะเลือดจากไขกระดูก เจาะนํ้าไข

สันหลัง รวมถึงขั้นตอนการกินยาและรักษาดวยเคมีบําบัด ดังน้ันเพื่อส่ือสารกับเด็กไมใหตอตานและใหความรวมมือ การเลา

นิทานจึงถูกนํามาใชในกระบวนการรักษา ดวยนิทานที่มีชื่อเรื่องวา “หนูทําได...สูโรคภัยดวยจิตใจเขมแข็ง” โดยเน้ือเรื่องเปน

ขั้นตอนตางๆ ของการรักษาที่เด็กตองถูกทําหัตถการและมีบุคคลภายในครอบครัวอันเปนที่รักของเด็ก หรือแมแตใชสัตวเล้ียงมี

เด็กมีความผูกพันมาใชดําเนินเรื่องเพื่อสรางกําลังใจ วาเด็กสามารถผานขั้นตอนตางๆ ของการรักษาได โดยตอนสุดทายเด็กที่

ผานขั้นตอนการรักษาจะไดรับเหรียญรางวัล เพื่อใหเด็กมีกําลังใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจากการทดลองเลานิทานของแพทยพบวา เด็ก
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ปวยชอบนิทานเรื่องดังกลาวเน่ืองจากรูสึกวาตนเองมีหลายอยางเหมือนกับตัวละครในเรื่อง ซ่ึงสุดทายแลวส่ิงเหลาน้ีจะสราง

กําลังใจใหเด็กปวยและผูปกครองซ่ึงอยากใหลูกตอสูกับโรคภัยตางๆ ไดอยางเต็มที ่

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจุบันการจัดกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยกอนเรียนปวยในโรงพยาบาลยังขาดการติดตาม

ประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ดังน้ันบุคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรใหความสําคัญในการจัดการทางการพยาบาล

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กในแตละวัย ตามความสามารถของเด็กทั้งในขณะปกติและขณะเกิดการเจ็บปวย เพื่อให

พัฒนาการของเด็กเปนไปอยางเหมาะสม และควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กในแตละดานในขณะที่

เด็กไดรับฟงนิทาน เพื่อนําขอมูลเชิงประจักษที่ ไดไปพัฒนาแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยกอนเรียนปวยใน

โรงพยาบาลที่เหมาะสมตอไป 

 

บทสรุป 

ความเจ็บปวยและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทําใหผูปวยเด็กวัยกอนเรียนเกิดขอจํากัดขึ้นทั้งในดานความคิด

ความเขาใจ การส่ือสาร และการปรับตัว อีกทั้งยังทําใหผูปวยเด็กรูสึกวาตนเองตองเผชิญกับสถานการณที่เปนอันตราย ถูกแยก

จากบุคคลในครอบครัว เปล่ียนสถานที่  พบเจอกับบุคคลแปลกหนาที่ไมคุนเคย ทําใหเกิดความเครียด และวิตกกังวล 

โดยเฉพาะพยาบาล ที่เขามาบทบาทในการดูแลและใหการพยาบาลกับผูปวยเด็ก โดยสวนใหญเด็กจะเขาใจวาพยาบาลเขามา

ทําใหตนเองเกิดความเจ็บปวด จึงทําใหหวาดกลัวการดูแลของพยาบาลเปนอยางมาก ดังน้ันการนํานิทานเขามามีสวนรวมใน

การใหการพยาบาลจึงมีความสําคัญ เพื่อชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปวยเด็กและพยาบาล สรางความคุนเคยและความ

ไววางใจ ทําใหการใหการพยาบาลเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้นแลวน้ัน การเลานิทานยังชวยสงเสริมพัฒนาการของผูปวยเด็กวัย

กอนเรียนในหลาย ๆ ดาน รวมทั้งนําไปใชเปนเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของผูปวยเด็กไดเปนอยางดี 

การเลานิทานเปนกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบเน่ืองจากนิทานชวยตอบสนองความตองการของเด็กและสงเสริมจินตนาการ

ที่เหมาะสมกับระยะพัฒนาการในแตละชวงวัย รวมทั้งเปนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แงคิด และคติเตือนใจใหกับเด็ก

วัยกอนเรียน ดังน้ันบุคลกรทางดานสาธารณสุขควรใหความสําคัญและกระตุนใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการใชการเลา

นิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเลานิทานสําหรับผูปวยเด็กวัยกอนเรียนที่เตรียมตัวเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล เพื่อชวยเหลือใหเด็กสามารถปรับตัวในการรักษา เกิดความไววางใจ และใหความรวมมือในการ

รักษาพยาบาลมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมพัฒนาการ และความสามารถของเด็กทั้งในภาวะสุขภาพแข็งแรงและเจ็บปวยให

เหมาะสมมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกนัโรคไขเลือดออก ตาํบลเข็กนอย  

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน

หมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 280 คนโดยทําการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลาก

จากบานเลขที่ตามทะเบียนราษฎร เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

ไดคา CVI = 0.95ผลการศึกษาพบวาปจจัยขอมูลทั่วไปเรื่องเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน,ปจจัยดาน

ขอมูลการรับรูการปองกันโรค เรื่องการไดส่ิงสนับสนุนที่ไดรับในการกําจัดลูกนํ้ายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย         

การไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกอยูเสมอ และการเขารวมการประชุมหรืออบรมเก่ียวกับโรคไขเลือดออก, การรับรูโอกาสเส่ียง 

การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรคไขเลือดออกและการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากการศึกษาวิจัยที่กลาวมาขางตน การรับรู         

ในดานตาง ๆ สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก ดังน้ันควรมีการรณรงคและสงเสริมดานความรู       

แกประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชน  
 

คําสําคัญ: การรับรู  พฤติกรรม  การปองกันโรค  โรคไขเลือดออก 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine factors associated with preventive behavior against 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) among people at Moo 9, Ban Prakobsuk, KhekNoi, Khao Kho, Phetchaboon 

(280 people). The questionnaire was constructed by the researcher from extensive analysis of related 

literature and consultation with three experts (CVI = 0.95). The research found that the factors of general 

information (sex, education, occupation and average income per month), perception on prevention of 

DHF (receive support for eliminate mosquito larva and source of mosquito breeding, receive information 

about DHF and participate in the meeting or training about the disease), perceived susceptibility, perceived 

severity and perceived benefits were significantly related with preventive behavior at P-value ≤ 0.05. 

From this research, all perception effected to preventive behavior of people. Therefore, public relations 

and give the knowledge about the DHF might help to protect and reduce the incidence of this disease. 
 

Keywords: perception, behavior, prophylaxis, dengue hemorrhagic fever 
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บทนํา 

โรคไขเลือดออกเปนโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงก่ี (Dengue virus) โดยมียุงลาย (Aedesaegypti) เปนพาหะที่

สําคัญในการแพรกระจายเชื้อจากผูปวย ประเทศไทยจึงมีการระบาดของโรคน้ีคอนขางสูง จะพบการระบาดมากที่สุดในชวงฤดู

ฝน โดยอาการเริ่มแรกของโรคจะมีอาการคลายโรคไขหวัดทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการดูแลรักษาโรคที่

ถูกตองในทันที เน่ืองจากลักษณะอาการของโรคมีหลายระดับ ตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอยไปจนถึงขั้นช็อกจนเปน

สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต เปนโรคที่ยังไมมียารักษาหรือวัคซีนปองกัน มีเพียงการรักษาตามอาการของโรคเทาน้ัน การ

ปองกันตนเองไมใหเกิดโรคหรือเม่ือเกิดโรคแลวสามารถรักษาไดอยางทันทวงที จึงมีความสําคัญและสามารถลดจํานวนผูปวย

รวมถึงผูเสียชีวิต ดังน้ันการสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจึงเปนส่ิงสําคัญ เพราะเปนกระบวนการที่ทํา

ใหชุมชนมีความสามารถในการปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก สถานการณโรคไขเลือดออกของประเทศไทยในป พ.ศ. 

2559 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายงานผูปวยดวยโรคไขเลือดออกสะสมจํานวน 28,586 ราย มี

ผูเสียชีวิตจํานวน 22 ราย อัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 43.69 คน กลาวคือประชากร 100,000 คน จะปวยดวยโรค

ไขเลือดออกประมาณ 44 คน และมีอัตราปวยตายรอยละ 0.08 โดยอัตราผูปวยในภาคกลางเทากับ 44.59 จํานวนผูปวย 

9,813 ราย อัตราผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 40.10 จํานวนผูปวย 8,775 ราย อัตราผูปวยในภาคเหนือเทากับ 

44.76 จํานวนผูปวย 5,502 ราย อัตราผูปวยในภาคใตเทากับ 48.61 จํานวนผูปวย 4,496 ราย และพบวามีผูเสียชีวิตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือสะสมมากที่สุด 7 ราย (สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)ใน

จังหวัดเพชรบูรณ สถานการณโรคไขเลือดออก ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก รวม 461 

ราย อัตราปวย 46.27 ตอแสนประชากร ซ่ึงมีอัตราปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง โดยในหมูที่ 9 บานประกอบสุข 

ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ มีจํานวนประชากร 833 คน พบผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 87 คน อัตราปวย 1,044.18 ตอแสน

ประชากร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ, 2559) การเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกสงผลกระทบในหลายระดับ ทั้งตอ

ตัวบุคคลเองในดานการประกอบอาชีพ ทําใหครอบครัวสูญเสียรายได และสงผลกระทบตอคาใชจายภาครัฐในดานการ

รักษาพยาบาล ทั้งที่เปนโรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยตนเอง ดังน้ันจึงควรดําเนินทุกวิถีทาง เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรม

ที่ดีในการปองกันโรคไขเลือดออก การรับรูดานตาง ๆ ทั้งการรับรูโอกาสเส่ียงในการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค และ

การรับรูประโยชนในการปองกันโรค ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจะสงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรคที่ดี 

คณะผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะทําการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน หมูที่ 9 บานประกอบ

สุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงผลในการวิจัยน้ีสามารถนําไปใชในการวางแผนกําหนดแนวทางให

ความรู รวมถึงจัดโครงการในการปองกันโรคไขเลือดออกในประชาชนสืบตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บานประกอบสุข 

ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ปจจัยดานขอมูลทั่วไป ขอมูลดานการรับรูการปองกัน การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของ

โรค และการรับรูประโยชนการปองกันโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บาน

ประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
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วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analytical Studies) โดยการเก็บขอมูลเชิง

ปริมาณในประชาชนที่อาศัยอยูในหมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ทั้งหมด 833 คน 

จากการคํานวณขนาดตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 280 คน ซ่ึงเปน

ประชาชนทั้งเพศหญิงและชาย โดยทําการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลากจากบานเลขที่ตามทะเบียนราษฎร เก็บขอมูลโดย

การใชแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดวย 4 สวนไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ขอมูลดานการรับรู

การปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน จํานวน 6 ขอ ขอคําถามทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในเรื่องของการรับรูการปองกัน

โรคไขเลือดออกของประชาชน มีทั้งหมด 21 ขอ แบงออกเปนการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคไขเลือดออกของประชาชน 

จํานวน 6 ขอ การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของประชาชน จํานวน 5 ขอ การรับรูประโยชนของการปองกันโรค

ไขเลือดออกของประชาชน จํานวน 10 ขอ และพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ทั้งหมด 10 ขอ เปน

ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรต (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนนของการรับรูและพฤติกรรมของบลูม 

(Bloom, 1968) แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยน้ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานโดยถือเกณฑความเห็นสอดคลอง 

CVI (content validity for scale) ใหตัดสินใจใน 4 กรณี คือ ไมสอดคลอง (not relevant ) สอดคลองบางสวน 

(somewhat relevant) คอนขางสอดคลอง (quite relevant) และมีความสอดคลองมากจากน้ันขอมูลที่ไดนําไปคํานวณและ

วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดอออกของ

ประชาชน (n = 280) 

ปจจัยดานขอมูลท่ัวไป ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก  

X
2 

 

p-value 

 ตํ่า ปานกลาง สูง   

เพศ      

     ชาย  13 (4.6) 65 (23.2) 39 (13.9) 8.08 0.018* 

     หญิง 38 (13.6) 69 (24.6) 56 (20.0)   

 

สถานะ     

     

     โสด   15 (5.4) 61 (21.8) 41  (14.6) 10.37 0.110 

     สมรส  31 (11.1) 69 (24.6) 49 (17.5)   

     หมาย/หยา/แยกกันอยู 2 (0.7) 4 (1.4) 3 (1.1)   

     สามี/ภรรยาถึงแกกรรม 3 (1.1) 0 (0.0) 2 (0.7)   

ศาสนา 

พุทธ 

 

39 (13.9) 

 

98 (35.0) 

 

76 (27.1) 

 

3.70 

 

0.448 

     คริสต 8 (2.9) 27 (9.6) 17 (6.1)   

     ส่ิงศักดิ์สิทธิ์   4 (1.4) 9 (3.2) 2 (0.7)   

ระดับการศึกษาสูงสุด          

     ต่ํากวาประถมศึกษา  25 (8.9) 36 (12.9) 16 (5.7) 22.63 0.012* 

     ประถมศึกษา 11 (3.9) 40 (14.3) 36 (12.9)   

     มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 – 3 7 (2.5) 22 (7.9) 19 (6.8)   

     มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 – 6 8 (2.9) 26 (9.3) 15 (5.4)   

     ปริญญาตรี  0 (0.0) 9 (3.2) 9 (3.2)   

     สูงกวาปริญญาตรี 0 (0.0) 1 (0.4) 0 (0.0)   

อายุ        

     ต่ํากวา 15 ป  4 (1.4) 11 (3.9) 5 (1.8) 19.18 0.084 

     35 – 44 ป  5 (1.8) 15 (5.4) 17 (6.1)   

     45 – 54 ป   6 (2.1) 20 (7.1) 12 (4.3)   

     55 – 64 ป  15 (5.4) 12 (4.3) 20 (7.1)   

     65 ปข้ึนไป 4 (1.4) 12 (4.3) 3 (1.1)   

อาชีพ      

     นักเรียน/นักศึกษา 7 (2.5) 35 (12.5) 21 (7.5) 40.66 0.001* 

     ขาราชการ  3 (1.1) 10 (3.6) 8 (2.9)   

     เกษตรกร    12 (4.3) 41 (14.6) 50 (17.9)   

     รับจาง    21 (7.5) 25 (8.9) 8 (2.9)   
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ตารางท่ี 1ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดอออก

ของประชาชน (n = 280) (ตอ) 

ปจจัยดานขอมูลท่ัวไป ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก  

X
2
 

 

p-value ตํ่า ปานกลาง สูง 

     คาขาย/หัตถกรรม  8 (2.9) 19 (6.8) 5 (1.8)   

     พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ  0 (0.0) 2 (0.7) 3 (1.1)   

     อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) 

0 (0.0) 2 (0.7) 0 (0.0)   

รายไดเฉล่ียตอเดือน           

     ต่ํากวา 5,000 บาท 29(10.4) 77 (27.5) 41 (14.6) 18.85 0.004* 

     5,001-10,000 บาท 16 (5.7) 39 (13.9) 39 (13.9)   

     10,001-15,000 บาท  2 (0.7) 16 (5.7) 15 (5.4)   

     มากกวา 20,000 บาท 4 (1.4) 2 (0.7) 0 (0.0)   

*p-value ≤ 0.05 

 

จากตารางที่ 1การหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ

ประชาชน ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออกของประชาชน ใชการทดสอบสถิติไควสแควร (Chi-square Test) พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคไขเลือดออก (n = 280)  

ปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกัน

โรคไขเลือดออก 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
 p-value 

 ต่ํา ปานกลาง สูง   

สิ่งสนับสนุนที ่ไ ดร ับ ใน การกําจ ัด

ล ูก น้ํ า ย ุง ล า ย แ ล ะ ทํา ล า ย แ ห ล ง

เพาะพันธุ ยุงลาย 

     

    ไมเคยไดรับ 15 (5.4) 44 (15.7) 10 (3.6) 15.66 0.001* 

    ไดรบั  36 (12.9) 90 (32.1) 85 (30.4)   

การไดรับคําแนะนําในการกําจัดลูกน้ํา

ยุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

      

    ไมไดรบั 14 (5.0) 41 (14.6) 16 (5.7) 5.70 0.058 

    ไดรบั 37 (13.2) 93 (33.2) 79 (28.2)   

การไดรับขาวสารเร่ืองโรคไขเลือดออก      

    ไมเคย 12 (4.3) 41 (14.6) 15 (5.4) 6.65 0.036* 

    เคย 39 (13.9) 93 (33.2) 80 (28.6)   
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ตารางที่ 2 (ตอ)  

ปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกัน

โรคไขเลือดออก 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
 p-value 

 ต่ํา ปานกลาง สูง   

ในชุมชนมีการจัดการประชุม/อบรม และให

ความรูเร่ืองไขเลือดออก 

     

    มี 39 (13.9) 80 (28.6) 67 (23.9) 5.74 0.057 

    ไมมี 12 (4.3) 54 (19.3) 28 (10.0)   

การเขารวมการประชุม/อบรมเกี่ยวกบัโรค

ไขเลือดออก 

     

    เขารวม  14 (5.0) 65 (23.2) 51 (18.2) 9.63 0.008* 

    ไมไดเขารวม 37 (13.2) 69 (24.6) 44 (15.7)   

*p-value ≤ 0.05 

 

จากตารางที่ 2 การหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคไขเลือดออก พบวาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลการรับรูการปองกันโรคของผูตอบแบบสอบถามและ

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ใชการทดสอบสถิติไควสแควร (Chi-square Test) พบวา การไดส่ิง

สนับสนุนที่ไดรับในการกําจัดลูกนํ้ายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย การไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกอยูเสมอ 

และการเขารวมการประชุมหรืออบรมเก่ียวกับโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประวัติคนในครอบครัวที่เคยปวยดวยโรคไขเลือดออก การไดรับคําแนะนําในการกําจัด

ลูกนํ้ายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย และในชุมชนมีการจัดการประชุมหรืออบรม และใหความรูเรื่องไขเลือดออกไม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก  

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก (n = 280) 

การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิด

ไขเลือดออก 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
 p-value 

 ต่ํา ปานกลาง สูง   

การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 18 คะแนน) 6 (2.1) 13 (4.6) 4 (1.4) 19.92 0.001* 

การรับรูปานกลาง (18 - 23 คะแนน) 44 (15.7) 109(38.9) 68 (24.3)   

การรับรูสูง (มากกวา 24 คะแนน) 1 (0.4) 12 (4.3) 23 (8.2)   

*p-value ≤ 0.05 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก (n = 280) 

การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
 p-value 

 ต่ํา ปานกลาง สูง   

การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 15 คะแนน) 12 (4.3) 18 (6.4) 13 (4.6) 18.95 0.001* 

การรับรูปานกลาง (15 - 19 คะแนน) 38 (13.6) 110(39.9) 65(23.2)   

การรับรูสูง (มากกวา 20 คะแนน) 1 (0.4) 6 (2.1) 17 (6.1)   

*p-value ≤ 0.05 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคไขเลือดออก (n = 280) 

การรับรูประโยชนของการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
 p-value 

 ต่ํา ปานกลาง สูง   

การรับรูต่ํา (ต่ํากวา 30 คะแนน) 16 (5.7) 30 (10.7) 7 (2.5) 28.41 0.001* 

การรับรูปานกลาง (30 - 39 คะแนน) 34(12.1) 102(36.4) 75 (26.8)   

การรับรูมาก (มากกวา 40 คะแนน) 1 (0.4) 2 (0.7) 13 (4.6)   

*p-value ≤ 0.05 

 

จากตารางที่ 3, 4 และ 5 จากการหาความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเส่ียง การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรค

ไขเลือดออกและการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวาผลการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกใน

ประชาชน ใชการทดสอบไควสแควร (Chi-square Test) พบวา การรับรูโอกาสเส่ียง การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรค

ไขเลือดออกและการรับรูประโยชนของการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*)  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมู 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็ก

นอย เม่ือพิจารณาปจจัยดานขอมูลทั่วไป พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 0.05 และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคลองกับการศึกษาของไพรัตน  หวยทราย (2559) 

ศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน อําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา

คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง จบชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด มีอาชีพ

เกษตรกรรม รายไดไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 31.1 

จึงประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 36.8 ทําใหมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 52.5 สงผลใหกลุมตัวอยาง

สนใจการหาเล้ียงชีพตนเองมากกวาการที่จะรับรูเรื่องโรคโรคไขเลือดออก ดังน้ัน จึงควรมีการเสริมสรางความรู กระตุนเตือนให

กลุมตัวอยางมีการรับรูและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชน  
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เม่ือพิจารณาปจจัยดานการรับรูการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน พบวา การไดรับส่ิงสนับสนุนในการกําจัด

ลูกนํ้ายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคไขเลือดอยูเสมอ และการเขารวมประชุมหรือ

อบรมเก่ียวกับโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง

กับการศึกษาของอุษณีย แขวงอินทร (2547) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลายตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การไดรับการสนับสนุนเคมีภัณฑ การ

ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด เจาหนาที่สาธารณสุข และการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกจากแหลงตาง ๆ มี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เน่ืองจาก

การไดรับการบริการจากภาครัฐ ทั้งทางดานอุปกรณการปองกันโรค หรือการใหสุขศึกษาจากเจาหนาที่ เปนบริการที่ไมเสียคา

ใชจาย ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมส่ิงสนับสนุนและลงพื้นที่ใหสุขศึกษาเร่ืองโรคไขเลือดออกอยู

เสมอ เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นความสําคัญของการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อยูดี (2555) ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและพฤติกรรมการ

ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค

ไขเลือดออกของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-

value = 0.008*) เน่ืองจากการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค เปนความเชื่อของแตละบุคคลที่มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติ

ตามคําแนะนําดานสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย ในระดับที่ไมเทากัน จึงมีการหลีกเล่ียงการปวยโดยการปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเพื่อปองกันการเกิดโรค ซ่ึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันโรคมากที่สุด 

เพราะบุคคลที่มีการรับรูโอกาสเส่ียงจะเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี และมีการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเล่ียงและปองกันการ

เกิดโรค (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ,2554) 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานการรับรูความรุนแรงของโรค พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากการความกลัวหรือเห็นคนใกลตัวปวยเปนโรคไขเลือดออก สอดคลองกับ

การศึกษาของสมชาย อยูดี (2555) ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเชียง

แรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*) เน่ืองจากการรับรูความรุนแรงของ

โรค เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรค ซ่ึงสงผลตอรางกายกอใหเกิดความพิการ เสียชีวิต ความ

ยากลําบากและใชเวลานานในการรักษาหรือการกระทบกระเทือนฐานะทางสังคม (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ. 2554) 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานการรับรูประโยชนการปองกันโรค พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองมาจากถาหากรูถึงประโยชนการปองกันโรคก็ทําใหมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค

สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย อยูดี (2555) ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ

ประชาชนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001*) เน่ืองจากการรับรูประโยชนของการรักษาและการปองกันโรค เปนการ

แสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดโรค  โดยจะตองมีความเชื่อที่วาเปนการกระทําที่ดี  มีประโยชนและเหมาะสมที่จะทํา

ใหหายหรือไมเปนโรคน้ัน ๆ (รศ.ดร.จุฬาภรณโสตะ. 2554) 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานขอมูลการรับรู

การปองกันโรค ปจจัยดานการรับรูโอกาสเส่ียง ความรุนแรง และประโยชนในการปองกันโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนหมูที่ 9 บานประกอบสุข ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ดังน้ันการที่จะ
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ใหประชาชนในพื้นที่มีอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง จําเปนตองมีการสงเสริมใหความรูแกประชาชนในเรื่องความ

เส่ียงของการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก   ซ่ึงเปนปจจัยที่สามารถทําไดดวย

ความรวมมือของคนในชุมชน ทั้งประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 
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แนวทางการสงเสริมการเลีย้งลูกดวยนมแม 
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บทคัดยอ 

  

การเล้ียงลูกดวยนมแมเปนการใหสารอาหารที่ดีที่สุดแกลูกในชวงเริ่มตนของชีวิต นมแมมีสารอาหาร ที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตของรางกายลูก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง ในขณะที่แมอุมลูกดูดนมแม และลูกจะมีความใกลชิด ผูกพัน     

มีการเรียนรูและตอบสนองทั้งดานรางกายและอารมณ ทําใหลูกที่กินนมแมมีพัฒนาการที่ดีทั้งรางกายและสติปญญา ดังน้ันแม

ควรไดรับการสงเสริมใหเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงการเล้ียงลูกดวยนมแมจะประสบผลสําเร็จน้ันบุคลากรที่เกี่ยวของตองมีความรู

และเขาใจถึงความหมายของการเล้ียงลูกดวยนมแม ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม และแนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

 

คําสําคัญ: การเล้ียงลูกดวยนมแม  การสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม   แนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 

Abstract 

  

Breastfeeding is the best nutrition for your baby at the start of life. Breast milk has nutrients 

essential to growth of the baby body. It is particularly useful for brain growth. Mother carrying baby suckling 

mother and children will be close, bound, learning and responsive both physically and emotionally. 

Breastfeeding is good for both body and mind. Therefore, the mother should be encouraged to breastfeed. 

Breastfeeding will be successful, relevant personnel must have knowledge and understanding of the 

meaning of breastfeeding and benefits of breastfeeding include how to promote breastfeeding. 

  

Keyword: breastfeeding, promoting breastfeeding, guidelines for promoting breastfeeding 

 

บทนํา 

 องคการอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติแนะนําใหเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน และเล้ียง

รวมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึง 2 ป หรือนานกวาน้ัน (World Health Organization [WHO]/United Nation Children’s 

Fund [UNICEF], 2009) เพราะเปนที่ยอมรับกันแลววานมแมมีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรางกาย

และสมองของทารก ภูมิคุมกันในนํ้านมแมชวยใหลูกไมปวยบอย (Ali-Hirani & Karmaliani, 2013; Khoury, Moazzem, 

Jarjoura, Carothers, & Hinton, 2005; Stuebe & Bonuck, 2011) ออมกอดและการสัมผัสระหวางแม-ลูกชวยสรางความ

อบอุนและความไววางใจ ซ่ึงมีผลระยะยาว คือ ทําใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การ
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เล้ียงลูกดวยนมแมยังเกิดประโยชนตอตัวแมเอง เชน ปองกันการตกเลือดหลังคลอด ชวยใหมดลูกกลับเขาอูเร็วขึ้น นํ้าหนักตัว

หลังคลอดลดลงสูระดับกอนตั้งครรภอยางรวดเร็ว และยืดระยะเวลาการตกไข สงผลใหการตั้งครรภลูกคนตอไปชาลง ลดอัตรา

การเกิดมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข รวมทั้งปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน (Dewey, Cohen, Brown, & Rivera, 2001; 

Kramer & Kakuma, 2012; Imdad, Yakoop, & Bhutta, 2011) แมการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวจะมีประโยชน

มากมาย แตจากการสํารวจอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา มี

เพียงรอยละ 12.3 ซ่ึงยังต่ํากวาเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559)  ที่ได

กําหนดเปาหมายการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน เปนรอยละ 30 (กรมอนามัย, 2555) ดังน้ันการสงเสริมการเล้ียง

ลูกดวยนมแมจึงเปนส่ิงสําคัญที่พยาบาลและผดุงครรภตองใหความสนใจ บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความหมาย ประโยชน และแนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 

ความหมาย 

 องคการอนามัยโลก (WHO, 2008) ไดใหความหมายของการเล้ียงลูกดวยนมแมวา การเล้ียงลูกดวยนมแม 

(Breastfeeding) หมายถึง การที่ลูกไดรับนํ้านมจากแมไมวาจะเปนการไดรับโดยตรงจากการดูดเตานมหรือจากการบีบนํ้านม

ของแม และไดแบงการเล้ียงลูกดวยนมแมออกเปน 5 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. การเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว (Exclusive breastfeeding) หมายถึง การเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวโดย

ไมใหกินนมผสม อาหารอ่ืนหรือแมแตนํ้า ยกเวนเกลือแร วิตามินและยาตามขอบงชี้ทางการแพทย 

 2. การเล้ียงลูกดวยนมแมเปนอาหารหลัก (Predominant breastfeeding) หมายถึง การที่ลูกไดรับนมแมเปน

อาหารหลัก โดยอาจจะไดรับนํ้า นํ้าผลไม วิตามิน เกลือแรทดแทนรวมดวย 

 3. การเล้ียงลูกดวยนมแมรวมกับอาหารเสริม (Complementary feeding) หมายถึง การเล้ียงลูกดวยนมแมรวมกับ

อาหารก่ึงของแข็งหรืออาหารที่เปนของแข็ง รวมทั้งนมผสม หรือนมอ่ืน ๆ 

 4. การเล้ียงลูกดวยนมแม (Breastfeeding) หมายถึง การเล้ียงลูกดวยนมแมและอาจมีการใหอาหารก่ึงแข็งหรือ

อาหารที่แข็ง รวมทั้งนมผสมหรือนมอ่ืนๆ ความหมายอีกนัยหน่ึงจะเหมือนกับการเล้ียงลูกดวยนมแมรวมกับอาหารอ่ืน  

 5. การเล้ียงลูกดวยขวดนม (Bottle feeding) คือ การเล้ียงลูกโดยการใหอาหารเหลวทุกชนิดไมวาจะเปนนมแม นม

ผสม และนมอ่ืน ๆ โดยใชวิธีการปอนดวยขวดนม รวมทั้งอาจมีการใหอาหารก่ึงของแข็งรวมดวย 

 

ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 การเล้ียงลูกดวยนมแมไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาดีกวานมผสมไมวาจะในแงประโยชนทางดานสารอาหาร 

ภูมิคุมกันโรค พฤติกรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เน่ืองจากนมแม

เปนอาหารที่สําคัญที่สุดของทารกโดยเฉพาะในชวงแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ทารกควรไดรับนมแมรวมกับอาหารเสริมตามวัย

จนถึง 2 ป หรือนานกวาน้ัน (WHO/ UNICEF, 2009) ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณคาโดยตรงจากสารอาหาร และภูมิตานทานที่มีอยูใน  

นํ้านมแม การเล้ียงลูกดวยนมแมจึงมีประโยชนตอทารกและมารดาดังน้ี 

 1. ประโยชนตอทารก 

  1.1 ไดรับสารอาหารครบถวน และไดรับสารอ่ืนนอกเหนือไปจากสารอาหารดวย เชน ฮอรโมน เอ็นไซม     

และสารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth factor) ที่ชวยในการเจริญเติบโตของรางกายและการทํางานของอวัยวะบางระบบ 

รวมทั้งการเจริญเติบโตทางสมองของทารกดวย 

  1.2 ภูมิตานทานโรค ชวยลดอัตราตายของทารกแรกเกิด โดยทั่วไประบบภูมิคุมกันของทารกในชวงขวบป

แรกยังพัฒนาไมสมบูรณ ทารกจึงจําเปนตองไดรับภูมิคุมกันจากนํ้านมแม ซ่ึงไมสามารถหาไดจากนมชนิดใดในโลกน้ี โดยพบวา



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2279 

ทารกที่ไดรับนมผสมมีอัตราเส่ียงของการเกิดโรคทองรวง การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคหูอักเสบ สูงกวาทารกที่

ไดรับนมแม (ศิราภรณ สวัสดิวร และคณะ, 2550) 

  1.3 ลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ เน่ืองจากพบวา นมแมไมมีสารแปลกปลอมที่กระตุนภูมิแพ แตนมผสม

สวนใหญที่ผลิตจากนมวัวจะมีสารเบตาแลคโตกลอบบูลินที่กระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพในทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือ

ผิวหนังได โดยพบวา ทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว 4 เดือนหรือมากกวา มีอัตราของการเกิดโรคหอบหืด แพอากาศนอยกวา

ทารกที่ไดรับนมผสม (ศิราภรณ สวัสดิวร และคณะ, 2550) 

  1.4 ลดการเกิดโรคอวน นมแมมีปริมาณพอเหมาะสําหรับทารก เม่ือดูดอ่ิมทารกจะหยุดดูด สวนการใหนม

ผสมทารกอาจไดรับนมมากเกินความตองการ (Over feeding) เน่ืองจากการเตรียมที่ไมถูกสัดสวน มีการเติมกลูโคสลงไปใน

นํ้านม   หรือการกระตุนใหทารกดูดจนหมดขวด เปนตน ซ่ึงในนมวัวหรือนมผสมบางอยางจะมีโซเดียมสูง ทําใหเกิดภาวะ

โซเดียมในเลือดสูง ทารกจะเกิดการกระหาย รองกวน ทําใหแมเขาใจผิดคิดวาทารกหิวจึงใหนมเพิ่ม ผลที่ตามมา คือ ทารกมี

นํ้าหนักมากกวาปกติ   เม่ือโตขึ้นอาจมีปญหาโรคอวนตอไป นอกจากน้ี ยังอาจเกิดปญหาตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับโรคอวน ไดแก 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงตีบตัน และปญหาทางดานจิตใจ เปนตน (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ, 

2555) 

  1.5 ชวยพัฒนาขากรรไกรทารกใหแข็งแรง เน่ืองจากทารกที่ดูดนมจากเตานมแมจะใชแรงดูดมากกวาการ

ดูดจากขวด ทําใหขากรรไกรมีการออกแรงอยางสมํ่าเสมอ ชวยใหมีการพัฒนาโครงสรางของขากรรไกรอยางสมบูรณ 

(กรรณิการ  วิจิตรสุคนธ และ, 2555) 

  1.6 สงเสริมความผูกพันที่ดีระหวางมารดาและทารก (Bonding or Attachment)  

ทําใหทารกอารมณดี ขณะทารกดูดนมเปนชวงเวลาที่มารดากอดทารกแนบชิดอก ทําใหทารกรูสึกผอนคลาย อบอุน ปลอดภัย 

มีความสุข การตอบสนองความตองการของทารกอยางออนโยนน้ี เปนรากฐานสําคัญในการที่ทารกจะสรางสัมพันธภาพกับ

บุคคลในสังคม พัฒนาความม่ันใจและความรูสึกมีคุณคาในตนเองตอไป นอนจากน้ีขณะทารกดูดนมจะมีการสรางและหล่ัง

ฮอรโมนโปรแลคตินและออกซิโตซิน ซ่ึงเปนฮอรโมนแหงความพอใจ หรือฮอรโมนแหงความสงบ ซ่ึงเม่ือเขาไปสูสมองของทารก

จะทําใหทารกเกิดความสงบ และผอนคลาย (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ และคณะ, 2555) 

  1.7 สงเสริมพัฒนาการทางสมองของทารก เน่ืองจากในนํ้านมแมมีสารอาหารครบถวน หลากหลาย ยอย

และดูดซึมงาย ซ่ึงในระยะแรกเกิดถึงขวบปแรกเปนระยะที่สมองมีการเจริญและพัฒนาเร็วมาก เซลลสมองจะมีการแตกแขนง 

และเชื่อมตอกันอยางรวดเร็ว ดังน้ัน การที่ทารกกินนมแมจะชวยใหมีระดับสติปญญาดีกวาทารกที่กินนมผสม การศึกษาวิจัย

แสดงใหทราบวานมแมสามารถเพิ่มไอคิวของทารกไดถึง 2-11 จุด ซ่ึงจะทําใหเด็ก ๆ เหลาน้ันประสบความสําเร็จในการเรียน

หนังสือมากขึ้น (ณัฐฐา กีนะพันธ, 2551) 

   

 2. ประโยชนตอมารดา 

  2.1 ลดภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยพบวา ในขณะที่มารดาใหนมบุตรจะมีการหล่ังฮอรโมนออกซิโตซินซ่ึง

เปนฮอรโมนที่ชวยในการไหลเวียนของนํ้านมและทําใหมดลูกหดรัดตัว ลดอัตราการตกเลือดในระยะหลังคลอด และทําให

มดลูกเขาอูหรือกลับเขาสูสภาพปกติเร็วขึ้น (Alden, 2006) 

  2.2 ทําใหนํ้าหนักกลับคืนสูสภาพเดมิเร็วขึ้น เพราะการเล้ียงลูกดวยนมแมจะมีการนําไขมันที่สะสมไวในระ

ระหวางตั้งครรภมาใชในการผลิตนํ้านม สงผลทําใหมารดามีรูปรางดี ไมอวน (Stable & Rankin, 2005) 

  2.3 เปนการคุมกําเนิดโดยวิธีธรรมชาติ การเล้ียงลูกดวยนมแมนอกจากจะมีผลด ี

ตอแมในดานความสุขทางจิตใจแลว ยังมีผลดีตอรางกายของมารดาอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนระยะการมีบุตร มารดา

ที่ใหนมบุตรอยางเต็มที่จะไมมีประจําเดือนประมาณ 8-12 เดือน เม่ือเปรียบเทียบกับมารดาที่ไมใหนมบุตรจะมีประจําเดือน
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ในชวง 2-4 เดือนหลังคลอด จึงเกิดประโยชนในดานการคุมกําเนิดในมารดาที่ใหนมบุตรอยางเต็มที่ ถามารดาใหบุตรดูดนม

อยางสมํ่าเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน จะปองกันใหไมมีการตั้งครรภไดประมาณ 6 เดือน (WHO/ UNICEF, 2009)  

  2.4 สะดวก ประหยัด นํ้านมแมเปนนํ้านมธรรมชาติที่ไดเตรียมไวสําหรับทารกโดยเฉพาะ จึงเปนการ

สะดวกสําหรับมารดา ทั้งยังชวยตัดปญหาการเตรียมนมผสมไมถูกสวน ไมถูกสุขลักษณะ ประหยัดคาใชจายในการซ้ือนมผสม

ซ่ึงมีราคาแพงมาก นอกจากน้ัน ทารกที่ดูดนมแมจะแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย จึงเปนประหยัดคาใชจาย ดังเห็นไดจากการ

รายงานของศูนยนมแมแหงประเทศไทยพบวา การสงเสริมใหทารกไดรับนมแมตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ชวยประหยัด

คาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งชวยลดคาซ้ือนมผสม คาขวดนม ไดถึง ปละ 2,776 ลานบาทตอป (กรรณิการ วิจิตร

สุคนธ และ, 2555; WHO/UNICEF, 2009) 

  2.5 ชวยผอนคลายความเครียด ในขณะที่มารดาใหนมบุตรจะมีการหล่ังฮอรโมนออกซิโตซินออกมา ทําให

มารดาอารมณดี เกิดอาการผอนคลาย อัตราเส่ียงที่จะมีอาการซึมเศราหลังคลอดก็จะลดลงดวย (Birkeland, Thompson, & 

Phares, 2005) 

  2.6 ผลดีทางดานจิตใจ ประสบการณของมารดาที่ไดรับจากการเล้ียงบุตรดวยนมตนเอง จะมีผลตอมารดา

ในระยะเริ่มตนของการใหนมและขณะใหบุตรดูดนม โดยทําใหมารดาเกิดความรักความผูกพันกับบุตร เน่ืองจากการใหนมบุตร

จะทําใหเกิดการหล่ังฮอรโมนออกซิโตซิน ซ่ึงเชื่อวาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมของการเปนมารดา ทําใหมารดามีสัญชาตญาณใน

การตอบสนองตอความตองการของบุตรอยูตลอดเวลา ถามารดาเขาใจและตอบสนองความตองการของบุตร (Needs) ไดอยาง

เหมาะสมแลวก็จะทําใหบุตรเกิดความม่ันใจไววางใจตอมารดา ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมากและถือเปนรากฐานของมนุษยสัมพันธของ

เด็ก (Basic human Relationship) (Lawrence & Lawrence, 2005; Pillitteri, 2007) 

  2.7 ลดอัตราการเปนโรคมะเร็ง การเล้ียงบุตรดวยนมมารดา ทําใหมารดามีโอกาสเส่ียงตอการเปน

โรคมะเร็งเตานมนอยกวามารดาที่ไมไดใหนมบุตร ลดอัตราการเกิดมะเร็งรังไข และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซ่ึงเปนมะเร็งที่มี

สาเหตุสวนหน่ึงมาจากการที่มดลูกไดรับการกระตุนจากฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ทั้งภายในและภายนอกรางกาย

ระดับสูงเปนระยะเวลานาน การเล้ียงบุตรดวยนมมารดาสามารถยับยั้งการทํางานของรังไข ทําใหรังไขผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน

นอยลง ซ่ึงมีผลทําใหเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกลดลงได (Stuebe & Schwarz, 2010) 

  2.8 ลดโอกาสการเปนโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ในระยะตั้งครรภและระยะใหนมบุตรมารดาจะมี

ความตองการแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น แตการไดรับจากการบริโภคอาหารก็นับวาเพียงพอแลว การใหนมมารดาจะมี

ความเก่ียวของกับการสูญเสียมวลกระดูก แตความหนาแนนของมวลกระดูกจะกลับมาเปนปกติในเวลา 6 เดือน หลังจากหยุด

ใหนมบุตร (Pillitteri, 2007) นอกจากน้ัน ยังมีการศึกษาพบวา การใหนมบุตรจะชวยลดการเกิดภาวะกระดูกพรุนในวัยหมด

ประจําเดือนได (Karlsson, Ahlborg, & Karlsson, 2004) 

  2.9 ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซอน มีรายงานวามารดาที่ใหนมบุตรนานกวาจะเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ

นอยลง กลาวคือ หากใหนมแมติดตอกันนานมากกวา 12 เดือน อัตราเกิดของโรคหัวใจจะลดลงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับมารดา

ที่ไมไดเล้ียงลูกดวยนมแม และมารดาที่ใหนมบุตรจะมีแคลเซียมเกาะในหลอดเลือดนอยกวา ทําใหเส่ียงตอโรคหลอดเลือด

แข็งตัว และสูงวัยขึ้นจะเปนโรคหัวใจรวมทั้งเปนอัมพาตนอยกวา (Stuebe & Schwarz, 2010) นอกจากน้ี มารดาที่เล้ียงลูก

ดวยนมแมมีโอกาสเปนเบาหวานชนิดที่ 2 นอยกวามารดาที่ไมไดเล้ียงลูกดวยนมแม (Liu, Jorm, & Banks, 2010) 

 

ปญหาและอุปสรรคในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 มารดาขาดความรู ขาดทักษะในการเล้ียงลูกดวยนมแม และความม่ันใจมีความเชื่อวานํ้านมตนเองไมเพียงพอสําหรับ

ทารก ปญหาเก่ียวกับเตานมและหัวนม รวมทั้งการขาดกําลังใจจากสมาชิกในครอบครัว และไมไดรับการสนับสนุนจาก

บุคลากรทางการแพทย นอกจากน้ีปญหาระบบบริการของโรงพยาบาลตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

โดยระบบบริการของโรงพยาบาลในปจจุบันยังมีขอดอยบางประการที่ทําใหการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมไมประสบ
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ผลสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ มีการแยกหองระหวางแมและทารกแรกเกิด ทําใหทารกไดรับนมแมชาลง รวมถึงปญหาทางดาน

เศรษฐกิจในปจจุบันเปนแรงเสริมใหแมบางสวนตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหไมสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมได ประกอบกับ

การแพรหลายของส่ือโฆษณาที่เก่ียวของกับการใหอาหารทารกและนมผสม สงผลใหแมเกิดการยอมรับ และตัดสินใจใชนมผสม

ทดแทนนมแม (สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551; สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

 

แนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 เพื่อใหการเล้ียงลูกดวยนมแมประสบผลสําเร็จ มารดาควรไดรับการเตรียมตัวทั้งทางรางกายและจิตใจตั้งแตระยะ

ตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ดังน้ี (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ  และคณะ, 2555; ศุภวิทย มุตตามระ, กุสุมา ชูศิลป,          

อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ, วราภรณ แสงทวีสิน และยุพยง แหงเชาวนิช, 2556) 

 1. ระยะตั้งครรภ 

  1.1 ดูแลแมใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความตั้งใจที่จะเล้ียงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว เชื่อม่ันในคุณคาของ

นํ้านม และเชื่อม่ันวานํ้านมแมมีมากเพียงพอที่จะใหลูกตั้งแตแรกคลอด จึงจะชวยใหแมประสบผลสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนม

ตนเอง นอกจากน้ี การใหความรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมตั้งแตในระยะตั้งครรภ เปนอีกวิธีการหน่ึงที่เปนแนวทางในการ

สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมใหประสบผลสําเร็จ โดยสงเสริมใหแมมีความรูและมีทักษะที่เหมาะสม เพิ่มความม่ันใจ และทํา

ใหแมมีเจตคติที่ดีตอการเล้ียงลูกดวยนมแม โดยความรูที่จะใหแกแมในระยะตั้งครรภมีดังตอไปน้ี 

   1.1.1 ผลดีของการเล้ียงลูกดวยนมแม และผลเสียของการเล้ียงลูกดวยนมผสม 

   1.1.2 กายวิภาค และการทํางานของเตานม รวมทั้งวิธีการกระตุนใหเตานม 

สรางและหล่ังนํ้านม ใหนํ้านมมาเร็ว มามาก มานานตามที่ตองการ 

  1.2 โภชนาการเพื่อความสมบูรณของทารกในครรภและของตัวแมเอง เพื่อใหรางกายมีอาหารสะสมไว

พรอมที่จะสรางนํ้านมใหลูกไดอยางดีภายหลังคลอด 

  1.3 การตรวจเตานมและหัวนม ถามีหัวนมส้ัน แบน บอด ตองแกไขใหเรียบรอยกอนคลอด 

  1.4 การทําความสะอาดและดูแลเตานมใหคงสภาพสวยงามไวใหมากที่สุด 

  1.5 การใหสามีและญาติมีบทบาท ในการชวยเล้ียงลูกดวยนมแม 

 2. ระยะคลอด ควรใหการดูแลเพื่อสงเสริมใหการคลอดน้ันเปนไปตามธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชหัตถการตางๆ และ

การใชยา เพราะความแข็งแรงของแมและลูกภายหลังคลอดเปนปจจัยที่สําคัญของการเริ่มตนเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงจะตองนํา

ลูกมาดูดนมแมภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอด หรือดีที่สุด คือ ใหดูดทันทีหลังคลอด เพราะเปนระยะที่ลูกตื่นตัวมากที่สุด (Active 

Alert) เหมาะสมที่จะใหลูกมีประสบการณในการหัดดูดนมแม และเปนการกระตุนใหเกิดความรัก ความผูกพันทางจิตใจ

ระหวางแมและลูก (Bonding & Attachment) อีกดวย 

 3. ระยะหลังคลอด ทารกแรกคลอดสามารถมองเห็น ไดยินเสียง รูรสและการสัมผัสได ทําใหพรอมที่จะไดรับการ

กระตุน ดังน้ัน ควรใหลูกไดมาอยูกับแมและเริ่มหัดดูดนมแมเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ควรยายลูกมาอยูหองพักหลังคลอดพรอม

แมทันทีที่แมเริ่มใหนมลูกเปนครั้งแรก พยาบาลจะตองชวยเหลือแมในการใหนมลูกไดอยางถูกตอง มิฉะน้ันอาจเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมา เชน หัวนมแตก นํ้านมมาชาหรือมาไมเพียงพอ การปฏิบัติที่จะทําใหนํ้านมมาเร็วและมาก มีดังน้ี 

  3.1 ระยะ 2-3 วันหลังคลอด เปนระยะสําหรับการกระตุนใหนํ้านมแมเริ่มหล่ังเร็วที่สุดและหล่ังไดมากที่สุด 

หลังจากน้ันก็เปนการกระทําใหนมแมที่หล่ังมากอยูแลวไดหล่ังติดตอกันไปเทาที่ลูกจะตองการ ขอแนะนําที่จํางาย ๆ สําหรับ

ระยะน้ี คือ จะตองใหมี 3 ดูด คือ ดูดเร็ว ดูดบอย และดูดถูกวิธี 

   3.1.1 การดูดเร็ว หมายถึง การใหลูกไดดูดนมแมในชวงหลังคลอดโดยเร็วที่สุด  
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คือ ภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด หรืออยางชาภายใน 1-2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เน่ืองจากเปนระยะที่เหมาะสมสําหรับการ

กระตุนการสรางและการหล่ังของนํ้านม รวมถึงเปนระยะที่ลูกกําลังตื่นตัวมากที่สุด พรอมที่จะเรียนรูพฤติกรรมการดูด และ

รับรูสัมผัสจากการโอบอุมของแม ในชวงหลังคลอดทันทรีะดับฮอรโมนโปรแลคตินยังคงสูง ซ่ึงโปรแลคตินเปนฮอรโมนที่จําเปน

ตอการสรางของนํ้านม แตฮอรโมนน้ีจะลดลงอยางรวดเร็วหากไมไดรับการกระตุนโดยการดูดของลูก  

   3.1.2 การดูดบอย หมายถึง การใหลูกไดดูดนมแมบอยครั้ง เปนการกระตุนใหมีการสรางและ

หล่ังนํ้านมใหมากขึ้น เพราะการดูดกระตุนบอยจะทําใหมีการหล่ังฮอรโมนโปรแลคตินออกมาในกระแสเลือดมากขึ้น ทําใหมี

ระดับฮอรโมนในเลือดสูงอยูเกือบตลอดเวลา ดังน้ัน การใหทารกดูดนมแมอยางนอยทุก 2 - 3 ชั่วโมง จะทําใหมีการหล่ัง

ฮอรโมนโปรแลคตินไดอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 24 ชั่วโมงของทุกวัน ทําใหมีการสรางนํ้านมอยางสมํ่าเสมอ มีการระบายนํ้านม

สะดวก ปองกันการเกิดภาวะคัดตึงเตานมได ใน 1-2 วันแรกควรใหทารกดูดทุก 2 ชั่วโมง หรือวันละ 10-12 ครั้ง อยางนอย

ที่สุดตั้งแตวันละ 9 ครั้งขึ้นไป ในวันตอๆ ไปจึงใหดูดทุก 2-3 ชั่วโมง เม่ือนมแมมามากแลวจึงใหดูดตามความตองการของทารก  

   3.1.3 การดูดถูกวิธี เปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะปญหาเรื่องนํ้านมนอยหรือไมเพียงพอจริง ๆ น้ันมี

สาเหตุมาจากการดูดนมไมถูกวิธี โดยแมจะตองอยูในทาที่ถูกตอง เพื่อใหลูกดูดนมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับนํ้านมเต็มที่ 

และแมมีความสุขสบายไมเม่ือยลา สําหรับวิธีการดูดนมที่ถูกวิธี ควรสอดหัวนมเขาปากลูกโดยใหลูกอมจนมิดลานนม หากอม

ไมลึกพอจะทําใหเหงือกของลูกกดงับอยูบนหัวนมและล้ินของลูกก็จะเลียอยูบนหัวนมอยางแรง ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการเจ็บ

หัวนมและหัวนมแตกเปนแผลได ดังน้ัน การที่ลูกอมหัวนมและดูดอยางถูกวิธีจะทําใหลูกไดรับนํ้านมเพียงพอ และเปนการ

กระตุนใหนมแมมีการหล่ังอยางตอเน่ือง  

  3.2 ระยะตอไป นํ้านมแมจะคอยๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จนเพียงพอกับความตองการของทารก ในระยะ 4 

เดือนแรก ควรใหทารกดูดนมแมเพียงอยางเดียว ไมควรใหอยางอ่ืนแมกระทั่งนํ้า เพราะในนํ้านมแมมีนํ้าเพียงพอสําหรับทารก

อยูแลว ซ่ึงมีถึงรอยละ 87.0 และการใหทารกดื่มนํ้าหลังจากไดรับนมแม นํ้าจะไปชะลางสารแลคโตเฟอริน (Lactoferin) ที่

เคลือบอยูในชองปากทารก ทําใหทารกเกิดปญหาล้ินเปนฝา เกิดเชื้อราในชองปากได และการใหนํ้ารวมกับนมแมจะทําให

ทารกดูดนมแมไดนอยลง ซ่ึงผลทางออมที่จะตามมา คือ ปริมาณนํ้านมแมก็จะนอยลง เน่ืองจากไดรับการดูดกระตุนจากทารก

นอยลง แมควรจะดื่มนํ้ากอนใหนม ขณะใหนม หรือหลังจากใหนมทารก 1-2 แกว นมแมตองเปนอาหารหลัก จนทารกอายุ

ครบ 4-6 เดือน จากน้ันจึงเริม่ใหขาวและอาหารอ่ืนจนกระทั่งเปล่ียนมาเปนอาหารหลักแทนนมแม และนมแมจะเปล่ียนไปเปน

อาหารเสริม ควรใหลูกดูดนมแมตอไปนานที่สุดเทาที่จะทําได และสามารถใหนมแมตอไปจนทารกอายุถึงขวบปที ่ 2 หรือ

มากกวาน้ัน 

  3.3 สรางความเชื่อม่ันและใหกําลังใจแกแมอยูตลอดเวลา อยาทําใหแมเกิดความเครียดและกังวล หรือถา

แมมีปญหาเหลาน้ีอยูจะตองหาทางแกไข ดูแลใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ 

  3.4 ใหแมและลูกอยูในหองเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยใหแมและลูกที่คลอดปกติ อยูดวยกันตลอดเวลา

โดยเร็ว หากแมและลูกจะตองแยกกันซ่ึงแมจะขาดการดูดกระตุนจากลูกไป จะตองใหแมรูจักวิธีบีบนํ้านม เพื่อที่จะบีบนํ้านม

ตนเองทั้งสองขางออกใหมากที่สุดทุกชวงเวลาที่ลูกเคยดูดนม เพื่อที่จะทําใหนํ้านมยังคงมีปริมาณมากอยู เชน เวลาแมหรือลูก

ตองอยูโรงพยาบาล และแมอยูใหนมลูกไมได หรือเวลาที่แมตองไปทํางานหรือไปธุระนอกบาน เปนตน 

  3.5 สนับสนุนใหลูกดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ ไมจํากัดเวลา ไมวากลางวันหรือกลางคืน 

  3.6 กอนที่แมและลูกจะกลับบาน ควรฝกใหแมบีบนํ้านมใหถูกตอง และเรียนรูวิธีการเก็บนํ้านม การปอน

นมลูกดวยถวย ตลอดจนรูวิธีการปองกัน และแกไขหัวนมแตก เตานมคัดและนํ้านมมานอย การติดตามหลังจากกลับบานของ

แมและลูกมีความสําคัญอยางยิ่งในอันที่จะชวยใหการเล้ียงลูกดวยนมแมเปนไปอยางตอเน่ือง แนะนําใหแมทราบถึงแหลงที่

ปรึกษาหรือติดตอกลับเม่ือมีปญหา 
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บทสรุป 

 การสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมถือเปนบทบาทหน่ึงที่สําคัญของพยาบาลในฐานะบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขที่ใกลชิดและมีโอกาสชวยเหลือแมมากที่สุด จึงมีความสําคัญในการใหคําแนะนําชวยเหลืออยางถูกตองเหมาะสมใน

ระยะของการใหนม เพื่อชวยใหแมมีความเชื่อม่ันในตนเองเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแม  การขาดความเชื่อม่ันใน

ความสามารถของแมในการใหนมตนเองแกลูก  จะทําใหแมรูสึกวานํ้านมของตนเองไมเพียงพอกับความตองการของลูก นําไปสู

การตัดสินใจเลือกใชนมผสม และใหลูกหยานมแมในระยะเวลาส้ัน และความสําเร็จหรือไมสําเร็จของการใหนมแมแกลูกใน

ระยะแรก จะเปนแรงจูงใจที่เขมแข็งที่สุด ทําใหมารดาเล้ียงลูกดวยนมตนเอง หรือละทิ้งการเล้ียงลูกดวยนมตนเองตอไป 
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การลดอณุหภูมิกายในทารกแรกเกดิกบัการจัดการทางพยาบาล 

Neonatal Therapeutic Hypothermia and Nursing Intervention 

 

สาวิตรี วงศอินจันทร  รุงนพนันท บุปผา  และนาตยา แสงใส  

 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

บทคัดยอ 

 

 การลดอุณหภูมิกายเปนวิธีการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจนไปเล้ียง ซ่ึงพบไดมากและ

เปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดที่รอดชีวิตมักเกิดความพิการทางสมองตามมา การรักษาดวยวิธีการ

ลดอุณหภูมิรางกายในทารกแรกเกิด ภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการทําลายของเซลลสมอง  

การลดอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลงไปที่ 33-35 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการรักษา 3 ชวง คือ ระยะ 

precool ระยะ Start cooling และระยะ Re-warming ซ่ึงในแตละระยะมีภาวะแทรกซอนที่ตองระมัดระวังตางกัน การจัดการ

ทางการพยาบาลเพื่อลดอุณหภูมิรางกายในทารกแรกเกิดที่ถูกตองเหมาะสม จะชวยใหการรักษาดวยวิธีน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสงผลใหทารกแรกเกิดมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น  

 

คําสําคัญ: การลดอุณหภูมิกาย  การจัดการทางการพยาบาล  ทารกแรกเกิด  ภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจน 

 

Abstract 

  

 Therapeutic Hypothermia (TH) is a treatment method for neonate with Hypoxic Ischemic Encephalopathy 

(HIE). It found highly incident and is the second order of death in newborn babies. The survival babies 

usually have problems with neurological disabilities. The TH must start within 6 hours after birth which is 

effective to decrease rate of neurological mortality. Reducing core body temperature by cooling down to 

33-35 degree Celsius maintained for 72 hours. There are 3 phases of the TH: Precool, Start cooling and 

Re-warming, which have complication to be careful in each phase differently. Accurate and proper nursing 

intervention for the TH in the neonates could make this treatment method efficiency. Consequently, the 

survival rate among neonates would be increasing.     

 

Keywords: therapeutic hypothermia, nursing intervention, neonates, hypoxic ischemic encephalopathy 

 

บทนํา 

ภาวะขาดออกซิเจนเปนปญหาที่สําคัญและเปนสาเหตุการตายอันดับสองในทารกแรกเกิด และถึงแมทารกกลุมน้ีจะ

รอดชีวิต ก็มักจะเกิดความพิการทางสมองหรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงในระยะยาวตามมา (จันทนา พันธบูรณะ, 2557) จาก

อุบัติการณพบวา เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 25 คนตอทารกเกิดครบกําหนดมีชีพ 1,000 คน และพบอุบัติการณ

มากขึ้นในทารกเกิดกอนกําหนดเปน 75 คนตอทารกเกิดกอนกําหนดมีชีพ 1,000 คน (ศริยา ประจักษธรรม, 2559) การลด
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อุณหภูมิกาย (Therapeutic Hypothermia: TH) ถูกนํามาใชในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองขาดเลือดและ

ออกซิเจน เพราะสามารถลดอัตราการตายและความพิการทางสมองในทารกกลุมน้ีได ในปจจุบันประเทศไทยมีการนําแนว

ทางการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิรางกายหรือทําใหตัวเย็นมาใชในหอผูปวยทารกแรกเกิด (NICU) มากขึ้น ซ่ึงการรักษาดวย

วิธีน้ีสามารถลดอัตราการตายและมีพัฒนาการทางสมองปกติมากขึ้นเม่ืออายุ 18 เดือน ในเด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนระดับ

ปานกลาง (ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, 2556; Ergenekon, 2016) การจัดการทางการพยาบาลที่ถูกตองเหมาะสมจะชวยให

ทารกไดรับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อบรรยายการลดอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองผิดปกติจากการขาดเลือดและออกซิเจนไปเล้ียงและ

การจัดการทางการพยาบาลที่เก่ียวของ 

   

การลดอุณหภูมิการในทารกแรกเกิด 

การลดอุณหภูมิกาย (Therapeutic Hypothermia: TH) เปนการรักษาทารกแรกเกิดครบกําหนดหรือกอนกําหนด

เล็กนอยที่มีภาวะสมองผิดปกติจากการขาดเลือดและออกซิเจนไปเล้ียง (Hypoxic-Ischemic Encephalopathy: HIE) ใน

ระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยการทําใหอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 33-35  C นาน 72 ชั่วโมง การรักษาดวย

วิธีการทํา TH สามารถทําได 2 แบบ คือ 1) whole body cooling system เปนการใหความเย็นแบบทั้งตัว โดยการทําให

อุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 33-34  C และ 2) selective head cooling system เปนการใหความเย็นเฉพาะ

ศีรษะ โดยการทําใหอุณหภูมิแกนกลางของรางกายลดลงไปที่ 34-35  C (Ergenekon, 2016) 

เม่ือสมองของทารกเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจนไปเล้ียง ในระยะแรกสมองจะมีการลดกลูโคสและ adenosine 

triphosphate (ATP) เพื่อประหยัดพลังงาน เซลลประสาทจะทําการยอยสลายกลูโคสดวยวิธี aerobic glycolysis เกิดกรดแล

คติกคั่ง ทําใหเซลลประสาทและเซลลเกลีย (glial cell) เกิดการบาดเจ็บ อีกทั้งยังสงผลให sodium–potassium pump 

ทํางานผิดปกติ โดยโซเดียม (Na) จะทะลักเขาเซลล และโพแทสเซียม (K) ออกจากเซลล ทําใหเซลลบวมนํ้า สงผลใหเซลล

ไดรับออกซิเจนและกลูโคสลดลง จากน้ันจะเกิดการหล่ังสารกลูตาเมทมากกวาปกติ ซ่ึงจะไปกระตุนตัวรับชนิด N-methyl-D-

aspartate receptor (NMDA), 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl), propanoic acid (AMPA receptor) 

และ G protein-associated metabotropic receptor 10 ทําใหแคลเซียม (Ca) และโซเดียม (Na) เขาเซลลมากขึ้น สงผล

ใหเซลลถูกทําลายมากขึ้น ทั้งน้ี Ca ยังไปกระตุนเอนไซม proteases, phospholipases และ nitric oxide synthase ทําให

เซลลสมองถูกทําลายดวยวิธีตางๆ เชน เพิ่มการหล่ังกลูตาเมท เกิดอนุมูลอิสระตางๆ ทําลาย DNA ทําใหเกิดการตายของเซลล 

(apoptosis) เปนตน (จันทนา พันธบูรณะ, 2557; สลิลทิพย คุณาดิศร, 2555) 

ความรุนแรงของภาวะ HIE แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี (ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, 2556; ศริยา ประจักษธรรม, 2559) 

 1. Mild encephalopathy: ทารกจะตื่นตัวมากกวาปกติ ความตึงตัวของกลามเน้ือเปนปกติ sucking reflex 

และ moro reflex ลดลง มานตาขยายตัว ไมมีอาการชักหรือหยุดหายใจ อาการเหลาน้ีจะหายไปใน 48–72 ชั่วโมง  

 2. Moderate encephalopathy: ทารกจะซึมลง ความตึงตัวของกลามเน้ือลดลง มี sucking reflex และ 

moro reflex แตไมสมบูรณ มานตาหดตัว มีอาการชักและหยุดหายใจบอยขึ้น หากอาการเหลาน้ีไมดีขึ้นภายใน 48–72 

ชั่วโมง ทารกจะซึมมากขึ้น ใชเวลาในการฟนตัวหลายวัน และอาจพบความผิดปกติทางระบบประสาทในภายหลัง หากทารก

อาการดีขึ้นหลัง 72 ชั่วโมง ทารกจะรูสึกตัวมากขึ้น แตอาจจะยังมีอาการซึม การดูดกลืนไมปกติ อาการกลามเน้ือออนแรงจะ

คอยๆ ดีขึ้น สวนใหญจะกลับเปนปกติภายใน 1 สัปดาห 
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 3. Severe encephalopathy: ทารกจะซึมมากถึงไมรูสึกตัว กลามเน้ือออนแรงมาก reflex ลดลงหรือหายไป 

มานตาไมตอบสนองตอแสง หายใจไมสมํ่าเสมอหรือหยุดหายใจ ชักรุนแรง ไมตอบสนองตอยาควบคุมการชัก หรือตองใชยากัน

ชักหลายตัว ซ่ึงทารกมักจะเสียชีวิตหรือเกิดความพิการทางสมองอยางถาวร  

 ในการตรวจประเมินระบบประสาทของทารกจะใช Modified Sarnat score รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การตรวจประเมินระบบประสาทของทารกตาม Modified Sarnat score (ศริยา ประจักษธรรม, 2559)   

ความรุนแรง 

ประเมิน 

 Stage 1 

(นอย) 

Stage 2 

(ปานกลาง) 

Stage 3 

(มาก) 

ระดับการรูสติ Alert Lethargy Coma 

การขยับตัว แขน ขา ปกติ หรือ ลดลง ลดลง ไมมี 

ทาทาง (posture) แขนขาบางระยางงอ เหยียดแขนขา Decerebration 

ความตึงตัวของกลามเน้ือ ปกติ หรือ Hypertonia Hypotonia Flaccidity 

Primitive reflexes 

  -  Suck ลดลง ตอบสนองไมสมบูรณ หายไป 

  -  Moro ลดลง ตอบสนองไมสมบูรณ หายไป 

Autonomic function 

  -  รูมานตา ขยายตัว 

ตอบสนองตอแสง 

หดตัว 

ตอบสนองตอแสง 

มานตาไม 

ตอบสนองตอแสง 

  -  การหายใจ เร็ว (> 60 ครั้ง/นาที) ไมสมํ่าเสมอ 

ลักษณะ Periodic breathing 

หยุดหายใจ ตองใช

เครื่องชวยหายใจ 

  -  อัตราการเตนของ

หัวใจ (ครัง้/นาที) 

> 160 < 100 อาจเตนชาหรือเร็วก็ได 

 

 แนวทางการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะ HIE ในระดับปานกลางถึงรุนแรงดวยวิธีการลดอุณหภูมิกายถูกนํามาใชใน

ประเทศไทยแพรหลายขึ้น โดยเชื่อวา อุณหภูมิที่ลดลงจะชวยลด metabolism ของเซลล ซ่ึงอุณหภูมิของรางกายที่ลดลง 1  c 

จะลดอัตรา metabolism ลงรอยละ 5.3 รวมทั้งยังชวยสงวนพลังงานของเซลลประสาท ลดการใชออกซิเจน ยับยั้ง

กระบวนการอักเสบ ลดกรดอะมิโนแอซิด (amino acid) ที่เปนตัวกระตุนใหหล่ังสารกลูตาเมท ลดการคั่งของ Ca ลดภาวะ

สมองบวม ลดการสรางอนุมูลอิสระ ยับยั้งกระบวนการ apoptosis และผลเสียอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล (จันทนา พันธ

บูรณะ, 2557; สลิลทิพย คุณาดิศร, 2555) 

 ขอบงช้ี 

 ขอบงชี้ในการพิจารณาใหทารกแรกเกิดไดรับการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิกาย มีดังน้ี (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559; ศริ

ยา ประจักษธรรม, 2559) 

 1. เกิดจากมารดาที่มีอายุครรภมากกวาหรือเทากับ 35 สัปดาห มีนํ้าหนักแรกเกิดมากกวาหรือเทากับ 2,000 กรัม มี

อายุไมเกิน 6 ชั่วโมง และไมมีความพิการแตกําเนิด 

 2. มีประวัติเส่ียงตอการขาดออกซิเจนขณะคลอด เชน fetal distress, prolapsed cord, abruptio placenta, 

eclampsia เปนตน รวมกับมีคะแนน apgar score ที่ 10 นาที นอยกวาหรือเทากับ 5 หรือทารกตองไดรับการชวยหายใจ

มากกวา 10 นาท ี
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 3. มีอาการและอาการแสดงของ moderate หรือ severe encephalopathy อยางนอย 1 ขอ ไดแก ซึม, ตัวออน 

(hypotonia), ชัก หรือ primitive reflex ลดลง 

 4. ผล Arterial Blood Gas (ABG) ที่อายุหลังเกิดไมเกิน 1 ชั่วโมง มีคา pH นอยกวาหรือเทากับ 7.15 หรือ base 

deficit มากกวาหรือเทากับ -10 

 

การจัดการทางการพยาบาลสําหรับทารกแรกเกิดที่ลดอุณหภูมิกาย 

 เม่ือทีมแพทยและพยาบาลพบทารกที่ขอบงชี้ที่ตองไดรับการรักษาดวยการลดอุณหภูมิกายแลว การจัดการทางการ

พยาบาลสําหรับทารกแรกเกิดที่ลดอุณหภูมิกาย มีเปาหมายหลักเพื่อทําใหอุณหภูมิรางกายของทารกแรกเกิดที่มีขอบงชี้

ดังกลาวขางตนลดลงอยางมีนัยสําคัญ และรอดพนจากภาวะวิกฤต ขั้นตอนการลดอุณหภูมิกายสําหรับทารกแรกเกิดแบง

ออกเปน 3 ระยะ คือ Precool, Start cooling และ Re-warming ดังน้ี  

  ระยะ Precool: เม่ือตองดูแลทารกแรกเกิดที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH หนวยงานจะตองมี

ความพรอมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร และตัวทารกกอนที่จะทําการรักษา ทารกแรกเกิดจะตองมีขอบงชี้ดังที่กลาวมาแลว 

บทบาทของพยาบาลในขั้นตอนการเตรียม มีดังน้ี 

  1. เตรียมเครื่องทํา TH (BLANKETROL III) โดยตรวจสอบระดับของนํ้าในเครื่องใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 

จากน้ันตอสายผาหม baby blanket เขากับตัวเครื่อง แลววางใต radiant warmer  

  2. เสียบปล๊ักตอไฟฟา AC 220 volt โดยระบบไฟฟาจะตองมีระบบไฟสํารองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหเครื่อง

สามารถทํางานได หากไฟฟาดับ และเปดเครื่อง  

  3. วางทารกใต radiant warmer บน baby blanket โดยปดเครื่องทําความรอนของ radiant warmer ถอด

เส้ือผาทารกออก รองเฉพาะผารองเปอนไดเทาน้ัน เพื่อใหผิวทารกสัมผัสกับ baby blanket    

  4. ตอสาย esophageal probe กับเครื่องทํา TH และวัดสาย esophageal probe โดย 

 

ความลึก = (ความยาวทารก ÷ 5) + 5 เซนติเมตร 

 

แลวใสสาย esophageal probe ทางจมูก จากน้ันตรวจสอบตําแหนงดวยภาพถายรังสีทรวงอก (film chest) โดยปลายสาย

ของ esophageal probe จะตองอยูที่ 1/3 จากสวนลางของ esophagus   

  ระยะ Start cooling: ในระยะน้ี ทารกจะไดรับการสอดใสอุปกรณการชวยชีวิตและอุปกรณติดตามสัญญาณ

ชีพทางหลอดเลือดแดง พยาบาลชวยเหลือแพทยในการสอดใสอุปกรณและตองตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ เน่ืองจาก

ในขณะที่รักษาดวยการทํา TH น้ัน แพทยและพยาบาลจะตองติดตามอาการอยางใกลชิด แตจะรบกวนทารกใหนอยที่สุด การ

ดูแลทารกแรกเกิดในระยะน้ี ประกอบดวย 

  1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องดวยระบบ servo control ที่ 33.5 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง ใช mode Gradient 10 °C 

และ Smart 5 °C (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559)  

  2. ควบคุมอุณหภูมิส่ิงแวดลอมรอบตัวทารก โดยการใชพลาสติกใสตรึงที่ก้ันดานขางของตัวทารก เพื่อปองกัน

ลมพัดผานตัวทารก ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิรางกายไมคงที่ได  

  3. บันทึกสัญญาณชีพ ไดแก อุณหภูมิรางกาย (BT) จาก esophageal probe, อัตราการหายใจ (RR), อัตรา

การเตนของหัวใจ (HR) โดยใช stethoscope, ความดันโลหิต (BP) และ MAP จาก Intra-arterial blood pressure (ABP), 

SpO2 และ pain score ซ่ึงระยะเวลาในการบันทึก คือ บันทึกทุก 15 นาที นาน 2 ชั่วโมง, บันทึกทุก 30 นาที นาน 2 ชั่วโมง 

หลังจากน้ันบันทึกทุก 1 ชั่วโมง นอกจากน้ีจะตองบันทึก urine output ทุก 4 ชั่วโมง โดย keep urine output > 1 

ml/kg/hr (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) 
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  4. ติดตาม cerebral function monitoring (CFM) โดยติดเครื่อง aEEG (electroencephalogram) ซ่ึง

ตําแหนงการติด probe บนศีรษะของทารกมีดังน้ี (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) 

      C3 (ซาย) และ C4 (ขวา) หางจาก vertex ไปดานขาง 3 เซนติเมตร  

      P3 (ซาย) และ P4 (ขวา) หางจาก C3 และ C4 ไปดานหลัง 3 เซนติเมตร    

      R = reference ตําแหนงกลางหนาผาก  

      G = ground ติดหลังใบหูบริเวณ mastoid 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตําแหนงการติด probe aEEG บนศีรษะของทารก (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) 

 

  5. การติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยดูดเลือดผานเสนเลือดแดงที่สะดือ (Umbilical Artery 

Catheter: UAC) ดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ ดังน้ี 

      5.1 Complete Blood Count (CBC), Coagulogram และ Liver Function Test (LFT) วันละครั้ง ใน

วันที่ 1-4 หากพบความผิดปกติควรรีบแกไขและติดตามอยางใกลชิด 

      5.2 Electrolyte, Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Lactate, Blood Urea Nitrogen (BUN) และ 

Creatinine (Cr) ทุก 12 ชั่วโมง ในวันที่ 1-4 และจนกวาคาจะปกต ิ

      5.3 Arterial Blood Gas (ABG) ทุก 4 ชั่วโมง ในวันที่ 1 และ 3 หรือจนกวาจะปกต ิ

      5.4 Dextrostix (DTX) ทุก 4 ชั่วโมงในวันที่ 1 และทุก 6 ชั่วโมง ในวันที่ 2-3 

  ระยะ Re-warming: หลังจากทํา TH นาน 72 ชั่วโมง จะทําการอุนรางกายทารกใหกลับมามีอุณหภูมิปกติ ใน

ขั้นตอนน้ีตองระมัดระวัง เน่ืองจากเสนเลือดที่เคยหดตัวทั่วรางกายจะขยายตัว ทําใหความดันโลหิตลดลง และเม่ืออุณหภูมิ

สมองเปล่ียนแปลงทารกอาจกลับมาชักไดอีก ดังน้ันการ rewarm จึงตองใชระยะเวลา 4-12 ชั่วโมง โดยปรับอุณหภูมิขึ้นทีละ 

0.2-0.5 °C/hr (Ergenekon, 2016) สําหรับ Clinical practice guideline 2016 ของโรงพยาบาลชลบุรี แนะนําใหปรับ

เครื่อง TH เปน mode auto temperature โดยปรับอุณหภูมิขึ้นทีละ 0.3 °C ทุก 1 ชั่วโมง แลวติดตามสัญญาณชีพทุก 30 

นาที จนกระทั่งอุณหภูมิกายทารกอยูที่ 36.5 °C หลังจากน้ันจึงทําการปดเครื่อง TH แลวเปดเครื่อง radiant warmer ตั้ง skin 

servo control 36.5 °C Keep Body Temperature ที่ 37 °C ในระยะน้ีพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการติดตามอาการอยาง

ใกลชิด รายงานการเปล่ียนแปลงเปนระยะ และจัดเตรียมยาและอุปกรณในการชวยเหลือใหพรอม เชน ยาเพิ่มความดันโลหิต 

ยากันชัก และอุปกรณชวยฟนคืนชีพ 

 ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน 

 ทารกแรกเกิดที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH ควรมีการเตรียมความพรอมและเฝาระวังที่ดี

เน่ืองจากกลไกการตอบสนองของรางกายตอภาวะอุณหภูมิกายต่ํา (hypothermia) อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและสงผล

ตอระบบการทํางานของรางกาย ดังน้ี 
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 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหเกิดหลอดเลือดหดตัวทั่วรางกาย ลดอัตราการเตนของหัวใจ อาจเกิดภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะ, cardiac output ลดลง, ความดันโลหิตต่ํา และเลือดไปเล้ียงสวนตางๆ ของรางกายลดลง (ศรัณยา ดีรัศมี, 

2559) พยาบาลควรมีความไวตออาการและอาการเปล่ียนแปลงของทารก มีความสามารถในการประเมินความผิดปกติของ

คล่ืนไฟฟาหัวใจ  

 2. ระบบเลือด ทําใหการไหลเวียนของเลือดชาลง เกล็ดเลือดและกลไกการแข็งเลือดทํางานไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 

อาจทําใหเกิดภาวะ Disseminating Intravascular Coagulation (DIC) หรือเลือดออกไดงาย (อุษณีย อังคะนาวิน, 2557) 

พยาบาลตองประเมินระบบการไหลเวียนอยางใกลชิด ติดตามผลทางหองปฏิบัติการ และวางแผนแกไขปญหาลวงหนา เชน 

การจองเลือดและสวนประกอบของเลือด เพื่อแกไขภาวะ DIC 

 3. ระบบหายใจ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ลดลง ทารกจะมีภาวะหายใจ

ลําบากจากภาวะ Respiratory Distress Syndrome (RDS) มีความตองการใชออกซิเจนเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มขึ้นของ 

pulmonary vascular resistant (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) ทําใหความดันในปอดสูงขึ้นนําไปสูภาวะ Persistent Pulmonary 

Hypertension of the Newborn (PPHN) พยาบาลตองมีทักษะในการประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซอน

ดังกลาว เน่ืองจากภาวะแทรกซอนอาจทําใหตองยุติการรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิกาย ซ่ึงสงผลตอการทํางานของระบบ

ประสาททารกในอนาคต 

 4. ระบบภูมิคุมกัน การทํางานของระบบภูมิคุมกันลดลง ทําใหทารกเส่ียงตอการติดเชื้อแทรกซอนไดงาย (อุษณีย   

อังคะนาวิน, 2557) และทารกที่ไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH จําเปนตองสอดใสอุปกรณตางๆ เขาไปในรางกาย เชน ทอ

ชวยหายใจเพื่อชวยการหายใจ สายสวนหลอดเลือดดําใหญเพื่อใหสารนํ้าและสารอาหาร สายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อสงเลือด

ตรวจทางหองปฏิบัติการและติดตามสัญญาณชีพผานทางหลอดเลือดแดง สายระบายส่ิงคัดหลังในกระเพาะอาหาร และสาย

สวนปสสาวะ เปนตน พยาบาลควรตระหนักถึงปญหาการติดเชื้อ ดังน้ันกิจกรรมที่กระทําตอทารกตองเนนหลักการปราศจาก

เชื้อเพิ่มมากขึ้นในระหวาการรักษาดวยการลดอุณหภูมิ 

 5. ระบบ metabolic ทารกจะมีภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) และเกิด lactic acidosis ทําใหเลือด

เปนกรดมากขึ้น (ศรัณยา ดีรัศมี, 2559) รวมทั้งอาจทําใหเกิดภาวะไมสมดุลของเกลือแรในรางกายไดอีกดวย พยาบาลควรให

การพยาบาลโดยคํานึงถึงระบบการเผาพลาญของรางกายที่อาจเปล่ียนไป หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ทําใหทารกเครียด หรือเพิ่มอัตรา

การเผาพลาญของรางกายมากขึ้น 

 การพยาบาลและดแูล  

 เม่ืออุณหภูมิรางกายของทารกแรกเกิดลดลงจะสงผลตอการทําหนาที่ตางๆ ของรางกาย ดังน้ันจึงตองมีการติดตาม

อาการและใหการพยาบาลอยางใกลชิด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการรักษา 

 1. เฝาระวังอาการชัก ส่ัน ในขณะเริ่มลดอุณหภูมิรางกาย ถึงแมอาการส่ันจะเปนอาการปกติที่รางกายตอบสนองตอ 

ความเย็น แตการส่ันจะทําใหอัตราการเผาผลาญของรางกาย ความเจ็บปวด และอัตราการเผาพลาญของสมองเพิ่มขึ้น แพทย 

มักจะใหยากลุม Analgesic drugs (Delhaye, Mahmoudi & Waksman, 2012; Scirica, 2013) เชน Fentanyl 1 mcg/ 

kg/dose หรือ continuous infusion dose 1-3 ug/kg/hr รวมกับการใหกลุม Sedation drugs เชน Midazolam 0.1 mg 

/kg/dose หรือ continuous infusion dose 0.1-0.2 mg/kg/hr เพื่อควบคุมอาการเจ็บปวดและอาการส่ัน (ศรัณยา ดีรัศมี, 

2559) 

 2. ดูแลใหทารกไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ ทารกที่ไดรับการรักษาดวยวิธีการทํา TH มีความจําเปนตองใสทอชวย

หายใจ และใชเครื่องชวยหายใจ ในระหวางที่ไดรับการรักษาควรติดตามคาออกซิเจนในรางกาย จากการติดตามคากาซใน

หลอดเลือดแดง (ABG) ดูแลใหคาความดันบางสวนของกาซคารบอนไดออกไซด (PaCO2) อยูในระดับปกติ และติดตามคา

ความอ่ิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน (O2 saturation) อยูที่ระดับมากกวา 95% (Scirica, 2013) 
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 3. ติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดอยางนอยทุก 4 ชั่วโมง เพราะระดับนํ้าตาลในเลือดจะไมคงที่ ในระยะแรกของการ

รักษา มักมีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง เน่ืองจากภาวะอุณหภูมิกายต่ําจะทําใหรางกายดื้อตอระดับอินซูลิน ทารกบางรายตองให

การรักษาดวยการใหยาอินซูลินหยดเขาทางหลอดเลือดดํา แตเม่ือเขาสูระยะ rewarming อาจเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํา 

เน่ืองจากระดับนํ้าตาลจะลดลงดวยปฏิกิริยาตอบสนองปกติของรางกายเม่ืออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น (Erb, Hravnak & 

Rittenberger, 2012; Scirica, 2013) 

 4. ติดตามระดับเกลือแรในรางกายและสังเกตอาการแสดงของเกลือแรผิดปกติ เม่ือลดอุณหภูมิของรางกายสงผลให

เกิดภาวะปสสาวะขับออกมาก (diuresis) จะทําใหสูญเสียฟอสเฟต แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมออกไปกับปสสาวะ 

โดยเฉพาะโพแทสเซียม จะมีการผลักโพแทสเซียมเขาเซลลในระยะที่ทํา TH เกิดปญหาระดับโพแทสเซียมต่ํา (hypokalemia) 

แตเม่ือเขาสูระยะ rewarming โพแทสเซียมจะเกิดการเคล่ือนออกจากเซลล ทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมสูง (hyperkalemia) 

(Erb, Hravnak & Rittenberger, 2012; Scirica, 2013)  

 5. สังเกตภาวะเลือดออกจากการทํางานผิดปกติของเกล็ดเลือดและกลไกการแข็งตัวของเลือด โดยสังเกตภาวะ

เลือดออกทั้งภายในและนอกรางกาย ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก CBC, Prothrombin time (PT), 

Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) และ International Normalized Ratio (INR) ตามแผนการรักษา 

 6. ปองกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะปอดอักเสบติดเชื้อซ่ึงพบไดบอย ควรสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะปอด

อักเสบติดเชื้อ ฟงเสียงปอด ติดตามผลภาพถายรังสีทรวงอก ติดตามผลเสมหะเพาะเชื้อ ดูแลใหไดรับยาปฏิชีวนะ เฝาระวังการ

ติดเชื้อจากสายสวนตางๆ และปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด 

 7. ดูแลผิวหนัง เน่ืองจากความเย็นจะทําใหเลือดไหลเวียนไปเล้ียงผิวหนังลดลง เกิดเน้ือเยื่อขาดเลือดไปเล้ียงจน

กลายเปนแผล หรือตอมไขมันถูกทําลายได ทําใหทารกเกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น 

 8. ดูแลใหไดรับสารนํ้าและสารอาหารอยางเพียงพอ โดยอาจใหสารอาหารทางหลอดเลือดดําแทนการใหทางสายยาง

ใหอาหาร เน่ืองจากในชวงของการทํา TH ระบบทางเดินอาหารของทารกจะมีเลือดไปเล้ียงนอย อาจสงผลใหเกิดภาวะลําไส

เนาตายได 

 

สรุป 

 ปจจุบัน การรักษาดวยวิธีการลดอุณหภูมิรางกาย (Therapeutic hypothermia) ในทารกแรกเกิดเปนแนวทางการ

รักษาทีมี่การนํามาใชในทางคลินิกมากขึ้น เน่ืองจากชวยลดอันตรายและภาวะแทรกซอนที่เกิดจากภาวะสมองขาดเลือดและ

ออกซิเจนได พยาบาลที่ใหการดูแลทารกกลุมน้ีตองมีความรูความเขาใจในกลไกการตอบสนอง การดูแล การเฝาระวัง และผล

ของการรักษาดวย ซ่ึงจะทําใหพยาบาลสามารถใหการดูแลทารกที่ไดรับการรักษาดวยการลดอุณหภูมิรางกายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหทารกมีโอกาสรอดชีวิต และชวยลดความเสียหายของสมองได 

 

เอกสารอางอิง 

จันทนา พันธบูรณะ. (2557). ภาวะขาดออกซิเจนของทารกระหวางการคลอด Perinatal Asphyxia. ใน สมบูรณ  

จันทรสกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดามงคล และไพโรจน  

จงบัญญัติเจริญ (บรรณาธิการ), กุมารเวชศาสตร 1 (หนา 295-312). กรุงเทพฯ: นพชัยการพิมพ. 

ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล. (2556). ภาวะขาดออกซิเจนปริกําเนิดและการชวยกูชีพทารกแรกเกิด Perinatal Asphyxia and  

Neonatal Resuscitation. ใน สุวรรณี วิษณุโยธิน, วัชรี คําวิลัยศักดิ์, จรรยา จิระประดิษฐา, ผกาพรรณ  

เกียรติชูสกุล, ณรงค เอ้ือวิชญาแพทย, จามรี ธีรกุลพิศาล และอรุณี เจตศรีสุภาพ (บรรณาธิการ),  

ตํารากุมารเวชศาสตร เลม 1 (หนา 41-62). ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2292 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ศรัณยา ดีรัศมี. (2559). การสงตอผูปวยเพื่อมารับการรักษาดวยความเย็น (Therapeutic hypothermia) สําหรับผูปวย 

 ในเขตสุขภาพที่ 6. ใน เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธ์ิ, เกศสิรี กรสิทธิกุล, ศิวพร แสงโสมแจม และสุภารัตน  

 ศิริวิมลพันธุ (บรรณาธิการ), Handbook of Pediatrics Clinical practice guideline 2016 (หนา 141-147).  

 ชลบุร:ี เก็ทกูดครีเอชั่น. 

ศริยา ประจักษธรรม. (2559). ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด Birth Asphyxia. ใน สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, พรทิพา  

อิงคกุล, ยุวลักษณ ธรรมเกษร, พรรณพัชร พิริยะนนท, ศริยา ประจักษธรรม และประภาศรี กุลาเลิศ (บรรณาธิการ),  

ตํารากุมารเวชศาสตร สําหรับนักศึกษาแพทยและแพทยเวชปฏิบัติ เลม 1 (หนา 47-57). ปทุมธานี: เท็กซ  

แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น.  

สลิลทิพย คุณาดิศร. (2555). Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 36(2),  

139-142.  

อุษณีย อังคะนาวิน. (2557). การรักษาดวยการลดอุณหภูมิของรางกายในผูปวยหลังหัวใจหยุดเตน. วารสารพยาบาลทหารบก 

 , 15(2), 104-109. 

Delhaye, C., Mahmoudi, M., & Waksman, R. (2012). Hypothermia Therapy: Neurological and Cardiac  

 Benefits. Journal of the American College of Cardiology, 59(3), 197–210. 

Erb, J.L., Hravnak, M., & Rittenberger, J.C. (2012). Therapeutic hypothermia after Cardiac Arrest. American  

 Journal of Nursing, 112(7), 38–44. 

Ergenekon, E. (2016). Therapeutic hypothermia in neonatal intensive care unit: Challenges and practical  

points. Journal of Clinical Neonatology, 5, 8–17. 

Scirica, M.B. (2013). Therapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest. Circulation Journal of The American  

 Heart Association, 127, 244–250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2293 

การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

Health Effects of Game Playing Among Undergraduate Students in  

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Pathum Thani 
 

สุทธิกาญจน มุงขุนทด*  สินี ศิริคูณ  และรัตนาภรณ อาษา 

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
*sootthikarn.m@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

 การศึกษาน้ีเปนวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพและปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัย

เสริมจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางจํานวน 

403 คน คํานวณจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 2009) เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงไดจากการศึกษาขอมูล

และตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมในระดับปานกลาง 

(รอยละ 56.3) พิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดปญหาสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด คือ ปวดตา ปวดกลามเน้ือ 

และปวดศีรษะ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพของกลุมตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อุปกรณและความถี่

ในการเลนเกม ทัศนคติ พฤติกรรมและแรงสนับสนุนตอการเลนเกม (p<0.05) จากการศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะวา ควรมีการจัด

กิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมทั้งสรางความตระหนักใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมการเลนเกม 

ที่ไมเหมาะสม 
 

คําสําคัญ: ผลกระทบดานสุขภาพ  พฤติกรรมการเลนเกม  นักศึกษา 

 

Abstract 

 

The purpose of a cross-sectional research aimed to study the health effects of game playing and 

related factors among undergraduate students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 

Patronage. The samples were 403 undergraduate who were game playing. Data were collected by using 

questionnaire. The questionnaires were tested for validity by experts. The results indicated that health 

effects of game playing were in the moderate level (56.3%). In addition, the most common symptoms of 

health effects include eye pain, muscle pain and headache. The factors were significantly associated with 

health effects of samples such as equipment, frequency, attitudes, behavior and force supporting to play 

game (p<0.05). This results suggest that there should increase activities for benefit and raise awareness 

of the potential impact to make appropriate behaviors. 

  

Keywords: health effects, game playing, undergraduate students  
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1. บทนํา  

สถานการณในโลกปจจุบันของการศึกษาไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมากในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเชื่อมโยงขอมูล 

ขาวสาร สารสนเทศ และความรูเกิดขึ้นอยางมากมาย ความกาวหนาดานเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและมี

บทบาทสําคัญอยางมากจนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันอยางหลีกเล่ียงไมได จากการสํารวจการมีและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2558) พบวากลุมอายุ 15-24 ป มีสัดสวนการใช

อินเทอรเน็ตสูงสุดรอยละ 76.8 และใชอินเทอรเน็ตในการดาวนโหลด รูปภาพ หนัง วีดีโอ เพลง เกม เลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง 

วิทยุ รอยละ 87.4 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาอินเทอรเน็ตมีบทบาทตอการเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทยเปนอยางมาก อีกทั้ง

สถาบันการศึกษาตางๆ นําเทคโนโลยีเขามาใชประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีการเขาถึงอินเทอรเน็ตสามารถทําได

งายโดยใชงานผานโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรพกพา เชน Notebook, Tablet เปนตน  นอกจากน้ีเกมยังถูกพัฒนา

เพื่อใหไดรับความนิยม การตอบสนองความตองการในทุกสังคมและวัยรุนทั่วโลกอยางตอเน่ือง โดยมีทั้งแบบออนไลนและ

ออฟไลนสามารถเลนไดทั้งจากคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ และจากการสํารวจพบเด็กและเยาวชนไทยติด

เกมรอยละ 15 เทียบกับเยาวชนที่มีอยู 18 ลานคน ทําใหทราบวาเด็กไทยมีแนวโนมติดเกมมากกวา 2.7 ลานคน และการที่

เด็กไทยใหความสนใจเลนเกมออนไลนผานโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสูงถึง 3 ชั่วโมง/วัน ใชเวลาเลนเกมมากกวา 60 นาที/วัน 

สงผลกระทบทั้งในดานการเรียน ความเครียด อารมณและจิตใจ (สํานักงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร            

กรมสุขภาพจิต 2556) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาวดี เจริญพาณิชย (2557) พบวาการติดเกมทําใหเกิดปญหา

เก่ียวกับสายตา ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ มีการพักผอนไมเพียงพอ รับประทานอาหารไมเปนเวลา เกิดความเส่ือมโทรมของ

รางกายซ่ึงสงผลกระทบตออารมณและพฤติกรรมในเชิงลบ  

จากเหตุผลดังกลาวชี้ใหเห็นถึงปญหาของการเลนเกมมีแนวโนมที่กอใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพ จึงทำใหผูวิจัย

สนใจศึกษาวาปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทั้งน้ีเพื่อจะไดเปนแนวทางในการวางกรอบดูแลและแกไขปญหาเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเกมของนักศึกษาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา  

2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมจากการเลนเกมมีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามเพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาพที่เ กิดจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ          

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2295 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชาชนในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1           

ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ขนาดตัวอยางไดจากการ

คํานวณโดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรในหนังสือของ Daniel (Daniel, 2009) ไดจํานวน

กลุมตัวอยาง 403 คน  
 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดมาจากการศึกษาขอมูลและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เปนแบบสอบถาม

แบงเปน 5 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได โรคประจําตัว แหลงที่

พักอาศัย ระยะเวลาในการเลนเกม และความถี่ของการเลนเกม จํานวน 10 ขอ มีลักษณะใหผูตอบเลือกตอบหรือเติมคําลงใน

ชองวางตามความเปนจริง 2) แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตอการเลนเกม จํานวน 7 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 

(Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 3) แบบสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเลนเกม จํานวน 9 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ ปฏิบัติเปนประจํา 

ปฏิบัติบอย ปฏิบัติคอนขางบอย ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 4) แบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนตอการเลนเกม 

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ไดรับประจํา ไดรับบอยครั้ง ไดรับบางครั้ง ไดรับนอย

ครั้ง และไมไดรับเลย ในการแปลผลพิจารณาจากคาเฉล่ียโดยใชเกณฑของ Best (Best, 1977) โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ 

ระดับสูง (คาคะแนน 3.67-5.00), ระดับปานกลาง (คาคะแนน 2.34-3.66) และระดับต่ํา (คาคะแนน 1.00-2.33)   

สําหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงพิจารณาผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉล่ียแยกเปนแตละสวนของแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคติตอ

การเลนเกม พฤติกรรมการเลนเกม และแรงสนับสนุนตอการเลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไดคา IOC เทากับ 0.87, 0.89, 0.91, 0.90 และ 0.88 ตามลําดับ  
 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ  

4.3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจนครบตามที่ตองการ 

4.3.3 ผูวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามเบื้องตน โดยแยกแบบสอบถามที่ไมเปนไปตามเกณฑการคัดเลือก

ตัวอยาง จากน้ันนําขอมูลที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ 
 

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive study) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) พิสัย คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยตางๆ กับผลกระทบทางดานสุขภาพตอการเลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติ Chi-square test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05 

 

5. ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 403 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4   

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา

ตามลําดับดังน้ี 
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5.1 ปจจัยนํา 

ปจจัยนํา ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา คณะที่ศึกษา โรคประจําตัว แหลงที่พักอาศัย พบวา 

กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (รอยละ 59.6) มีอายุอยูในชวง 21-22 ป (รอยละ 49.1) สวนใหญเปนนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รอยละ 23.1) และกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 (รอยละ 32.3) เกินกวาครึ่งอาศัยอยูหอพัก/  

อพารตเมนท (รอยละ 53.8) และไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 93.1) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

จากการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 82.4) 

รองลงมาคอื ระดับต่ํา (รอยละ 11.9) และระดับสูง (รอยละ 5.7) ตามลําดับ แบงออกเปน 2 ดานคือ ทัศนคติเชิงบวกและเชิง

ลบ 1) ขอคําถามทัศนคติเชิงบวกสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก เกมที่มีการวางแผนในการเลนทําใหมีกระบวนการคิด

วิเคราะหที่ดีขึ้น การเลนเกมทําใหสงผลเสียตอสุภาพ และการเลนเกมเปนสวนหน่ึงของชีวิต จากมากไปนอยตามลําดับ 2) ขอ

คําถามทัศนคติเชิงลบสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก คิดวาการเลนเกมเปนส่ิงที่ดี การเลนเกมทําใหร ูสึกผอนคลาย

มากกวาการไปออกกําลังกาย และคิดวาการเลนเกมน้ันสามารถทําใหเรามีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น จากมากไปนอยตามลําดับ  

จากการวิเคราะหพฤติกรรมที่มีตอการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมอยูในระดับสูง (รอยละ 42.4) 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 40.0) และระดับต่ํา (รอยละ 17.6) ตามลําดับ แบงออกเปน 2 ดานคือ พฤติกรรมเชิง

บวกและเชิงลบ 1) ขอคําถามพฤติกรรมเชิงบวกสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก เลนเกมดึกมากทําใหไมตื่นไปเรียน 

ชอบแอบเลนเกมในเวลาเรียน และใชเวลาวางสวนใหญไปกับการเลนเกม จากมากไปนอยตามลําดับ 2) ขอคําถามพฤติกรรม

เชิงลบสามารถจําแนกเปนรายประเด็น ไดแก รูสึกรําคาญเม่ือมีคนมารบกวนขณะที่กําลังเลนเกม การเลนเกมสามารถทําให

ปรับตัวเขากับคนอ่ืนไดงาย และมักเลนเกมจนลืมเวลาหรือเลยเวลาที่ตั้งใจไว จากมากไปนอยตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล, ทัศนคติและพฤติกรรมตอการเลนเกม  (n= 403) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 163 40.4 

หญิง 240 59.6 

อายุ (ป)   

17-18   19 4.7 

19-20   155 38.5 

21-22   198 49.1 

23-24   30 7.4 

ตั้งแต 25 ขึ้นไป 1 0.2 

คณะที่กําลังศึกษา   

คณะครุศาสตร 48 11.9 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 56 13.9 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 93 23.1 

คณะวิทยาการจัดการ 82 20.3 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 39 9.7 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

คณะที่กําลังศึกษา   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 15.9 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 21 5.2 

ระดับช้ันปที่กําลังศึกษา   

ชั้นปท่ี 1 56 13.9 

ชั้นปท่ี 2 88 21.8 

ชั้นปท่ี 3 130 32.3 

ชั้นปท่ี 4 129 32.0 

รายไดตอเดือน (บาท)   

ตํ่ากวา 5,000  181 44.9 

5,001-10,000 164 40.7 

10,001-15,000 45 11.2 

มากกวา 15,001  13 3.2 

แหลงที่พักอาศัย   

บานตนเอง 160 39.7 

หอพัก/อพารตเมนท 217 53.8 

บานเชา 19 4.7 

คอนโนมิเนียม 7 1.7 

โรคประจําตัว   

ไมมี 375 93.1 

มี 28 6.9 

อุปกรณในการเลนเกม   

โทรศัพทมือถือ 278 69.0 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 58 14.4 

โนคบุค 61 15.1 

อื่นๆ 6 1.5 

ระยะเวลาในการเลนเกม (ป)   

นอยกวา 1  164 40.7 

1-3  88 21.8 

4-6  59 14.6 

7 ข้ึนไป 92 22.8 

ความถ่ีในการเลนเกม (ช่ัวโมง)   

นอยกวา 1  163 40.4 

2-3 139 34.5 

4-5 52 12.9 

6-7 19 4.7 

มากกวา 8 ข้ึนไป 30 7.4 
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5.2 ปจจัยเอื้อ 

ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย รายไดตอเดือน ส่ือและอุปกรณในการเลนเกม ระยะเวลาในการเลนเกม และความถี่

ของการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 44.9) นอกจากน้ีพบวากลุม

ตัวอยางมากเกินกวาครึ่งเลนเกมโดยใชโทรศัพทมือถือ (รอยละ 69.0) เกือบครึ่งมีระยะเวลาเลนเกมมานอยกวา 1 ป (รอยละ 

40.7) และมีความถี่ในการเลนเกมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน (รอยละ 40.4) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

5.3 ปจจัยเสริม 

ปจจัยเสริม ประกอบดวย แรงสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวตอการเลนเกมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

แรงสนับสนุนตอการเลนเกมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 46.7) รองลงมาคือ ระดบัต่ํา (รอยละ 30.0) และระดับสูง (รอยละ 

23.3) แบงออกเปน 2 ประเด็นคือ แรงสนับสนุนตอการเลนเกมระดับสูงและต่ํา 1) กลุมตัวอยางที่ไดรับแรงสนับสนุนตอการ

เลนเกมสูง คือ เพื่อนสนิทชอบเลนเกมเหมือนกับตนเอง และเพื่อนแนะนําเกมใหมๆ มาใหเลน 2) กลุมตัวอยางที่ไดรับแรง

สนับสนุนตอการเลนเกมต่ํา คือ เพื่อนชวนไปเลนเกมในวันหยุด และคนในครอบครัวจํากัดชั่วโมงการเลนเกมในแตละวัน 
 

5.4 ผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกม 

ผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวสวนใหญมีผลกระทบดานสุขภาพอยูใน

ระดับปานกลาง (รอยละ 56.3) รองลงมาคือ ระดับมาก (รอยละ 38.5) และระดับต่ํา (รอยละ 5.2) จําแนกเปนรายประเด็น

พบวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดปญหาดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด 3 อันดับ คือ ปวดตา ปวดกลามเน้ือ และปวดศีรษะ         

ไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุดคืออาการปวดตา ตาพรามัว สายตาส้ัน สายตายาว สายตาเอียง แพแสง 

รองลงมาคือ อาการปวดกลามเน้ือ ปวดหลัง ปวดน้ิว ปวดขอมือ ปวดไหล เม่ือเลนเกมเปนเวลานาน และไดรับผลกระทบดาน

สุขภาพจากการเลนเกมนอยที่สุดคือ อาการปวดศีรษะ 
 

5.5 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับผลกระทบดานสุขภาพ

จากการเลนเกมของกลุมตัวอยาง 

การหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมกับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของ

กลุมตัวอยางทําการวิเคราะหโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square test) พบวาอุปกรณในการเลนเกม ความถี่ในการเลนเกม 

ทัศนคติตอการเลนเกม พฤติกรรมตอการเลนเกมและแรงสนับสนุนตอการเลนเกมมีความสัมพันธกับผลกระทบทาง         

ดานสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของกลุมตัวอยาง (n= 403) 

ตัวแปร p-value 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

เพศ 29.234 0.350 

อายุ 2.141 0.102 

คณะที่กําลังศึกษา 1.769 0.200 

ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา 86.130 0.327 

รายไดตอเดือน 1.005 0.070 

แหลงที่พักอาศัย 1.381 <0.001* 

โรคประจําตัว 20.227 0.821 

* หมายถึง ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (95 เปอรเซ็นต) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ตัวแปร p-value 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

อุปกรณในการเลนเกม 1.354 <0.001* 

ระยะเวลาในการเลนเกม 73.925 0.699 

ความถี่ในการเลนเกม 1.352 0.039* 

ทัศนคติตอการเลนเกม 2.485 0.029* 

พฤติกรรมตอการเลนเกม 9.358 <0.001* 

แรงสนับสนุนตอการเลนเกม 7.403 <0.001* 

* หมายถึง ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (95 เปอรเซ็นต) 

 

6. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาที่พบวาผลกระทบดานสุขภาพจากการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 56.3) เม่ือพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางเกิดปญหา

ดานสุขภาพจากการเลนเกมมากที่สุด คือ ปวดตา ปวดกลามเน้ือ และปวดศีรษะ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชลลดา บุญโท  

(2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผลกระทบจากการ

เลนเกมออนไลน พบวาพฤติกกรมการเลนเกมสงผลดานสุขภาพตอรางกายและการเลนเกมจะทําใหผูเลนมีปญหาเก่ียวกับการ

เกิดอาการปวดตา ปวดหลังและปวดน้ิว และสอดคลองกับการศึกษาของ  ธาริน เสวกจันทร (2552) เรื่องพฤติกรรมและ

ผลกระทบจากการเปดรับส่ือออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี พบวาวัตถุประสงคใน

การเลนเกมออนไลนเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลกระทบดานสุขภาพสูงสุดคือ 

เม่ือเลนเกมออนไลนนานๆ จะรูสึกปวดตา ปวดหลัง ปวดน้ิว มักลืมหรือทานอาหารไมเปนเวลา และยังสอดคลองกับการศึกษา

ของชญานิกา ศรีวิชัย (2557) พบวาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ดานทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และการควบคุม

พฤติกรรมของตนเองของเด็กวัยรุนตอนตนที่ติดเกมคอมพิวเตอร สวนมากอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาเด็กวัยรุน

ตอนตนที่ติดเกมคอมพิวเตอร สามารถดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคมได ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางยังพักอาศัยอยูกับ

บิดามารดา ทําใหกิจวัตรประจําวัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการนอนหลับพักผอน ยังอยูในการดูแลของครอบครัวและ

ครอบครัวก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความคิดของเด็ก จากที่กลาวมาสอดคลองกับวิจัยน้ีในสวนของพฤติกรรม ทัศนคติและ

แรงสนับสนุนการเลนเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี สวนมากอยู

ในระดับปานกลาง อธิบายไดวา นักศึกษาอาจจะมีความเชื่อหรือความรูสึกวาการเลนเกมในลักษณะของเกมที่ตางกันมีโอกาส

เกิดผลกระทบทางดานสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชน มีความเชื่อหรือคิดวาการเลนเกมทําใหเกิด

ความรูสึกผอนคลาย และเพลิดเพลินใจ อีกทั้งมีทักษะทางความคิดที่ดีจากการเลนเกม นอกจากน้ียังพบวาทัศนคติและ

พฤติกรรมตอการเลนเกมที่เปนปจจัยที่มีความสัมพันธที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงอยูในระดับปานกลางถึงมาก ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของโกสินทร เตชะนิยม 

(2554) ที่พบวาทัศนคติในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการติดเกมออนไลนซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอการติด

เกมออนไลน โดยศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการติดเกมออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายไดวา ทัศนคติเปนตัวทํานายพฤติกรรมการติดเกมออนไลนกลาวคือ ผูที่มีทัศนคติในการ

เลนเกมออนไลนมากเปนผูติดเกมออนไลนมากและยังพบวาตัวแปรสุขภาพจิต การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน ใชเหตุผลและการ

รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเปนปจจัยความสัมพันธทางออม สรุปไดวาผูปกครองควรใชวิธีการเล้ียงดูและดูแลบุตร
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หลานแบบสนับสนุนและใหเหตุผลแกบุตรหลานในการดูแล การใหรางวัลและลงโทษ รวมทั้งใหความรักความอบอุน การดูแล

เอาใจใส รูจักการปรับตัวทั้งกับเพื่อนและสังคมเปนปจจัยพื้นฐานซ่ึงสงผลใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความตระหนักใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ

ลดพฤติกรรมการเลนเกมที่ไมเหมาะสม 

7.2 สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกแบบเฉพาะกลุม (Focus group) ในกลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลนเกมเพื่อทราบถึงสาเหตุเชิงลึกอันจะ

นําไปสูพฤติกรรมการติดเกมและเพื่อหาแนวทางปองกันที่เหมาะสม 

7.3 เพื่อใหวิจัยมีความหลากหลายของขอมูลควรศึกษาตั้งแตในกลุมคนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อทําใหทราบถึงผลกระทบของคนในแตละชวงอายุและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อเปรียบเทียบ

ปญหาและปจจัยสําคัญอันจะนําไปสูแนวทางนําขอมูลที่ไดไปแกไขปญหาและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดถูกกลุมชวง

อายุ 
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บทคัดยอ  

 

การทารุณกรรมในผูสูงอายุเปนปญหาที่ซอนเรนและขาดการรายงานที่แทจริง ทั้งในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจาก

ผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุมักจะเปนผูใกลชิดหรือสมาชิกในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุไมกลาบอกกับคนอ่ืนวาตนเองกําลังถูก

ทารุณกรรม การทารุณกรรมมีหลายประเภท เชน ทารุณกรรมดานรางกาย ทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณ ทารุณกรรมทางเพศ 

เปนตน ฉะน้ันการปองกันและดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรมตองอาศัยความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย 

พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ตํารวจ เปนตน เพื่อประเมินปญหา ใหการดูแล และติดตามผลการดูแลเปนระยะ 

จนกระทั่งผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมไดตามปกติ บทความน้ีนําเสนอเก่ียวกับความหมายของการ

ทารุณกรรมในผูสูงอายุ ประเภทของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ปจจัยเส่ียงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ผลกระทบของการ

ถูกทารุณกรรมในผูสูงอายุ หนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแล

ผูสูงอายุถูกทารุณกรรม และบทวิเคราะหจากบทความวิชาการสูการนําไปใชในประเด็นตาง ๆ 

 

คําสําคัญ: บทบาทพยาบาล  การทารุณกรรมในผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุถูกทารุณกรรม 

 

Abstract 

 

Elder abuse is a potential problem and lack of true reporting both domestically and internationally 

because abusers are often close relatives or family members so elderly people do not dare tell others 

that they are being abused. There are many types of abuse in the elder such as physical abuse, Psychological 

or emotional abuse and Sexual abuse etc. so preventing and caring for the elderly abused requires the 

cooperation of a multidisciplinary team consisting of physicians, nurses, social workers, psychologists, 

police etc. for assessment, caring and follow-up periodically until the elder can live a normal life in the 

family and society. This article discusses the meaning of elder abuse, types of elder abuse, risk factors 

for elder abuse, effects of elder abuse, department associated with caring for elder abuse victims, 

nursing role in prevention and caring for elder abuse victims and analysis of academic articles for use in 

various issues. 

 

Keywords: nursing role, elder abuse, elder abuse victims 
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1. บทนํา  

การทารุณกรรมในผูสูงอายุ รายงาน ป ค.ศ. 1990 พบวามีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม รอยละ 5 – 10 และมีการเพิ่มขึ้น 

โดยในป ค.ศ. 2010 พบวา ผูสูงอายุ 10 ราย จะมีผูถูกกระทําทารุณกรรม 1 ราย หรือคิดเปนรอยละ 10 (Mauk & Urban, 

2014) และจากกการรายงานความชุกโดยประมาณการณ ป ค.ศ. 2017 พบวามีจํานวนนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสูงอายุมักกลัวที่

จะบอกกลาวบุคคลอ่ืน ครอบครัว เพื่อน หรือเจาหนาที่ (WHO, 2017) สําหรับประเทศไทย สถานการณทารุณกรรมใน

ผูสูงอายุ เปนปญหาที่ซอนเรนขาดการรายงานปญหาที่แทจริง เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความกตัญู

กตเวที รวมทั้งการมองวาเปนปญหาในครอบครัวไมควรไปเก่ียวของ อีกทั้งตัวผูสูงอายุเองก็ไมกลาบอก หรือเลาใหผูอ่ืนฟงวา

ตนเองถูกกระทํารุนแรง แตถึงอยางไร จากการศึกษาความชุกของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ของ หมอมหลวง สมจินดา  

ชมพูนุท และคณะ (2010) พบ ผูสูงอายุ รอยละ 14.6 มีประสบการณของพฤติกรรมทารุณกรรมตอผูสูงอายุ ซ่ึงนับเปนปญหา

ที่สําคัญควรที่พยาบาล และผูเก่ียวของตองตระหนักใหการดูแลและปองกัน 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ  

เพื่อเปนแหลงขอมูลใหพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่สนใจไดศึกษาคนควา และสามารถนําความรู ความเขาใจ

ไปใชในการปองกันและดูแลผูสูงอายทุี่ถูกทารุณกรรม 

   

3. ความหมายของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

 การทารุณกรรม (abuse) มีความหมายครอบคลุมกับคําวา การทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลย (Neglect) การละเมิด

สิทธิ (violation of right) การทําราย (assault) หรือ กระทําความรุนแรง กาวราว (aggressive violence) โดยองคการ

อนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ดังน้ี การทารุณกรรมในผูสูงอายุ (elder abuse) หมายถึง 

การกระทํา ตอผูสูงอายุ ที่เกิดจากความตั้งใจ หรือไมตั้งใจ การปลอยปละละเลยหรือการทอดทิ้ง ที่กอใหเ กิดอันตรายหรือ 

ความทุกข ใหกับผูสูงอายุ สามารถกระทําในรูปแบบ ตางๆ เชน การทารุณกรรมทางดานรางกาย การทารุณกรรมทางดาน

จิตใจหรืออารมณ ซ่ึงการกระทําน้ันอาจกระทําเพียงครั้งเดียว หรือตอเน่ือง หรือเปนการขาดการกระทําที่ผูสูงอายุคาดหวังและ

ไววางใจระหวางผูสูงอายกัุบผูกระทํา (World Health Organization, 2014; ศศิธร  กรุณา, 2559) 

  สําหรับประเทศไทย สํานักงานสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และคณะ (2555) ไดอธิบายการกระทําที่เขาขายวาเปน

การกระทํารุนแรงตอผูสูงอายุ ตองมีองคประกอบของเหตุการณ ดังตอไปน้ี 1) เปนการกระทําที่ไมเหมาะสมดวยความตั้งใจ 

หรือไมไดตั้งใจ 2) เปนการกระทําสงผลใหผูสูงอายุเกิดความเจ็บปวดและไดรับอันตราย หรือเกิดความทุกขทั้งทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ และสุขภาพ 3) การละเมิดสิทธิ การเอาประโยชนตอทรัพยสิน 4) เปนการปลอยปละละเลยไมดูแล รวมถึงการ

ละเวนการกระทําที่พึงกระทํา 5) เปนการกระทําโดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคลากรที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ 6) เปนการกระทํา

เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือตอเน่ือง 

 

4. ประเภทของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

 การทารุณกรรมในผูสูงอายุมีหลายรูปแบบ  ดังน้ี (Galloway, 2012; Mauk & Urban, 2014; มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาต,ิ 2554; สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอาย และคณะ, 2555) 

 4.1 การทารุณกรรมทางดานรางกาย (physical abuse, direct physical abuse) หมายถึง การทุบตี ตบ ตอย 

หรือการกระทําอ่ืนๆ โดยตั้งใจ ที่สงผลใหผูสูงอายุ ไดรับบาดแผล หรือบาดเจ็บ เจ็บปวด รวมถึงเปนการทําราย (assault) หรือ 

กระทําความรุนแรง กาวราว (aggressive violence) ตอรางกายผูสูงอายุ การทารุณกรรมรูปน้ีเปนรูปแบบที่ชัดเจน 

 4.2 การทารุณกรรมทางเพศ (sexual abuse) หมายถึง การใชกําลัง การขมขู ลวงเกิน หรือการไมไดรับความ

ยินยอม บังคับใหผูสูงอายุกระทําการตางๆ ที่เก่ียวของกับทางเพศ รวมถึงการกระทําเปดเผย หรอืลวงเกินรางกาย 
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 4.3 การทารุณกรรมทางดานจิตใจหรืออารมณ (psychological abuse, emotional abuse) หมายถึง การกระทํา

ทั้งที่เปนคําพูดหรือพฤติกรรม ที่มีผลตออารมณและจิตใจของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการสบประมาท การพูดเสียงดัง ตวาด ขมขู 

ประณาม การทําใหขายหนา เสียเกียรติ ตลอดจนการพูดจากับผูสูงอายุ โดยใชถอยคําและการดูแลราวกับวาผูสูงอายุเปนเด็ก 

 4.3 การทารุณกรรมทางดานการเงินหรือดานวัตถุ (financial abuse. material abuse) หมายถึง การใหทรัพยสิน

แกผูสูงอายุอยางไมเหมาะสมหรือไมพอเพียงตอการดําเนินชีวิต และยังรวมถึง การยึด ครอบครอง จํานอง กูยืมโดยไมจายคืน 

หรือหลอกลวง ขโมย บังคับ เงิน และทรัพยสินของผูสูงอาย ุ

4.5 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ (neglect) หมายถึง การละเลย ไมเอาใจใสผูสูงอายุ อันอาจจะ

เกิดอันตรายตอผูสูงอายุได รวมถึงพฤติกรรมการผลักไสจากบาน ไมสนใจดูแลในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถดูแลกิจวัตรของ

ตนเองได การทอดทิ้งไมใหคาใชจาย และทิ้งภาระการดูแลหลานไวใหผูสูงอายุดูแล ทั้งน้ีสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

         4.5.1 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุดานรางกาย (physical neglect) หมายถึง การไมจัดหา

หรือปลอยปละละเลยในส่ิงที่ผูสูงอายุจําเปนตองใชหรือตองการ เชน แวนตา ยารักษาโรค อาหาร หรืออุปกรณชวยเหลือตาง ๆ  

      4.5.2 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผู สูงอายุดานจิตใจหรืออารมณ (psychological neglect, 

emotional neglect) หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับการดูแลดานรางกายดี แตถูกทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลยดานจิตใจ หรือ

อารมณ มีการแยกตัวออกจากสังคม เชน ผูสูงอายุอยูในหองคนเดียว      

      4.5.3 การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยดานการแพทย โดยการไมพาไปตรวจรักษา มักพบรวมกับการการ

ทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุดานรางกาย (physical neglect)  

4.6 การลุกลํ้าสิทธิผูสูงอายุ (violation of personal right) หมายถึง การเพิกเฉยตอสิทธิของผูสูงอายุที่มี

ความสามารถในการตัดสินใจ การบังคับใหผูสูงอายุตองทําในส่ิงที่ไมอยากกระทําหรือการบังคับไมใหผูสูงอายุทําในส่ิงที่

ตองการจะทํา เชน การสงผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหโดยผูสูงอายุไมอยากกระทํา เปนตน 

4.7 การทารุณกรรมตนเอง (self-abuse) หมายถึง การกระทําที่สาเหตุสวนใหญมาจากโรคผูสูงอายุเอง เชน โรค

สมองเส่ือม โรคซึมเศราในผูสูงอายุ การนอยเน้ือต่ําใจลูกหลาน ทําใหผูสูงอายุไมสนใจสุขภาพ เชน การปฏิเสธรับประทาน

อาหารและยา หรือสืบเน่ืองมาจากปญหาทางดานอารมณ จนถึงทํารายตนเองหรือฆาตัวตาย เปนตน 

 สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ โดยการสัมภาษณผูสูงอายุจํานวน 34 ราย 

พบวา การทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณ พบมากที่สุด รอยละ 41.18 อันดับรองลงมา คือ การทารุณกรรมดานการเงิน

หรือดานวัตถุ พบรอยละ 20.59 สวนการทารุณกรรมดานรางกาย การทอดทิ้งหรือการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ และการ

ทารุณกรรมดานรายกายรวมกับการทารุณกรรมดานจิตใจหรืออารมณและการปลอยปละละเลยผูสูงอายุ พบนอยสุด คือ รอย

ละ 2.94 (หมอมหลวง สมจินดา  ชมพูนุท และคณะ, 2010) จากขอมูลความชุก กลาวไดวาผูสูงอายุมีโอกาสถูกทารุณกรรมทุก

ประเภท และสามารถถูกทารุณกรรมหลาย ๆ ประเภทในเวลาเดียวกัน 

 

5. ปจจัยเส่ียงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

 ปจจัยเส่ียงของการทารุณกรรมในผูสูงอายุ สามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยหลัก ดังน้ี (Jett, 2012; Jett, 2014; 

Mauk & Urban, 2014) 

                 5.1 ปจจัยดานผูสูงอายุที่ถูกกระทําทารุณกรรม (Victim) เปนปจจัยที่เก่ียวของสงผลใหผูสูงอายุถูกกระทํา

ทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น ไดแก 

5.1.1 อายุ ผูสูงอายุที่มีอายุมาก ประมาณ 75 ปขึ้นไป มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

ผูสูงอายุที่หงอม (Fail elderly) และผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 80 – 89 ป มีโอกาสถูกทารุณกรรมดานการเงินหรือวัตถุ  

5.1.2 เพศ ผูสูงอายุเพศหญิง มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมมากกวาผูสูงอายุชาย และเพิ่มความเส่ียงมากขึ้น

ถาเปนผูสูงอายุหญิงผิวขาว 
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5.1.3 ปญหาดานสุขภาพ ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ มีโรคประจําตัว มีความบกพรองในการทําหนาที่ดาน

รางกาย และจิตใจ เชน พิการ ความจําเส่ือม สูญเสียความจําจากภาวะสมองเส่ือม  ซึมเศรา มีปญหาการเขาสังคม แยกตัว

ออกจากสังคม มีปญหาการพูดส่ือสาร เปนตน และผูสูงอายุที่จําเปนตองพึ่งพาอาศัยบุคคลอ่ืนหรือผูดูแล จากการศึกษาใน

ผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ความเจ็บปวยเปนสาเหตุทําใหเกิดการทารุณกรรมในผูสูงอายุ เน่ืองจาก ความเจ็บปวยเปนปญหา

และอุปสรรคทําใหผูสูงอายุไมสามารถชวยเหลือตนเองได จากการเปนโรคและรางกายที่แกชรา เส่ือมถอย ทําใหบุคคลอ่ืนไม

พอใจ รังเกียจ แสดงทาทีไมดีตอผูสูงอายุ (สิริลักษณ  โสมานุสรณ, 2547) 

5.1.4 ระดับการศึกษา ผู สูงอายุที่มีระดับการศึกษาขั้นต่ํา หรือไมไดเรียนหนังสือ มีโอกาสถูกกระทํา              

ทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น 

5.1.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือไมมีรายได มีโอกาสถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มมาก

ขึ้น จากการศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ความยากจนเปนสาเหตุทําใหเกิดการทารุณกรรมในผูสูงอายุ เน่ืองจาก ไมมี

รายไดตองพึ่งพาบุคคลอ่ืน ไมมีเงินไปชวยเหลือบุคคลอ่ืน เปนสาเหตุใหครอบครัวไมอยากดูแล ขาดการเคารพนับถือผูสูงอายุ 

(สิริลักษณ  โสมานุสรณ, 2547) 

5.1.6 แหลงที่พักอาศัย ผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการเขาสังคม และจําเปนตองพักอาศัยกับผูกระทําทารุณ

กรรม หรือผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถานที่ไมปลอดภัย เชน ชุมชนแออัด ชุมชนขาดการดูแลดานความปลอดภัย เปนตน และ

เปนผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง หรือขอพักอาศัยกับบุคคลอ่ืน 

  5.2 ปจจัยดานผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุ (Abusers) ผูกระทําทารุณกรรมตอผูสูงอายุมักมีปจจัย ดังน้ี 

5.2.1 สมาชิกในครอบครัว ผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุ มักเปนสมาชิกในครอบครัว เชน บุตรสาว บุตรชาย

ของผูสูงอายุ เปนตน ที่ใกลชิดอาศัยอยูรวมกับผูสูงอายุ เปนผูมีอายุอยูในวัยกลางคน หรือผูสูงอายุดวยกัน และมักเกิดใน

ครอบครัวที่สัมพันธภาพไมดี 

5.2.2 ปญหาดานสุขภาพ เปนผูมีปญหาสุขภาพดานอารมณและจิตใจ เปนผูมีภาวะเครียดที่เกิดจากการดูแล

ผูสูงอายุ ทําใหแสดงบทบาทการเปนผูดูแลไมเหมาะสม สงผลใหกระทําทารุณกรรมกับผูสูงอายุ   

5.2.3 การใชสารเสพติด เปนผูมีปญหาดานจิตและการติดสารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร เชน 

เหลา เบียร เปนตน จากการศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา การใชส่ิงเสพติด เชน ติดเหลา ยาบา เปนสาเหตุทําใหเกิด

การทารุณกรรมในผูสูงอายุ เน่ืองจาก ทําใหผูกระทําไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได สงผลใหกระทําส่ิงที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ตอผูสูงอาย ุ(สิริลักษณ  โสมานุสรณ, 2547) 

5.2.4 บุคลิกภาพ มักเปนผูที่มีการรับรูคุณคาในตนเองต่ํา (Low self-esteem) กาวราว มีทัศนคติไมดีตอ

ผูสูงอายุ แสดงพฤติกรรมกับผูสูงอายุเหมือนทํากับเด็ก มีพฤติกรรมมักโทษส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนอุบัติเหตุ เปนตน จาก

การศึกษาในผูสูงอายุผูสูงอายุไทย พบวา ทัศนคติที่ไมดีตอผูสูงอายุ ไมชอบความแกชรา ไมชอบผูสูงอายุ เปนสาเหตุทําใหเกิด

การทารุณกรรมในผูสูงอายุ (สิริลักษณ  โสมานุสรณ, 2547) 

5.2.5 ปญหาดานเศรษฐกิจ ทรัพยากร โดยเฉพาะดานการเงินไมเพียงพอกับคาใชจาย ตองพึ่งพาผูสูงอาย ุ

5.2.6 ประวัติที่เก่ียวของกับการทารุณกรรม เปนผูมีประวัติเคยกระทําทารุณกรรม หรือถูกผูสูงอายุกระทํา

รุนแรงมากอน หรือเปนผูที่เริ่มมีพฤติกรรมกระทําทารุณกรรม 

  

6. ผลกระทบของการถูกทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

 การกระทําทารุณกรรมในผูสูงอายุ ไดสงผลกระทบทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ดังน้ี 

6.1 ผลกระทบดานรางกาย 

      ผลกระทบดานรางกาย เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรางกายของผูสูงอายุ กอใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน ไดแก 

รอยฟกช้ํา แผลลักษณะตาง ๆ กระดูกเล่ือนหลุด แตกหัก ขอบตาดํา รอยผูกมัดบนรางกาย เปนตน และกรณีผูสูงอายุถูก
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กระทําทารุณกรรมทางเพศ จะตรวจพบรอยฟกช้ําตามตัว โดยเฉพาะบริเวณหนาอก และบริเวณอวัยวะสืบพันธุ มีเลือดออกที่

ชองคลอดและทวารหนักโดยไมทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อกามโรคและการ ติดเชื้ออ่ืน ๆ และมีความอยากลําบากในการยืน 

เดิน เคล่ือนไหวรางกาย นอกจากน้ีกรณีไดรับการทารุณกรรมอยางตอเน่ืองแบบคอยเปนคอยไปจะพบภาวะทุพโภชนาการ 

ภาวะขาดนํ้า ออนเพลีย นํ้าหนักตัวลด นอนไมหลับ มีแผลกดทับติดเชื้อ สุขอนามัยสวนบุคคลไมดี มีปญหาดานสุขภาพ

รางกาย โรคประจําตัวกําเริบ เปนตน ซ่ึงปญหาดานรางกายเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอจิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณผูสูงอายุ 

(Jett, 2012; Jett, 2014; Mauk & Urban, 2014) 

6.2 ผลกระทบดานจิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณ 

     เม่ือผูสูงอายุถูกกระทํารุนแรง อาจมีปฏิกิริยาที่แสดงออกมาหลากหลายและกระทบตออารมณ และความรูสึก

ของผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง ส่ิงที่ผูสูงอายุแสดงออกในชวงแรกสวนใหญจะเปนการปฏิเสธไมยอมรับวาเปนจริง ตอมาจะมีอาการ

เงียบ ซึม หรือแยกตัว บางครั้งอาจมีบุคลิกเปล่ียนไปจากเดิมอยางกะทันหัน เม่ือการกระทํารุนแรงเกิดขึ้นเปนเวลานาน               

จะสงผลใหผูสูงอายุมีอาการแสดงทางดานรางกาย เชน ออนเพลีย นอนไมหลับ รับประทานอาหารไดนอย และอาจสงผลตอ

ดานจิตวิญญาณคืออาจรูสึกไมอยากมีชีวิตอยู (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และคณะ, 2555) จากการศึกษาของ              

สิริลักษณ    โสมานุสรณ (2547) พบวา ผลกระทบจากการทารุณกรรมในผูสูงอายุ มีดังน้ี 

  1. ความทุกขใจ เปนผลกระทบทางลบตอจิตใจของผูสูงอายุหลังจากถูกกระทําทารุณกรรม ซ่ึงเปน

ความรูสึกเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงมากจนตองรองไห เสียใจ นอยใจ 

  2. ตองหลบหนี ผูสูงอายุรับรูวาตนเองตองหลบหนีออกไปจากครอบครัวเพื่อแยกออกไปจากปญหาที่

ตนเองเผชิญอยู ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนผลกระทบที่รุนแรงไมอยากจะพบเจออีก 

  3. ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป ผูสูงอายุไมอยากมีชีวิตอยูตอไปเปนผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรง โดยผูสูงอายุ

รับรูวา ตนเองไมไดรับการดูแลที่ดีจากบุตรหลานที่ตนเองเคยใหการดูแลอยาดีมากอนจนทําใหรูสึกทอแทหมดหวัง ไมอยากมี

ชีวิตอยูตอไป ทั้งน้ีการที่ผูสูงอายุรูสึกไมอยากมีชีวิตตอไป เปนการแสดงออกถึงผลกระทบดานจิตวิญญาณรวมดวย 

6.3 ผลกระทบดานสังคม 

      ผลกระทบดานสังคม จะพบวาผูสูงอายุจะมีบุคลิกภาพเปล่ียนไป แยกตัวจากสังคม ไมตอบสนองตอส่ิงแวดลอม            

ตัดขาดกับแหลงสนับสนุนทางสังคม ไมมีเพื่อนหรือเครือขายทางสังคม มีปญหาดานสัมพันธภาพภายในครอบครัวและสังคม 

ตองการหลบหนีออกจากครอบครัวเพื่อแยกออกไปจากปญหาที่พบเจอ หรือหลบหนีออกจากครอบครัว (Galloway, 2012;                    

Jett, 2014; Mauk & Urban, 2014; สิริลักษณ  โสมานุสรณ, 2547)   

 

7. หนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม  

กรณีสงสัยหรือพบผูสูงอายุถูกกระทําทารุณกรรม สามารถติดตอหนวยงานที่เก่ียวของในการชวยเหลือและดูแล

ผูสูงอายุที่ถูกระทําทารุณกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยาง ดังน้ี  

7.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดแก ศูนยประชาบดี สายดวน 1300 ศูนยชวยเหลือ

เรงดวน 24 ชั่วโมง กรมประชาสงเคราะห สายดวน 1507,1578 และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในแตละ

จังหวัด เชน บานบางแค กรุงเทพฯ เบอรโทรศัพท 02-4131141 บานบางละมุง จ.ชลบุรี เบอรโทรศัพท 038-241121 เปนตน 

7.2 กระทรวงสาธารณสุข ไดแก ศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติ (OSCC) / ศูนยพึ่งได ในโรงพยาบาล          

แตละจังหวัด เชน โรคพยาบาลตํารวจ เบอรโทรศัพท 02-2530121 โรงพยาบาลชลบุรี เบอรโทรศัพท 038-274200-7 ตอ 

538 เปนตน และศูนยพึ่งได (ศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรง) สายดวน 1669 

7.3 กระทรวงมหาดไทย ไดแก สถานีตํารวจในแตละจังหวัด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล ศทส.บช.น. สายดวน 191 เบอรโทรศัพท 02-22461338-42 
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7.4 หนวยงานภาคเอกชล ไดแก มูลนิธิศูนยฮอทไลน เบอรโทรศัพท 02-2777881 และ 02-2777699 หรือ มูลนิธิ

เพื่อนหญิง เบอรโทรศัพท 02-5131001, 02-51312728  

 

8. บทบาทพยาบาลในการปองกันและดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม 

 การปองกันและดูแลผูสูงอายถุูกทารุณกรรม ตองอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพทํางานรวมกัน ไดแก แพทย พยาบาล นัก

สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตํารวจ และอาสาสมัคร สําหรับบทบาทพยาบาล พยาบาลควรศึกษาเก่ียวกับการ

ทารุณกรรมในผูสูงอายุ กฎหมาย สิทธิของผูสูงอายุ และหนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อเปนขอมูลในการปองกัน

และดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม รายละเอียดในแตละบทบาท ดังน้ี 

8.1 บทบาทในการปองกันการทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

     8.1.1 ประเมินความเส่ียงตอการถูกทารุณกรรม 

           การประเมินผูสูงอายเุพื่อคนหาความเส่ียงของการถูกทารุณกรรมเปนส่ิงสําคัญ สามารถกระทําไปพรอมกับ

การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ โดยการซักประวัติ การตรวจรางกาย ทั้งในชุมชน และสถานบริการพยาบาล ซ่ึงสํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2555) ไดกําหนดแนวทางการประเมินผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ดังน้ี 

  8.1.1.1 การซักประวัติ ควรซักประวัติจากผูสูงอายุและญาติ ผูดูแล สมาชิกในครอบครัว และใหควร

ความสําคัญกับขอมูลจากผูสูงอายุ ยกเวนผูสูงอายุไมสามารถคิด ตัดสินใจเองได เชน ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเส่ือม ภาวะสับสน

เฉียบพลัน เปนตน ขอมูลที่สําคัญที่ตองซักประวัติ ประกอบดวย  

ก. ประวัติผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลลักษณะการถูกทารุณกรรม เชน การบังคับขมขู การใชกําลัง 

การผูกยึด หรือลวนลาม เปนตน ประวัติการเจ็บปวย ลักษณะโครงสรางครอบครัว ปฏิสัมพันธภายในครอบครัว 

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย เศรษฐกิจ ทั้งน้ีลักษณะทาทางที่อาจมีผลหรือทําใหมีขอสงสัยวา ผูสูงอายุมีปญหาถูกกระทํารุนแรง 

ไดแก 1) ใหประวัติคลุมเครือถึงเหตุผลที่ไดรับการบาดเจ็บ 2) ไมสามารถอธิบายไดชัดเจนวาทําไมถึงมาพบแพทยเพื่อตรวจ

รักษาลาชากวาที่ควร 3) มีอาการหวาดกลัวแสดงใหเหน็ เชน ไมสบตา ไมคุย หากมีผูกระทํารุนแรงอยูดวย เปนตน  

       ข. ประวัติผูกระทําทารุณกรรม ซ่ึงอาจเปนบคุคลภายในครอบครัวเดียวกัน หรือผูที่มีหนาที่ดูแล

ผูสูงอายุ ควรประเมินในส่ิงตอไปน้ี 1) ประวัติการติดสุรา สารเสพติด 2) ปญหาทางจิตเวช เชน โรคจิตอารมณแปรปรวน โรค

จิตที่เกิดจากมีพยาธิสภาพในสมอง บุคลิกภาพที่ผิดปกติ 3) ภาวะสุขภาพ 4) ฐานะเศรษฐกิจความเปนอยู 5) แหลงสนับสนุน 

แหลงความชวยเหลือ เครือขายทางสังคม 6) บุคลิกภาพ อุปนิสัย 7) ทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมความรุนแรง  

8.1.1.2 การตรวจรางกาย ควรประเมินสภาพรางกายทุกระบบของผูสูงอายุ อารมณ ความรูสึก ความ

เจ็บปวด ขอมูลที่อาจมีผลหรือทําใหมีขอสงสัยวาผูสูงอายุมีปญหาถูกกระทํารุนแรง ไดแก สภาพรางกายสกปรก สวมเส้ือผาเกา

มีกล่ิน ขาดหรุงหริง ไมสะอาด ผิวหนังแหง สกปรก มีกล่ิน มีรอยยุงกัด รอยฟกช้ําตามตัว บริเวณหนาอก และบริเวณอวัยวะ

สืบพันธุ มีเลือดออกที่ชองคลอดและทวารหนักโดยไมทราบสาเหตุ รอยไหม รอยแผลตางๆ รองรอยการหักของกระดูก เปนตน 

    8.1.2 รณรงคและใหความรูเกี่ยวกับการทารุณกรรมในผูสูงอายุ  

           พยาบาลควรสรางความตระหนักเก่ียวกับปญหาการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ใหกับพยาบาล เจาหนาที่ทีม

สุขภาพ ผูสูงอายุ ผูดูแล สมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา หรือใหความรูเก่ียวกับการ         

ทารุณกรรมในผูสูงอายุ กฎหมาย และสิทธิผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมสรางความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุกับครอบครัว

และชุมชน การจัดทําส่ือใหความรู การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อลดภาวะพึ่งพิงและทุพลภาพ ทั้งน้ีสามารถดําเนินการไดที่

ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล และศูนยดูแลผูสูงอายุ  

 8.2 บทบาทในการดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม 

      กรณีพบผูสูงอายทุี่ถูกทารุณกรรม พยาบาลสามารถใหการดูแลตามขั้นตอน ดังน้ี 
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8.2.1 ประเมินความปลอดภัยของผูสูงอาย ุและผูกระทําทารุณกรรมผูสูงอายุเปนอันดับแรก จากน้ันใหการดูแล

เบื้องตน เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ เชน การเคล่ือนยายผูสูงอายุ และผูกระทําทารุณกรรมไปอยูที่

ปลอดภัย หรือกรณีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไมไดรับอาหาร นํ้า ใหดูแลผูสูงอายุใหไดรับอาหาร นํ้า ทําความสะอาดรางกาย หรือ

กรณีมีบาดแผล ดูแลทําความสะอาดบาดแผล เปนตน เม่ือดูแลใหปลอดภัยแลว ดําเนินการขั้นตอไป 

8.2.2 ประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อคนหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ โดยการซักประวัติและตรวจรางกาย 

ทุกระบบ รวมกับแพทยในการตรวจรางกาย คนหาความผิดปกติตาง ๆ เพิ่มเติม  

8.2.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลผูสูงอายุถูกทารุณกรรม ดังกลาวขางตน เพื่อดําเนินการให

ผูสูงอายุไดอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย ตลอดจนดูแลสมาชิกในครอบครัว กรณีการทํารายรางกายที่อาจจะเปนอันตรายตอ

ผูสูงอายุและบุคคลอ่ืน ใหดําเนินการแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจทันทีที่พบเห็นเหตุการณ เพื่อดูแลความปลอดภัย สําหรับ

เรื่องคดีความตาง ๆ ใหผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเปนผูดําเนินการดวยตนเอง 

8.2.4 สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูสูงอายุ และครอบครัวใหเกิดความไววางใจ เขาใจ และยอมรับการชวยเหลือ 

รวมถึงการเสริมแรงใหผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ เห็นคุณคาของตนเองในลักษณะการคิดเชิงบวก  

8.2.5 ประสานงานกับทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อติดตามเยี่ยมบาน และใหความชวยเหลือสนับสนุนทางจิตสังคม 

แกครอบครัว และผูสูงอาย ุ

8.2.6 ประเมินผลการพยาบาล ทั้งน้ีการประเมินผลอาจยังเห็นผลไมชัดเจน เน่ืองจากการทารุณกรรมในผูสูงอายุ 

เปนปญหาดานจิตสังคมที่ตองอาศัยระยะเวลาในการฟนฟูผูสูงอายุ การประเมินผลดานรางกายที่อาจเห็นผลในระยะส้ัน เชน 

บาดแผลดีขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น ความสะอาดของรางกายดีขึ้น เปนตน สําหรับดานจิตสังคมจําเปนตองมีการประสานงาน

กับทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งในชุมชน และสถาบันที่ดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนจิตแพทยเพื่อการดูแลระยะยาวตอไป  

8.2.7 ปองกันผูสูงอายุถูกทารุณกรรมซํ้า และปองกันการทารุณกรรมในผูสูงอายุรายใหม  โดยใหความรูสมาชิก

ในครอบครัวผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ และประชาชนในชุมชน หรือเจาหนาที่ในชุมชน สถานดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาล ในเรื่อง

การทารุณกรรมในผูสูงอายุ โดยเฉพาะสถานที่ที่ผูสูงอายุจะเส่ียงตอการถูกกระทํารุนแรงไดมาก คือสถานที่ท ี่มีผูสูงอายุ              

สมองเส่ือม ส่ือสารไมได ไมมีญาติ เจ็บปวยหนัก ผูที่ตองพึ่งพาการดูแลทั้งหมด เปนตน และรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ            

ในการตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ เพื่อตรวจคัดกรองผูสูงอายุที่อาจถูกทารุณกรรม 

 

9. บทวิเคราะหจากบทความวิชาการสูการนําไปใชในประเด็นตาง ๆ 

การทารุณกรรมในผูสูงอายุไทยพบไดหลายประเภท และในแตละประเภทสามารถเกิดขึ้นพรอมกันในผูสูงอายุคน

เดียว แตในสวนบทบาทพยาบาลยังคงกลาวไวในภาพรวม ซ่ึงสวนใหญจะเนนไปที่การทารุณกรรมดานรางกาย อาจเนื่องจาก

เปนการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง ชัดเจนและเปนอันตรายทําใหผูสูงอายุไดรับบาดเจ็บ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ฉะน้ันควร

มีการนําเน้ือหาสาระจากบทความวิชาการน้ีไปใชในดานตาง ๆ ดังน้ี 

9.1 ดานการพยาบาล ควรมีการสอดแทรกเน้ือหาจากบทความวิชาการสูเน้ือหาการปฏิบัติการพยาบาล ในการ

ปฐมนิเทศพยาบาลที่เขาปฏิบัติงานใหม หรือจัดประชุมวิชาการสําหรับพยาบาลและเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ในหนวยงานตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอาย ุ เพื่อใหตระหนักในปญหาการทารุณกรรมในผูสูงอายุ และเปนแนวทางในการพยาบาล 

 9.2 ดานการเรียนการสอนทางการพยาบาล ควรมีการสอดแทรกเน้ือหาจากบทความวิชาการสูบทเรียนหัวขอการ

พยาบาลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม 

9.3 ดานการศึกษาวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประเด็นบทบาทพยาบาลในการ

ปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ในแตละบริบทที่พยาบาลปฏิบตัิงาน และในแตละประเภทของการทารุณกรรม เพื่อ

นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดบทบาทพยาบาล และวางแผนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) ในการศึกษาโปรแกรมหรือวิธีการตาง ๆ ในการปองกันและดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม 
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10. บทสรุป 

 บทบาทพยาบาลดานการปองกันการทารุณกรรมในผูสูงอายุ กระทําโดยประเมินความเส่ียงของการทารุณกรรม           

การสรางความตระหนักในการปองกันการทารุณกรรม และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สําหรับบทบาทดานการดูแลผูสูงอายุถูก

ทารุณกรรม กระทําโดยการประเมินความปลอดภัยของผูสูงอายุ และผูกระทําทารุณกรรม เพื่อใหการดูแลเบื้องตน จากน้ัน

ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อวางแผนใหการดูแลเพิ่มเติม และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อการดูแลอยาง

ตอเน่ือง อยางไรก็ตามบทบาทพยาบาลยังคงมีการอธิบายในภาพรวม ฉะน้ันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาทพยาบาลในการ

ดูแลผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรมในแตละประเภท และในแตละบริบทการทํางานของพยาบาล จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
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บทคัดยอ  

 

 การคิดเชิงบริหารคือการทําหนาที่ระดับสูงของสมองเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มุงสูความสําเร็จ การคิดเชิงบริหารพัฒนา

อยางมากในเด็กวัยกอนเรียน ซ่ึงเปนชวงวัยที่สําคัญของรากฐานชีวิตมนุษย รวมถึงกระบวนการตัดสินใจและการกํากับตนเอง

ไปสูเปาหมาย ที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของชีวิตในระยะยาว ประกอบดวย ความจําที่นํามาใชงาน การยับยั้งชั่งใจ การยืดหยุน

ความคิด การจดจอใสใจ การควบคุมอารมณ การติดตามประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทํา การวางแผนและการจัดระบบ

ดําเนินการ และการมุงเปาหมาย เด็กที่มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารที่เหมาะสมจะมีความพรอม และมีปญหาพฤติกรรมนอย 

ดังน้ัน บิดามารดาและผูปกครองควรเล้ียงดเูด็กวัยกอนเรียนโดยเนนการสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงบริหารใหเปนตามแนวทาง

ที่สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาสมอง 

 

คําสําคัญ: การคิดเชิงบริหาร  พัฒนาการเด็ก  เด็กวัยกอนเรียน  พัฒนาการสมอง  ความสําเร็จในชีวิต 

 

Abstract 

 

 Executive Function (EF) is a higher level function of human brain for success behaviors. IT has 

highly developed during childhood of preschool which It is a significant age for human life foundation. 

Moreover, it also contributes to decision making process and self-regulation to obtain an ultimate goal 

which is important for long-term life achievement. It contains 9 elements. There are working memory, 

Inhibitory control, shifting/cognitive flexibility, focus/attention, emotional control, self-monitoring, initiating, 

planning and organizing, and goal-directed persistence. Children who are executive function development 

properly would be well-prepared and minimal behavioral problem. Therefore, parents should nurture 

preschoolers emphasizing on enhance and develop their EF in accordance with the potential of human 

development. 

 

Keywords: executive function, child development, preschoolers, brain development, life achievement 
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1. บทนํา 

 

 เด็กวัยกอนเรียน (preschool) มีอายุระหวาง 3-6 ป เปนวัยที่มีความสําคัญ และวัยแหงการเปล่ียนแปลงพัฒนาการ

ทุกดานอยางรวดเร็ว ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะดานสติปญญา เน่ืองจากเซลลสมองของ

มนุษยจะพัฒนาอยางมากในชวง 3 ปแรกของชีวิต (นิตยา คชภักดี, 2556) เขาใจและใชภาษาที่ซับซอนได สามารถชวยเหลือ

ตนเองและแยกจากมารดาหรือ ผูที่ใกลชิดไดบาง วัยกอนเรียนน้ีเปนวัยที่มีจินตนาการสูง แสดงพฤติกรรมเจาอารมณลดลง แต

จะมีอารมณ โกรธ กาวราว กลัว วิตกกังวล หรือเกิดความ อิจฉาริษยาไดบาง และเปนชวงวัยสําคัญของชีวิตมนุษยในการ

วางรากฐานทักษะดานการคิดเชิงบริหารและการตัดสินใจที่จะชวยใหเด็กสามารถกํากับตนเองไปสูเปาหมายได (Griffin, 

McCardle, &  Freund, 2015)    

 ทักษะการคิดเชิงบริหารน้ีมีความสําคัญในการที่บุคคลจะทําใหงานเสร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว วางแผนเปนลําดับและ

เปนขั้นตอน ลงมือทําไดโดยไมตองมีใครบอก กํากับตนเองใหจดจอกับงาน มุงม่ันทําไมยอทอแมเจออุปสรรค รวมทั้งการ

ประเมินปรับปรุงงานใหดีขึ้น เพื่อมุงไปสูเปาหมายในที่สุด ทักษะเหลาน้ีไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน หากแต

บุคคลจะตองใชทักษะเหลาน้ีรวมกันในการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหประสบความสําเร็จ บุคคลน้ันก็จะประสบความสําเร็จทั้งในดาน

การเรียน การทํางาน และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม (Diamond, 2013)  ทักษะการคิดเชิงบริหารเปนหัวใจสําคัญในการ

พัฒนาเด็กในทุกดาน (วิจารณ พาณิช, 2559) ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งควรตองเนนสงเสริมและพัฒนาการคิดของเด็กให

เปนไปตามแนวทางที่สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาสมองของมนุษยใหมากยิ่งขึ้น 

   

2. วัตถุประสงค 

  

 1. เพิ่ออธิบายความหมาย องคประกอบของพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน 

 2. เพิ่อทราบแนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน 

  

3. เนื้อหา 

  

 การคิดเชิงบริหาร (Executive Function) 

 การคิดเชิงบริหารหมายถึง กระบวนการทางความคิด ที่ชวยใหเราคิดเปน มีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจ กํากับอารมณและ

พฤติกรรมของตนเองได วางแผนทํางานเปนทีม มุงใจจดจอ ทําอะไรไมวอกแวก จําคําส่ัง และจัดงานกับงานหลายๆ อยางให

ลุลวง เรียบรอยได จัดลําดับงานเปนขั้นตอน โดยยึดเปาหมายจนงานน้ันสําเร็จ (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) เปนการ

กระทําที่บุคคลกําหนดเปาหมาย เลือกกระทําและลงมีอทําใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยคํานึงถึงบุคคล สังคมและวัฒนธรรมที่

เก่ียวของดวย เพื่อนําไปสูประโยชนสูงสุดในระยะยาวที่บุคคลน้ันไดวางไว (Barkley, 2013) และเปนการทํางานระดับสูงของ

สมองที่ควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระทํา จนสงผลใหเริ่มลงมือทําและมุงม่ันทําจนสําเร็จ (Diamond, 2013) 

 พัฒนาการของการคิดเชิงบริหารเริ่มจากสมอง Prefrontal cortex (PFC) อยูทางหนาสุดของ Frontal lobe ดัง

แสดงในภาพที่ 1  ซ่ึงเปนสมองสวนที่ทำหนาที่ควบคุมความคิด อารมณและการแสดงออกทางสังคมที่เหมาะสม มีหนาที่หลักใน

การกํากับตนเองใหเกิดพฤติกรรมมุงสูเปาหมาย (Goal directed behaviors) ที่เรียกวาทักษะดานการคิดเชิงบริหาร ซ่ึงชวยให

คิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน สมองสวนน้ีใชเวลาในการพัฒนายาวนานกวาสมองสวนอ่ืนๆ ซ่ึงจะเติบโตอยางรวดเร็วใน

ระยะ 2-3 ปแรกและเปนการเติบโตอยางมีความหมายและทิศทาง สมองของเด็กมีความยืดหยุนกวาสมองของผูใหญ โดยมีการ

เชื่อมตอใยประสาทระหวางเซลลสมองสูงกวามาก และเปลือกสมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) ควบคุมความสามารถใน

การมีสมาธิจดจอ การวางแผน และการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและตองการเวลายาวนานที่จะพัฒนาการเชื่อมตอใยประสาท 
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(วิจารณ พานิช, 2559) สมองเด็กแรกเกิดหนักประมาณ 350 กรัมแตมีจำนวนเซลลประสาทใกลเคียงกับในสมองของผูใหญ แต

สมองผูใหญมีขนาดโตกวาคือมีนํ้าหนัก 1,130 กรัม (หนักกวาสมองของเด็กทารกถึง 3.5 เทา) การที่สมองมีขนาดใหญขึ้นโดย

จำนวนเซลลประสาทไมไดเพิ่มมากขึ้นน้ีเปนผลลัพธจากการแตกแขนงของก่ิงประสาท(dendrites) และการเพิ่มจุดเชื่อมตอ

ระหวางเซลลประสาท (synapses) ซ่ึงจะเกิดมากที่สุดในเด็กวัย 1-6 ปและคอยๆนอยลงในวัยรุนจนมีจำนวน synapses 

เทากับผูใหญเม่ืออายุ 20 ปขึ้นไป นอกจากน้ันเม่ือมีการใชงานวงจรประสาทบอยขึ้นก็จะทำใหมีการสรางเยื่อมัยอีลิน 

(myelination) มาหุมเสนใยประสาทใหหนามากขึ้นดวยทำใหเซลลประสาทส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วขึ้นถึง 40-100 เทา การ

ส่ือสารระหวางเซลลประสาทมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเกิดเปนเครือขายวงจรประสาทที่ทำใหเราคิดซับซอนมากยิ่งขึ้น 

(นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 2  

 

    
    ภาพที่1 สมอง Prefrontal cortex (PFC) อยูทางหนาสุดของ Frontal lobe 

(ที่มา: http://www.wgsi.org/blog/under-construction-%E2%80%93-adolescent-brain) 

 

    
 

           ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลประสาทกับอายุในชวง 1-6 ป 

(ที่มา: http://pediatrics.aappublications.org/content/139/Supplement_1/S12) 

 

 การคิดเชิงบริหารมีการพัฒนาตลอดชีวิตไมมีการหยุด ดังที่ทราบกันแลวคือเริ่มพัฒนาในชวงวัยกอนเรียนและจะ

พัฒนาดีชึ้นจนถึงวัยรุน และวัยกอนเรียนน้ีเปนชวงที่มีการพัฒนาอยางมากดังแสดงในภาพที่ 3 ทักษะดานความจําขณะทำงาน

จะพัฒนาเร็วที่สุดคือจะเริ่มพัฒนาตั้งแตชวงปลายขวบปแรกและจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเม่ือเด็กโตขึ้น สวนทักษะดานการยับยั้ง
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พฤติกรรม การควบคุมอารมณ จะพัฒนาชากวาคือจะพัฒนาในชวงวัย 4-9 ปเด็กจะเริ่มคิดยืดหยุนและปรับเปล่ียนความคิดไดดี

ขึ้นและยังพัฒนาตอไปอีกเรื่อยๆจนถึงวัยรุน ทักษะการคิดเชิงบริหารจะพัฒนาเต็มที่เม่ือเขาสูวัยผูใหญจากน้ันเม่ือเขาสูวัยชรา

การคิดเชิงบริหารก็จะเริ่มเส่ือมลงตามวัย (Best et al., 2010) พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธโดยตรงกับ

พัฒนาการของสมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) ซ่ึงใชเวลายาวนานกวาสมองสวนอ่ืนๆ (Diamond, 2013) 

   
 

       ภาพที่ 3 พัฒนาการดานทักษะการคิดเชิงบริหาร แตละชวงวัย 

(ที่มา: http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/646/brain-development-

and-executive-functioning.pdf) 

 

 การคิดเชิงบริหารมีองคประกอบ 9 ดาน จัดเปน 3 กลุมทักษะ ดังแสดงในภาพที่ 4 (สุภาวดี หาญเมธี, 2558) 

    

 
 

 

                               ภาพที่ 4 องคประกอบ 9 ดานของการคิดเชิงบริหาร      

(ที่มา: http://www.rlg.co.th/news-activities-detail.php?news_id=34) 
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 1. กลุมทักษะพื้นฐาน         

    1.1 ความจําที่นํามาใชงาน (Working Memory) คือทักษะความสามารถในการบันทึก เก็บ ประมวล และดึงขอมูล

ที่ไดมาจากประสบการณเดิมในชีวิต และเก็บไวในคลังสมองของเรา ออกมาใชตามสถานการณที่ตองการยิ่งมากประสบการณ 

ความจำที่นำมาใชงานก็ยิ่งมากขึ้นดวย         

    1.2 การยับยั้งชั่งใจ คิดไตรตรอง (Inhibitory Control) คือทักษะความสามารถที่ใชในการควบคุมกล่ันกรอง

ความคิดและแรงอยากตางๆ ทําใหสามารถยับยั้งส่ิงยั่วยุ ความเคยชิน โดยหยุดคิดกอน ทําใหเลือกได จดจอ จัดลําดับ

ความสําคัญและกํากับการกระทํา จนทํางานตางๆ ที่ควรทําไดสําเร็จ      

    1.3 การยืดหยุนความคิด (Shifting /Cognitive Flexibility) คือทักษะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม เวลา ลําดับความสําคัญหรือเปาหมายที่เปล่ียนไป ปรับประยุกตกติกาที่แตกตางนําไปใชในสถานการณที่

แตกตางกันได เปนทักษะที่ชวยใหเรียนรูการไมยึดติดตายตัว มองเห็นจุดผิดแลวแกไข    

 2. กลุมทักษะกํากับตนเอง         

    2.1 การจดจอใสใจ (Focus / Attention) คือทักษะความสามารถในการมุงความสนใจอยูกับส่ิงที่ทําอยางตอเน่ือง

ในชวงเวลาหน่ึงๆ โดยไมวอกแวกไปตามปจจัย ไมวาภายนอกหรือภายใน ที่เขามารบกวน เพื่อใหบรรลุถึงส่ิงที่ตองการและทํา

ใหสําเร็จดวยความจดจอและใสใจ         

    2.2 การควบคุมอารมณ (Emotional Control)  คือทักษะความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเอง 

ตระหนักรูวาตนเองกําลังอยูในภาวะอารมณและความรูสึกอยางไร สามารถปรับสภาพอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ และ

แสดงออกแบบที่ไมรบกวนผูอ่ืน         

    2.3 การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring) คือทักษะในการตรวจสอบความรูสึก ความคิด หรือการกระทํา

ของตนเองทั้งในขณะทํางาน หรือหลังจากทํางานเสร็จแลว เพื่อใหม่ันใจวาจะนําไปสูผลดีตอเปาหมายที่วางไว หากเกิดความ

บกพรองผิดพลาดก็จะนําไปสูการแกไขไดทันการณ และเปนการทําใหรูจักตนเองทั้งในดานความตองการ จุดแข็งและจุดออน

ไดชัเจนขึ้น และรวมถึงการตรวจสอบความคิด ความรูสึกหรือตัวตนของตนเอง กํากับติดตามปฏิกิริยาของตนเองและดูผลจาก

พฤติกรรมของตนเองที่กระทบตอผูอ่ืน         

 3. กลุมทักษะปฏิบัติ         

    3.1 การริเริ่มและลงมือทํา (Initiating ) คือทักษะความสามารถในการคิดคนไตรตรองแลวตัดสินใจวาจะตองทําส่ิง

น้ัน และนําส่ิงที่คิดมาสูการลงมือปฏิบัติใหเกิดผล ความกลาริเริ่มน้ันจําเปนตองมีความกลาหาญ กลาตัดสินใจ กลาลองผิดถูก 

ซ่ึงทักษะน้ีเปนพื้นฐานของความคิดริเริ่มสรางสรรค และจะนําไปสูการพัฒนาส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้น   

    3.2 การวางแผนและการจัดระบบดําเนินการ (Planning and Organizing) คือกระบวนการในการปฏิบัติที่เริ่ม

ตั้งแต การวางแผนที่จะตองนําสวนประกอบสําคัญตางๆ มาเชื่อมตอกัน เห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน เปนการนําความคาดหวัง

ที่จะเกิดในอนาคตมาทําใหเปนรูปธรรม วางเปาหมายแลวกําหนดขั้นตอนไวลวงหนา และจินตนาในสถานการณตางๆ ไว

ลวงหนา แลวจัดทําเปนแนวทางเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตอไป จากน้ันเขาสูกระบวนการดําเนินการ จัดจนสําเร็จ

ลุลวง เปนระบบ ขั้นตอนดําเนินการตามแผนที่วางไว ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงปลายทางอยางมีประสิทธิภาพและยืดหยุนเพื่อให

งานสําเร็จดวย           

    3.3 การมุงเปาหมาย (Goal-Directed Persistence) คือความสามารถในการวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมาย และจํา

ขอมูลตลอดเวลาที่ทํางานตามแผนน้ัน จนกวาจะสําเร็จซ่ึงรวมถึงการใสใจเรื่องเวลา กับความสมารถในการสรางแรงจูงใจให

ตนเอง และติดตามความกาวหนาของเปาหมายอยางตอเน่ือง 
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สัญญานบงช้ีวาเด็กมีปญหาความบกพรองพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร      

     1. ปญหาดานความจําที่นํามาใชงาน เม่ือสงใหทํางานสองอยาง เด็กจะสามารถจําเพียงคําส่ังแรกหรือคําส่ังสุดทาย 

ลืมวาทําอะไรขณะทําส่ิงน้ันอยู         

     2. ปญหาดานการยับยั้ง ไมรูวาพฤติกรรมของตนเองมีผลกระทบหรือรบกวนผูอ่ืน อยู ไมน่ิง กระสับกระสาย

วอกแวกงายขณะทํากิจกรรมหุนหันพลันแลน        

     3. ปญหาดานการเปล่ียนแปลงความคิดยึดหยุน มีปญหาในการปรับตัวเขากับส่ิงใหม อารมณเสียเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงแผนหรือเปล่ียนกิจวัตรประจําวัน 

     4. ปญหาดานการควบคุมอารมณ ระเบิดอารมณโกรธอยางรุนแรง โกรธฉุนเฉียวดวยเหตุผลเพียงเล็กนอย เม่ือ

ผิดหวังจะเสียใจเปนเวลานานกวาเด็กคนอ่ืน 

     5. ปญหาดานการวางแผนจัดการ ตองบอกใหเริ่มลงมือทํางาน เม่ือวาเด็กจะเต็มใจทํา ไมสามารถทํางานใหสําเร็จ

ไดได แมวาจะไดรับการแนะแนวทาง 

     แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน 

      1. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก  พื้นฐานความสัมพันธที่ดีเริ่มจากบุคคลใกลชิด เชน พอแมหรือผูเล้ียงดู 

รวมทั้งครูและบุคคลในสังคม เด็กจะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการควบคุมตนเองไดดี โดยมีพอแมเปนตนแบบ พอแม

ควรมีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เด็กทํา รวมถึงสรางความม่ันใจใหแกเด็ก ชวยเหลือเด็กใหคอยๆพีง่พาตนเองได  

      2. สงเสริมกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม ซ่ีงเด็กตองไดรับโอกาสที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาโดย

หลักการสําคัญอยูทีกิ่จกรรมเหลาน้ัน ตองไมเพิ่มความเครียดใหกับเด็กมากจนเกินไป ควรสงเสริมกิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว

ทางกาย และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และกิจกรรมน้ันๆควรมีการเพิ่มความทาทายขึ้นที่ละนอยตามลําดับ 

     3. ส่ิงแวดลอม เด็กจะพัฒนาทักษะตางๆไดดี ควรมีพื้นที่ที่สามารถทํากิจกรรมแลวเกิดความคิดสรางสรรค การ

สํารวจ การออกกําลังกาย ในที่เหมาะสมและปลอดภัย 

                   

4. บทสรุป 

 

เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงเวลาที่สําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร เน่ืองจากในชวงน้ีสมองของเด็กมี

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีความยืดหยุนสูงในการพัฒนา ซ่ึงในชวงน้ีเรียกไดวาเปนหนาตางแหงโอกาสของเด็กในดาน

พัฒนาการทุกดาน ดังน้ันหากใหการเล้ียงดู ฝกฝนใหประสบการณในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการดานน้ีอยางเหมาะสม 

จะชวยใหลดปญหาพัฒนาการลาชา หากพบวาเด็กมีปญหาความบกพรองของทักษะการคิดเชิงบริหาร หาแนวทางแกไข

ตลอดจนลดปญหาสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาวได 
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การปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ 

The prevention of mental health problem in adolescent pregnancy    
 

จันทิมา ชินสรอย* และอุษา เช้ือหอม 

 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคัดยอ  

 

วัยรุนตั้งครรภที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนปญหาสําคัญของโลก วัยรุนมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย อารมณ และจิตสังคม

อยางรวดเร็วโดยธรรมชาต ิวัยรุนสวนหน่ึงมีการปรับตัวไมเหมาะสม มีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยกอนวัยอันควรและมีการตั้งครรภ

โดยไมตั้งใจ การตั้งครรภโดยไมพรอมสงผลเสียตอทั้งตัววัยรุน ครอบครัว และสังคม วัยรุนสวนหน่ึงยุติการตั้งครรภซ่ึงนําไปสู

ความเจ็บปวยรุนแรงหรือการเสียชีวิต วัยรุนตั้งครรภตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงหลายอยางดานรางกายและจิตสังคม             

ซ่ึงนําไปสูปญหาสุขภาพจิต เชนความเครียด และภาวะซึมเศรา ปญหาสุขภาพจิตเหลาน้ีอาจรุนแรงขึ้นถาปราศจากการ

ชวยเหลืออยางเพียงพอและทันเวลา ดังน้ันบุคลากรทางสุขภาพควรคํานึงถึงปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภเพื่อใหการ

ชวยเหลืออยางเพียงพอในเวลาที่สมควร ซ่ึงจะชวยสงเสริมสุขภาพจิตของมารดาวัยรุน เพื่อใหทั้งมารดาและทารกมีสุขภาพด ี

 

คําสําคัญ: วัยรุนตั้งครรภ  ปญหาสุขภาพจิต  การปองกัน 

 

Abstract    

 

The increasing number of adolescent pregnancy has been accepted as major problem of the world. 

Adolescents have rapidly physical, emotional, and psychosocial development in natural. Some of them 

encounter with unhealthy adaptation, early unsafe sexual activity, and end up by unplanned pregnancies. 

The disadvantage of unwanted pregnancies effects to themselves, families, and society. Some of them 

had termination of pregnancy which resulted in life-threatening or death. Adolescent pregnant women 

always deal with several physical and psychosocial changes which lead to mental health problems such 

as stress and depression. These mental health problems might turn to severe mental illness if they do 

not receive adequate and timely support. Therefore, health care providers should concern about their 

mental health problems in order to help them. Timely and adequate supports to teenage mothers 

enhance their mental health, so that both of mothers and babies are healthy.  

 

Keywords: adolescent pregnancy, mental health problem, prevention 
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บทนํา 

วัยรุนตั้งครรภที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนปญหาสําคัญของโลก จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวา รอยละ 11 

ของอัตราการคลอดในระบบบริการสาธารณสุขทั้งหมดเปนมารดาที่อยูในชวงวัยรุนที่มีอายุประมาณ 15-19 ป โดยเฉพาะใน

ประเทศที่มีรายไดต่ําถึงระดับปานกลาง (World Health Organization [WHO], 2013) สําหรับสถานการณการคลอดของ

วัยรุนในประเทศไทยในรอบ 10 ปยอนหลัง พบวา อัตราการคลอดของหญิงวัยรุนอายุ 15-19 ปมีแนวโนมสูงขึ้นจาก 31.1 ตอ

ประชากรหน่ึงพันคนในป พ.ศ. 2543 มาเปน 53.4 ในป พ.ศ. 2555 ถาคิดเปนจํานวนคนจะมีมารดาวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป 

ถึงปละกวา 120,000 คน ในจํานวนน้ีกวา 3,000 คนเปนมารดาที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ซ่ึงเปนวัยที่ยังไมพรอมในการเปนมารดา 

นอกจากน้ีแลวในแตละปจะมีมารดาอายุ 15-19 ปกวารอยละ 10 หรือคิดเปนจํานวนมากกวา 10,000 คนที่เปนการคลอดซํ้า

หรือเปนการคลอดครั้งที่ 2 ขึ้นไป ซ่ึงแสดงใหเห็นวามารดาวัยรุนบางสวนอาจจะไมไดรับการดูแลที่ดีพอทําใหเกิดปญหาการ

ตั้งครรภซํ้าขึ้น  จากสถิติพบวา การคลอดในวัยรุนไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และสวนใหญมักไมไดรับการฝากครรภ หรือมาฝาก

ครรภชา และไมไดดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมระหวางการตั้งครรภจึงทําใหมีผลกระทบตอมารดาและทารก 

อัตราการตั้งครรภของวัยรุนที่เพิ่มขึ้นมาจากพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และฮอรโมนตามชวงวัย และการ

เปล่ียนแปลงทางดานสังคมอยางรวดเร็ว โดยในชวงวัยรุนถือเปนชวงวัยที่มีความเปราะบาง (vulnerability) เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ถือเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ตองการความเปน

อิสระ อยากรู อยากลอง ตองการเปนที่ยอมรับในสังคม มีการแสดงออกทางอารมณอยางรุนแรง มีการเปล่ียนแปลงดาน

รางกายที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหวัยรุนวิตกกังวลกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมและอารมณแปรปรวน ออนไหว

งาย หงุดหงิด มีความรูสึกยึดตัวเองเปนหลักและยังมีความคิดเปนรูปธรรมเปนสวนใหญ ควบคุมอารมณตนเองไมคอยได 

(พิชญานนท งามเฉลียว และวดี อัมรักเลิศ, 2556; วิโรจน อารียกุล, 2555; Eccles, 1999) จากการเปล่ียนแปลงตาม

พัฒนาการดังกลาวทําใหวัยรุนตองปรับตัวและตองมีการเผชิญปญหาอยูตลอดเวลา ซ่ึงนับวาเปนชวงวิกฤตหน่ึงของชีวิต หาก

วัยรุนไมสามารถแกไขภาวะวิกฤตในชีวิตใหผานลุลวงไปดีพอก็อาจสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตาง ๆ ตามมา เชน มีความ

ขัดแยงในบทบาทหรืออัตลักษณของตนเอง มีความขัดแยงกับครอบครัว หรืออาจมีพฤติกรรมเส่ียงได เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ 

เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เปนตน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางดานฮอรโมนเพศรวมกับการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการเสพส่ือที่มีเนื้อหายั่วยุ ทํา

ใหปจจุบันวัยรุนมีเพศสัมพันธกันอยางอิสระมากขึ้น แตวัยรุนสวนใหญมักขาดความรู ความเขาใจในการปองกันการตั้งครรภ

และสงผลใหอัตราการตั้งครรภในวัยรุนสูงเพิ่มขึ้น 

 

การเปล่ียนแปลงของวัยรุนตั้งครรภ  

หญิงตั้งครรภวัยรุนตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม การตั้งครรภในวัยรุนเปน

ภาวะวิกฤตที่สงผลใหพัฒนาการตามวัยเปนไปอยางไมสมบูรณ การตั้งครรภในวัยรุนสงผลกระทบทางดานสุขภาพเน่ืองจาก

วัยรุนกําลังอยูในระยะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งดานสรีรวิทยาและกายวิภาค ซ่ึงการตั้งครรภทําใหพัฒนาการ

ทางดานรางกายทีกํ่าลังเจริญเติบโตของหญิงตั้งครรภวัยรุนหยุดชะงัก ตลอดจนอาจเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก ภาวะแทงบุตร 

ทารกตายในครรภ โลหิตจาง  สวนผลกระทบทางดานจิตใจมาจากวุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ เม่ือมีการตั้งครรภเกิดขึ้น

จึงเกิดความออนไหวทางอารมณ ไมสามารถคิดหรือตัดสินใจอยางเหมาะสมได วัยรุนยังตองการพึ่งพาความคิดเห็นของผูใหญ

และยังไมพรอมที่จะรับผิดชอบในการดํารงชีพดวยตนเองและเล้ียงดูบุตรที่จะเกิดมา วัยรุนตั้งครรภจึงเต็มไปดวยความรูสึกกลัว 

วิตกกังวล และคับของใจ ไมสามารถยอมรับการตั้งครรภ ตองเผชิญกับความขัดแยงในบทบาทหนาที่ของตนคือยังอยูในวัยที่มี

หนาที่ศึกษาเลาเรียนกลับตองมารับหนาที่เปนมารดา จึงเกิดความสับสนและมีปญหาสุขภาพจิต  
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ผลกระทบของการตั้งครรภในวัยรุน 

การตั้งครรภวัยรุนสวนใหญเปนการตั้งครรภที่ไมพรอมซ่ึงสงผลกระทบ 3 ดาน ไดแก ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ  

ผลกระทบดานเศรษฐสังคม และผลกระทบดาน ดังน้ี (Rosen, 2010: 4) 

1. ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ การตั้งครรภในวัยรุนสวนหน่ึงมักเปนการตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจหรือวางแผนมากอน  

ความไมพรอมที่จะมีบุตรทําใหวัยรุนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ กลุมที่ไมสามารถเขาถึงบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยไดก็จะ

ไปทําแทงแบบไมปลอดภัยหรือใชวิธียุติการตั้งครรภดวยตนเองโดยปราศจากความรูทางการแพทย สงผลใหมีความเส่ียงที่จะ

เกิดภาวะแทรกซอนจากการยุติการตั้งครรภ  สวนวัยรุนที่เลือกตั้งครรภตอไปก็จะเปนกลุมที่มีความเส่ียงทางดานภาวะสุขภาพ

สูงกวาเม่ือเทียบกับผูใหญที่ตัง้ครรภเน่ืองจากการเจริญเติบโตดานรางกายยังไมเต็มที่  การตั้งครรภในชวงวัยรุนจึงเพิ่มความ

เส่ียงตอภาวะแทรกซอนตางๆ ทั้งในชวงกอนคลอด และหลังคลอด เชน ภาวะซีดในระยะตั้งครรภ ภาวะทุพโภชนาการ การติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ภาวะแทรกซอนจากการยุติการตั้งครรภแบบไมปลอดภัย  ภาวะตกเลือด

หลังคลอด  โดยเฉพาะในวัยรุนตั้งครรภที่คลอดเม่ืออายุนอยกวา 16 ปเพิ่มภาวะเส่ียงสูงกวาเม่ือคลอดขณะอายุ 20 ปถึงเกือบ 

4 เทา   แตพบวา การคลอดของวัยรุนตั้งครรภอายุ 18-19 ปมีความเส่ียงตอปญหาสุขภาพเทากับการคลอดในวัย 20 ป 

นอกจากน้ีการตั้งครรภในวัยรุนยังมีผลกระทบตอสุขภาพของทารกในครรภ โดยมารดาวัยรุนที่อายุยิ่งนอยยิ่งเพิ่ม

ความเส่ียงตอการที่ทารกเสียชีวิตแรกเกิดเพิ่มขึ้น  มารดาอายุ 10-15 ปมีความเส่ียงตอการที่ทารกแรกเกิดเสียชีวิตสูงกวาปกติ

ถึง 55 %  มารดาอายุ 16-17 ปมีความเส่ียงสูงกวาปกติ 19 % และมารดาอายุ 18-19 ปมีความเส่ียง 6 % (Rosen, 2010: 4; 

กิตติพงศ แซเจ็ง, บุญฤทธ์ิ สุขรัตน, เอกชัย โควาวิสารัช, ประกายดาว พรหมประพัฒน. และจันทกานต กาญจนเวทางค, 

2558)  การตั้งครรภวัยรุนจึงสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมารดาและสุขภาพของทารก 

2. ผลกระทบดานสังคม วัยรุนตั้งครรภไมมีความพรอมและไมมีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินปญหาในการดําเนิน

ชีวิตได เชน การเล้ียงบุตรหรือการดําเนินชีวิตครอบครัว หญิงตั้งครรภวัยรุนจํานวนมากตองหยุดหรือเลิกเรียนกลางคัน ซ่ึงการ

ตัดสินใจเชนน้ีเกิดจากสาเหตุหลายอยาง เชน การถูกกดดันจากสถานศึกษา ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน สังคมมองวากระทํา

ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ผูปกครองหามไปเรียนจากความรูสึกอับอายของบุคคลในครอบครัว ถึงแมวาในปจจุบันมีกฎหมาย

ใหนักเรียนตั้งครรภศึกษาตอไปตามปกติไดก็ตาม วัยรุนตั้งครรภยังมีปญหาดานสังคมจากการใชสารเสพติด การถูกกระทํา

รุนแรงจากคูหรือเพื่อนที่คบกัน มีพฤติกรรมขาดเรียน มีพฤติกรรมดานเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม บางคนมีปญหาจากการที่ไมมี

บิดามารดาเล้ียงดู (ทรงยศ พิลาสันต, 2557)  จะเห็นไดวา วัยรุนตั้งครรภเปนกลุมที่มีปญหาในชีวิต การตั้งครรภจึงเปนการ

เพิ่มปญหาซํ้าซอนดานสังคม 

3. ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม  จากการตั้งครรภในวัยที่ไมเหมาะสมทําใหการเสียโอกาสในการศึกษา ไมได

ศึกษาหรือไดรับศึกษานอยสงผลถึงสภาพเศรษฐฐานะทางสังคมดอย จํากัดโอกาสในการทํางานและประกอบอาชีพในอนาคต

ของวัยรุนตั้งครรภ  ในกรณีที่ฝายชายยังเปนวัยรุนเชนเดียวกันก็มักประสบปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมเชนกัน คือ ไม

สามารถทํางานที่มีรายไดสูงจากขอจํากัดดานการศึกษา ไมสามารถใหการเล้ียงดูที่เหมาะสมแกบุตร เกิดปญหาเศรษฐกิจใน

ครอบครัว เกิดความเครียด ซ่ึงอาจนําไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัวและการหยารางหรือเลิกรางกันในบั้นปลาย ซ่ึง

นําไปสูปญหาตอบุตรคือบุตรที่เจริญเติบโตในครอบครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน อาจเปนพลเมืองที่มีสภาพจิตใจและ

อารมณแปรปรวน สรางปญหาสังคม  และการที่ครอบครัวหยารางกันทําใหสังคมตองเขารับภาระเล้ียงดูบุตรกําพรา เชน การ

อุปการะดานการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการสังคม (ทรงยศ พิลาสันต, 2557) 

 

ภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ 

ภาวะสุขภาพจิต (Mental health) เปนสภาวะของความผาสุกของบุคคลที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการ

เผชิญกับความเครียดปกติในชีวิต สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทําประโยชนแกชุมชน (World Health 

Organization [WHO], 2014)  นอกจากน้ีภาวะสุขภาพจิตที่ดียังสงผลทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มี
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ทักษะการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความยืดหยุนในตนเอง และมีคุณคาในตนเอง ภาวะ

สุขภาพจิตประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติของบุคคล ไดแก รางกาย ความคิด อารมณ สังคม และจิต

วิญญาณ (Halter, 2014) วัยรุนที่ตองเผชิญกับการตั้งครรภซ่ึงเปนสถานการณที่ไมคาดหมายหรือวางแผนไว หากมีสุขภาพจิต

ดีก็จะพยายามปรับตัวใหผานพนกับสถานการณน้ีไปใหได และสามารถจัดการกับปญหาหรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได  สวน

วัยรุนที่มีภาวะสุขภาพจิตไมดีอาจไมสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นไดก็จะสงผลกระทบตอรางกาย ความคิด 

อารมณ สังคม และจิตวิญญาณและทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงยิ่งขึ้น  หรือในทางตรงขามวัยรุนตั้งครรภที่มีสุขภาพจิต

ดีแตไมสามารถเผชิญปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมไดอยางเหมาะสม ก็อาจกลายเปนวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได 

การตั้งครรภในชวงวัยรุนถือเปนภาวะที่สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของวัยรุนโดยตรง เน่ืองจากวัยรุนเปนชวง

วัยที่พัฒนาการทางดานจิตใจยังไมสมบูรณเต็มที่ มีการเปล่ียนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึกคอนขางมาก เม่ือวัยรุนตั้งครรภ

จึงสงผลตอภาวะจิตใจและอารมณโดยตรง เน่ืองจากวัยน้ียังตองพึ่งพาผูใหญ ไมพรอมที่จะรับผิดชอบตอตนเองและทารกใน

ครรภ เม่ือมีการตั้งครรภเกิดขึ้นจะมีความกลัวทั้งสถานการณที่จะเกิดกับตนเองและทารกในครรภ บางครั้งอาจเกิดความคับ

ของใจ ไมยอมรับการตั้งครรภที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันการตั้งครรภวัยรุนสวนใหญเปนการตั้งครรภที่ไมไดวางแผนหรือเปนการ

ตั้งครรภนอกสมรสทําใหไมมีความพรอมในการมีบุตร นอกจากน้ีวัยรุนตั้งครรภสวนใหญยังตองเผชิญกับความขัดแยงหรือความ

สับสนจากการเปล่ียนแปลงบทบาทอยางฉับพลันจากเด็กหญิงมาเปนมารดาที่ตองรับผิดชอบในการเล้ียงดูบุตรในขณะที่วุฒิ

ภาวะของตนเองยังไมพรอม ไมไดเตรียมตัวสําหรับการใชชีวิตครอบครัว หรือภาระที่ตองรับผิดชอบดูแลบุตร  จากการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหวัยรุนตั้งครรภตองปรับตัวอยูตลอดเวลาและอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตโดยตรง โดย

กอใหเกิดความเครียด ซึมเศรา หรือปญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภอายุ 15-19 ป ที่มารับ

บริการฝากครรภที่หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลศิริราชมีอารมณเศราหดหูในระหวางตั้งครรภถึงรอยละ 67.10 มีความรูสึกผิด 

หรือรูสึกไมมีคารอยละ 56.20 คิดอยากตายหรือวางแผนฆาตัวตายรอยละ 15.10 (ศรุตยา รองเล่ือน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร และ

สมประสงค ศิริบริรักษ, 2555)  นอกจากน้ีวัยรุนตั้งครรภยังมีแนวโนมเกิดภาวะซึมเศราสูงกวาวัยรุนปกติ โดยพบวาวัยรุน

ตั้งครรภมีภาวะซึมเศราสูงถึงรอยละ 25 (Hodgkinson, Colantuoni, Roberts, Berg-Cross & Belcher, 2010) จากการ

ทบทวนวรรณกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา วัยรุนตั้งครรภเปนกลุมที่มีความเส่ียงและมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาทางดาน

สุขภาพจิตไดสูงกวามารดากลุมอ่ืน อยางไรก็ตามปจจุบันการศึกษาเก่ียวกับภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภยังพบคอนขาง

นอย ซ่ึงบุคลากรสุขภาพจะสามารถใหการดูแลสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภไดจําเปนตองเขาใจปญหาของวัยรุนตั้งครรภ 

โดยเฉพาะภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ  

 

อาการและอาการแสดงของวัยรุนตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพจิต 

วัยรุนเปนชวงวัยที่พัฒนาการทางดานอารมณและบุคลิกภาพกําลังปรับใหสมบูรณ มีความออนไหวดานอารมณ 

ความรูสึกคอนขางมาก เม่ือตั้งครรภจึงสงผลตอภาวะสุขภาพจิต ซ่ึงการแสดงออกของวัยรุนที่มีปญหาดานสุขภาพจิตเปนดังน้ี 

(ดวงใจ วัฒนสินธุ, 2559) 

1. การแสดงออกทางอารมณ (emotion) มักจะมีความรูสึกหงุดหงิดงาย กระวนกระวาย เศรา ไมมีแรงจูงใจ ความ

พึงพอใจในตนเองลดลง ความสนใจในส่ิงตางๆ รอบตัวลดลง รูสึกไมกระตือรือรนในชีวิต ไมอยากคิดหรืออยากทําอะไร รูสึก

เบื่อหนาย  

2. การแสดงออกทางดานความคิด (cognition) มีความคิดในแงลบ มีการประเมินตนเองต่ํา เชน คิดวาตนเอง

ลมเหลว ทําอะไรไมสําเร็จ ไมมีความสามารถ มองโลกในแงราย รูสึกส้ินหวัง วิพากษวิจารณตนเอง รูสึกตนเองไมมีคุณคา  มี

ความคาดหวังเก่ียวกับอนาคตในทางลบ ขาดความม่ันใจในตนเอง มีความยากลําบากในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ความจําและ

สมาธิลดลง มีความตองการพึ่งพาผูอ่ืนสูง มีการรับรูภาพลักษณของตนเองทางลบ บางครั้งมีความคิดอยากตาย หรืออยากฆา

ตัวตาย  
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3. การเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรม (behavioral changes) ไมสนใจในภาพลักษณของตนเอง การดูแลตนเองลดลง 

ไมใสใจ กิจวัตรประจําวัน แยกตัวออกจากเพื่อนหรือสังคม ไมสนใจ มีพฤติกรรมในการทํารายตนเอง หรือบางครั้งเก็บตัวอยูคน

เดียวในหองตลอดเวลา 

4. การเปล่ียนแปลงดานรางกาย (physical changes) มีความอยากรับประทานอาหารลดลง ทําใหนํ้าหนักลดลง 

หรืออาจรับประทานอาหารมากขึ้นจนทําใหนํ้าหนักเพิ่มขึ้น การพูดหรือเคล่ือนไหวเชื่องชา มีแบบแผนการนอนที่ผิดปกติไป 

 

สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีปจจัยที่หลากหลายมาเก่ียวของกับภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ ดังน้ี  

(ศรุตยา รองเล่ือน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร, สมประสงค ศิริบริรักษ, 2555) 

 1. ปจจัยภายในตนเอง ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูภายในตัวของวัยรุน ไดแก การเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณและสังคมอยางรวดเร็วจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ รังไขเริ่มทํางานและมีประจําเดือน นับเปนจุดเริ่มตนของภาวะทางเพศ  

ในดานอารมณมักมีอารมณรุนแรงและเปล่ียนแปลงงาย ตองการเปนอิสระและพึ่งตนเอง ตองการตัดสินใจดวยตนเองและ

ตองการการยอมรับจากเพื่อนกลุมเดียวกันและในผูใหญ ดานสติปญญา วัยรุนจะมีความสามารถคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้น 

เรียนรูจากประสบการณ โดยการลองผิดลองถูกขาดการไตรตรอง เม่ือวัยรุนตั้งครรภจะเกิดการเปล่ียนแปลงจะทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณอยางมาก จึงเกิดภาวะวิกฤตตามวุฒิภาวะ ซ่ึงภาวะดังกลาวน้ีวัยรุนตั้งครรภ

จะรูสึกขัดแยงระหวางความตองการการเปนอิสระกับความตองการการพึ่งพาผูอ่ืน ความขัดแยงระหวางบทบาทความเปน

วัยรุนกับการเปนมารดา หากมีความฉลาดทางอารมณที่ดีพอ ความแข็งแกรงในชีวิต พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่เปนไปใน

ทางบวกก็จะสามารถผานภาวะวิกฤตน้ีไปได   

 2. ปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนส่ิงแวดลอมภายนอกตัวของวัยรุนที่เขามามีผลตอภาวะสุขภาพจิตของบุคคล โดยทั่วไป

แลวหญิงตั้งครรภวัยรุนมักจะถูกทอดทิ้งจากสังคม กลุมเพื่อน เน่ืองจากการตั้งครรภเปนเสมือนความรับผิดชอบของผูใหญ ซ่ึง

กลุมเพื่อนวัยเดียวกันอาจจะไมเขาใจ ประกอบกับการไมไดการยอมรับจากครอบครัว บิดามารดาทั้งของตนเองและคูครอง ทํา

ใหวัยรุนตั้งครรภรูสึกถูกทอดทิ้งและไมเปนที่ยอมรับจากสังคม วัยรุนตั้งครรภมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากกลุม

เพื่อน เน่ืองจากเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนฝูงมาก ถึงแมเกิดการตั้งครรภก็ยังตองการไดรับความรักจากเพื่อนตนเอง 

ความตองการเปนอิสระจากบิดามารดา ทั้งทางดานความคิดและความเปนตัวของตัวเอง ความตองการที่จะระบายความรูสึก

นึกคดิของตนเองใหผูอ่ืนทราบ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับการตั้งครรภครั้งน้ี และความตองการการยอมรับจากคน

รอบขางในการตั้งครรภ หากวัยรุนตั้งครรภมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี และมีการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอก็จะสามารถ

ดําเนินการตั้งครรภไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ  

 

ผลกระทบของวัยรุนตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพจิต  

 ปญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ ยอมสงผลตอตัวของวัยรุนตั้งครรภและทารกไปไดพรอมกัน เน่ืองจาก

การตั้งครรภนับเปนภาวะวิกฤต กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทวัยรุนสูมารดา ตองเผชิญการเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกาย

และจิตใจขณะตั้งครรภ หากวัยรุนตั้งครรภประเมินสถานการณน้ันวาเปนภาวะคุกคามก็จะเกิดปญหาสุขภาพจิตได โดยมี

ผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภและสุขภาพของทารกในครรภ ดังน้ี (กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และชุติมา ปญญาพินิจนุกูร, 

2559) 

 1. ผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภ  

1.1 ระบบประสาทซิมพาเธติคถูกกระตุน ซ่ึงเกิดจากการที่จิตใจรับรูวาเกิดสภาวะเครียดทางกายหรือทางจิตก็ตาม 

ระบบประสาทซิมพาเธติคจะกระตุนใหไฮโปทาลามัสหล่ังนอรอีพิเนฟฟริน (nor-epinephrine) ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น หลอด
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เลือดตึงตัว มีผลทําใหเลือดไปเล้ียงมดลูกลดลง ทารกในครรภไดรับออกซิเจนนอยลง ซ่ึงวงจรความเครียดน้ีมีโอกาสที่จะสงผล

ใหเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด   

1.2 ลมหายใจส้ันกวาปกติ ซ่ึงเปนผลมาจากความตึงเครียดดานจิตใจ ทําใหเซลลเน้ือเยื่อทั่วรางกายไดรับ

ออกซิเจนนอยลง 

1.3 มีผลตอระบบภูมิคุมกันทํางาลดลง อาจเจ็บปวยหรือติดเชื้อไดงาย 

1.4 อารมณเปล่ียนแปลงงาย  

1.5 พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสม ความเครียดสงผลทําใหหลับยาก 

1.6 การรับประทานอาหารลดลง ระบบการยอย การขับถายทํางานลดลง ขาดสารอาหารได นํ้าหนักตัวเพิ่มนอย

กวาเกณฑ 

 2. ผลกระทบตอสุขภาพของทารกในครรภ 

2.1 อัตราการเตนของหัวใจทารกเร็วกวาปกติ  

2.2 มีโอกาสคลอดกอนกําหนด  

2.3 ทารกเจริญเติบโตชาและทารกแรกคลอดนํ้าหนักนอย เปนผลมาจากการไหลเวียนเลือดที่ไปยังรกไมดี   

2.4 เพิ่มความเส่ียงตอทารกแรกเกิดตายหรือเจ็บปวย 

2.5 พัฒนาการของทารกในระยะหลังคลอดไมปกต ิ

  

แนวทางการปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนที่ตั้งครรภ   

พยาบาลผดุงครรภเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของวัยรุนตั้งครรภ หากมีความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพจิต

ของวัยรุนตั้งครรภก็จะสามารถชวยปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงของวัยรุนตั้งครรภได  แนวทางในการปองกันและ

ชวยเหลือในปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนตั้งครรภกระทําไดดังน้ี (ดวงใจ วัฒนสินธุ, 2559; เนตรชนก แกวจันทา, 2555)  
1. การพูดคุยกับวัยรุนตั้งครรภและบุคคลที่เปนผูที่ชวยเหลือประคับประคอง (support person)  เพื่อสรางความ

ตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับลักษณะสุขภาพจิตที่เบี่ยงเบนหรือเปนปญหาขณะตั้งครรภ เพื่อใหสามารถสังเกต

พฤติกรรมและความคิดของตนเอง และขอความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม  ในกรณีที่วัยรุนตั้งครรภไมมีครอบครัวชวยเหลือ

ควรแนะนําแหลงประโยชน ไดแก บานพักฉุกเฉิน ภายใตัการดูแลของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA)  หรือบานพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดทุกจังหวัด สังกัด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

2. การเฝาระวังและการคัดกรอง (screening)  เพื่อคนพบวัยรุนตั้งครรภกลุมเส่ียงที่จะมีปญหาสุขภาพจิต เชน 

วัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอม มีจิตใจออนไหวงาย มีปญหาครอบครัว ขาดแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตน ซ่ึงการคัดกรองเบื้องตน

โดยการพูดคุยหรือสัมภาษณเชิงลึกเพื่อประเมินภาวะเส่ียงที่เก่ียวของกับปญหาสุขภาพจิต หรือการใชแบบประเมินตางๆ เชน 

แบบประเมินความเครียด แบบประเมินภาวะซึมเศรา เปนตน จะชวยใหสามารถเฝาระวังมิใหกลุมเส่ียงมีปญหาสุขภาพจิตที่

รุนแรงขึ้น โดยใหการติดตอและดูแลเปนระยะอยางตอเน่ือง  

3. การใหสุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) ทั้งในกลุมหญิงตั้งครรภและบุคคลในครอบครัว โดยความรูที่ควร

ใหเพิ่มเติม ไดแก การปฏิบัติตนเม่ือตั้งครรภ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงตอการเกิด

ปญหาสุขภาพจิต การจัดการกับปญหา และวิธีผอนคลายความเครียดที่มีประสิทธิภาพ   

4. การกระตุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงบุคคลในครอบครัวที่เปนผูสนับสนุนที่

สําคัญที่สุดคือมารดาและสามีของวัยรุนตั้งครรภ กิจกรรมการดูแล ไดแก  คอยรับฟงปญหา หรือความรูสึก ใหกําลังใจ 

ประคับประคองดานจิตใจและอารมณ ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆ 
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5. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ หรือปจจัยปกปองที่สําคัญตอภาวะสุขภาพจิตของหญิง

ตั้งครรภวัยรุน เชน การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ พลังสุขภาพจิต ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนตน 

6. การเปดโอกาสหรือจัดกิจกรรมกลุมใหวัยรุนตั้งครรภไดพบปะกัน (self-help group) เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียน

ประสบการณ ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการตั้งครรภ รวมทั้งหาแนวทางในการดูแลตนเองรวมกัน ประสบการณใน

การแกปญหาของวัยรุนตั้งครรภคนหน่ึงอาจจะเปนประโยชนแกคนอ่ืนซ่ึงนําไปปรับใชได ทําใหวัยรุนตั้งครรภรูสึกผอนคลาย 

รับรูวาคนอ่ืนก็มีปญหาเหมือนกัน คนที่เคยผานอุปสรรคปญหาแลวก็อาจจะชวยใหคนที่พบปญหาแบบเดียวกันรูสึกวามีคําตอบ 

และมีความรูสึกเปนสุขมากขึ้น 

7. การจัดคลินิกใหคําปรึกษาแกหญิงวัยรุนตั้งครรภที่เครียดและตองการความชวยเหลือไดมีโอกาสระบายความรูสึก 

หรือปรึกษาปญหาแบบรายบุคคล หรืออาจแนะนําบริการโทรปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1667 

8. การจัดระบบติดตามภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภอยางตอเน่ืองจนกระทั่งหลังคลอด มีการบันทึกขอมูลแบบ

ไมระบุชื่อเพื่อการรักษาความลับ ทั้งน้ีผูที่จะทําหนาที่ชวยเหลือดานสุขภาพจิตจําเปนตองเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีดวย 

 

บทสรุป 

 วัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอมมักมีปญหาทางดานสุขภาพจิต ไดแก เครียด วิตกกังวล หรือซึมเศรา ซ่ึงสงผลกระทบตอ

สุขภาพของวัยรุน ทารก ผลการตั้งครรภ  ผลกระทบตอครอบครัวและสังคม  ปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภมีสาเหตุมา

จากปจจัยที่หลากหลายทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงบุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลผดุงครรภสามารถชวย

ปองกันมิใหปญหาสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภกลายเปนปญหาที่รุนแรงจนนําไปสูการสูญเสียได  เม่ือทั้งบุคลากรสุขภาพ 

วัยรุนตั้งครรภ และครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดตระหนักถึงความสําคัญของภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนตั้งครรภ มีความเขาใจ

รวมกัน  สามารถประเมินภาวะสุขภาพจิตและความพรอมของวัยรุนตั้งครรภตอการตั้งครรภ ใหการดูแลชวยเหลือตามแนวทาง

ดังกลาว ก็จะสงผลใหวัยรุนตั้งครรภและทารกมีสุขภาพดี 
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บทคัดยอ 

 

การคลอดธรรมชาติไมอาจเกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล เน่ืองจากฮอรโมนของการคลอดไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ในสภาพแวดลอมของหองคลอดที่ไมคุนเคยและทามกลางคนแปลกหนา แนวทางในการจัดการและการดูแลผูคลอดควรไดรับ

การทบทวนวาเปนการดูแลแบบองครวมหรือไม ใหโอกาสแมตดัสินใจโดยใหขอมูลอยางเพียงพอ แนวทางการดูแลที่สําคัญ คือ

การจัดใหมีผูดูแลอยางตอเน่ืองขณะเจ็บครรภ และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูคลอด ประสบการณในการคลอดธรรมชาติเปน

โอกาสในการเรียนรูที่สําคัญในชีวิตและพัฒนาดานจิตวิญญาณของทั้งผูคลอดและผูดูแล 

 

คําสําคัญ: การคลอดธรรมชาติ  จิตวิญญาณ  ผดุงครรภ 

 

Abstract 

 

Natural birth cannot exist in the hospital because birth hormones cannot work effectively among 

strange environment and persons. Birth care guidelines should be review in order to make sure that they 

are holistic care. The crucial birth care consists of continuous birth support and excellent relationship 

between mothers and birth care providers. The experience of natural birth generates tacit knowledge 

and spiritual growth for both mothers and birth care providers. 

 

Keywords: natural birth, spirituality, midwifery 

 

บทนํา 

เม่ือแมยายสถานที่คลอดจากบานมาเปนโรงพยาบาล มิติดานจิตวิญญาณในประสบการณการคลอดสูญหายไป การ

คลอดเปนเหตุการณที่สงผลใหมีมนุษยและสัตวในโลกน้ี แตเดิมแมคลอดที่บานโดยมีผูชวยเหลือเปนญาติหรือหญิงซ่ึงเคยคลอด 

ซ่ึงในสังคมไทยเรียกวา “หมอตําแย”  ตอมาเม่ือการแพทยแผนตะวันตกแพรหลาย ผูชวยเหลือในการคลอดเปนหญิงที่ไดรับ

การฝกในระบบการแพทยแผนตะวันตกเรียกวา “นางผดุงครรภ”  ถาเรียนวิชาการพยาบาลดวยเรียกวา “พยาบาลผดุงครรภ”  

ปจจุบันสังคมกระแสหลักเชื่อวาการคลอดที่ปลอดภัยตองอยูภายใตการดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดรับใบอนุญาต 

(สูติแพทย/พยาบาลผดุงครรภ)  การคลอดที่บานไมปลอดภัย  ผูที่ฝกการดูแลการคลอดในโรงพยาบาลไดรับการปลูกฝงวาการ

ตั้งครรภและการคลอดเปนความเส่ียง จําเปนตองประเมินความเส่ียงและจัดกระทําเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความ
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เส่ียง ทั้งน้ีเน่ืองจากไมเคยสัมผัสกับการคลอดที่เปนลักษณะธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฟองรองมากขึ้นในขณะน้ียิ่งทํา

ใหผูดูแลตองกระทํากิจกรรมปองกันอันตรายและสงเสริมความปลอดภัย  การคลอดในโรงพยาบาลจึงมิไดคํานึงถึงจิตวิญญาณ

และใหความสําคัญกับมิติดานจิตสังคมนอย  การดูแลแบบองครวมที่ครอบคลุมทั้งมิติดานกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ

จึงไมเกิดขึ้นจริง (กัตติกา ธนะขวาง, 2551: 228) และทําใหการคลอดไมอาจดําเนินไปตามกลไกธรรมชาติ  การคลอดตอง

พึ่งพาเครื่องมือ ความรูของผูเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัยมากขึ้น  โดยที่แทจริงแลวปฏิสัมพันธในการดูแลมารดาระยะ

คลอดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด (Hodnett, 2002) และมีผลตอความเขมแข็งดานจิตวิญญาณทั้งของแมและผูดูแล  บทความน้ีจะ

กลาวถึง กระแสชีวิตสูการเกิดเปนมนุษย  มิติดานจิตวิญญาณในการคลอด  และการดูแลการคลอดในมิติทางจิตวิญญาณ 

 

กระแสชีวิตจากในครรภสูการเกิดเปนมนุษย 

การที่ชีวิตแตละชีวิตทั้งมนุษยและสัตวไดมาเก่ียวของกันน้ันเปนดวยกระแสของกรรมสัมพันธหรือบุญสัมพันธ  การ

ถือกําเนิดเปนลูกของแมและพอคูใดก็เพราะมีความเก่ียวพันกันในอดีต  แมแตการที่มารดาและทารกคูหน่ึงไดมาอยูในความ

ดูแลของพยาบาลผดุงครรภหรือแพทยคนใดก็เน่ืองดวยมีกรรมเก่ียวพันกันในอดีตเชนกัน  ชีวิตเวียนเกิดเวียนตายเปนมานับภพ

ชาติไมถวน เปนคนบางเปนสัตวบางหรือเกิดในภพภูมิอ่ืนบาง  การเกิดเปนมนุษยนับเปนโอกาสวิเศษสุดเพราะมีโอกาสพัฒนา

จิตวิญญาณจนพนจากการเวียนวายตายเกิดได  การชวยใหมนุษยสามารถเกิดรอดมีชีวิตอยางสมบูรณจึงเปนกุศลยิ่งใหญ  

เหตุการณขณะคลอดที่จะราบรื่นตองอาศัยผลกุศลของพอแมลูกครอบครัวน้ันรวมกับผลกุศลของผูดูแลรวมกัน  การสวดมนต

และการแผเมตตาสามารถชวยใหการคลอดที่ติดขัดพลิกผันเปนงายในพริบตาไดอยางมหัศจรรย ซ่ึงปจจุบันสามารถอธิบายได

อยางเปนวิทยาศาสตรดวยทฤษฎีผลึกนํ้า (ผลึกนํ้า+เสียงสวดมนต, 2012) มิติดานจิตวิญญาณที่เหนือธรรมชาติจึงสําคัญตอชีวิต

อยางคาดไมถึง  

ชีวิตใหมเริ่มตั้งแตวินาทีแรกของการปฏิสนธิ อาศัยครรภของแมหลอเล้ียงฟูมฟกเปนเวลานานเกาเดือนจึงคลอดเกิด

กายเปนมนุษย กลาวไดวาแมคือโลกของลูกในครรภ สารอาหารและสารเคมีที่เก่ียวเน่ืองกับความรูสึกสุข-ทุกขของแมสงไปยัง

ทารกเนืองๆ ชวงที่ลูกอยูในครรภ จิตใจของแมขณะตั้งครรภมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยของลูกมากกวาการอบรมเล้ียงดูที่ไดรับ

หลังคลอด  นอกจากน้ีหากแมและพอหม่ันรักษาศีลเจริญภาวนา สรางกุศลเปนประจํา ก็สามารถคล่ีคลายวิบากกรรมของลูกได  

ชวยพลิกผันใหลูกสมบูรณได (รัศมีธรรม, 2553; 31)  กายวาจาใจที่บริสุทธ์ิของแมและพอในระยะตั้งครรภจึงเปนจุดเริ่มตนที่

สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย  นอกจากใหกําเนิดกายเน้ือแลว แมและพอก็ยังอบรมและสรางนิสัยใหลูกดวยความรักที่บริสุทธ์ิ 

กลอมเกลาลูกดวยสติปญญาที่รูเทาทันกฎธรรมชาติวา ทุกส่ิงเปนไปตามเหตุปจจัย แมจะอบรมลูกดีเพียงใด แตลูกก็อาจจะมิได

ดังหวัง  น่ันคือส่ิงพิสูจนถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่เรียกวาแรงกรรม  

คนในยุคน้ีเลือกเวลาเกิดได  เลือกไมตองเจ็บได  เลือกเปนแมโดยไมตองคลอดก็ได  มีคํากลาวอยางเจ็บปวดของแมที่

ผาตัดคลอดวา “ฉันไดเปนแมโดยไมไดคลอดลูก”  ในขณะที่แมสวนหน่ึงทั่วโลกขอผาตัดเพราะกลัวการเจ็บทั้งๆ ที่ยังไมไดเจ็บ 

(Karlstrom, Radestad, Eriksson, Rubertsson, Nystedt, & Hildingsson, 2010)  แตก็มีแมสวนหน่ึงที่อยากคลอดเอง แต

ครั้นการคลอดดําเนินไปใกลจะสําเร็จ ความเจ็บปวดที่รุนแรงก็ทําใหแมยอมแพ รองขอผาตัด ซ่ึงนาเสียดายเพราะเปนชวง

ทายๆ ใกลคลอด หากผูดูแลและแมเขาใจ แมอดทนและไดรับการชวยประคับประคองตอไปอีกไมนานก็คลอดเองได  การ

คลอดในสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคยและทามกลางคนแปลกหนาในโรงพยาบาล  ฮอรโมนการคลอดทํางานไมปกติ ซ่ึงตรงขาม

กับการคลอดที่บานในสภาพแวดลอมที่คุนเคย  สถานที่คลอด ส่ิงแวดลอมในการคลอดมีผลสนับสนุนหรือขัดขวางความปกติ

ของการคลอด  ขวัญชัย เกิดบางนอน (2542) ไดกลาวถึงการคลอดที่บานในกลุมผูนับถือศาสนาอิสลามที่ยังเครงครัดในธรรม

เนียมปฏิบัติของศาสนาเปนการคลอดที่เต็มไปดวยการปฏิบัติตามความเชื่อดานจิตวิญญาณและศาสนา จิตวิญญาณของชีวิต

ใหมที่ลืมตาดูโลกไดรับการตอนรับอยางอบอุน แตกตางส้ินเชิงกับการคลอดในโรงพยาบาลที่คํานึงถึงแตความปลอดภัยดาน

กายภาพเทาน้ัน 
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การคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาล 

ทั้งการคลอดดวยตนเองและการคลอดธรรมชาติน้ันคุณแมคลอดเองทางชองคลอด การคลอดดวยตนเองตางจากการ

คลอดธรรมชาติในดานหลักการ การคลอดดวยตนเองเปนคําที่เจียรนัย โพธ์ิไทรย (2544) แปลจากคําวา active birth ซ่ึง

หลักการสําคัญของ active birth ไดแก ผูคลอดเปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกทําหรือใหกระทํากิจกรรมระยะคลอด 

เรียกวา ผูมีสวนรวมอยางกระตือรือรน (active participant) แตการคลอดธรรมชาติ (natural birth) เนนที่ผูคลอดสังเกต

สัญชาตญาณของตนเอง กระทําตามสัญชาตญาณ จึงไมสนับสนุนการสอนเตรียมตัวคลอดทีมี่การใหขอมูลและคําแนะนําในการ

ปฏิบัติตน เพราะผูคลอดจะไมไดสังเกตตนเอง รางกายก็จะไมทํางานตามธรรมชาติ (Odent, 1994) ซ่ึงบรรยากาศที่สงบเงียบ 

ปลอดภัย มีความเปนสวนตัวมีความสําคัญตอการคลอดธรรมชาติอยางยิ่ง การคลอดธรรมชาติอยางแทจริงตองปราศจากการ

แทรกแซงและเกิดขึ้นในบรรยากาศที่คุนเคย ใหความรูสึกเปนสวนตัว เชน ในหองนอนที่บาน เปนตน ดังน้ันการคลอดใน

โรงพยาบาลขณะน้ีที่เรียกกันวา การคลอดธรรมชาติ จึงเปนลักษณะที่ดัดแปลง โดยทําไดเพียงพยายามจัดบรรยากาศใหสงบ 

ลดแสงใหสลัว ใชเสียงเพลงเบาๆ เพื่อใหผูคลอดรูสึกผอนคลาย ผูดูแลลดกิจกรรมที่แทรกแซงธรรมชาติของการคลอด ไดแก 

งดสวนอุจจาระ งดโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ งดการเจาะถุงนํ้าคร่ําเพื่อเรงคลอด โดยรอใหถุงนํ้าคร่ําแตกเอง กระตุนใหลุก

น่ังเคล่ือนไหวเปล่ียนทาและหาวิธีเผชิญการเจ็บครรภเฉพาะตัวเพื่อคลอดไดโดยไมตองใชยา สนับสนุนใหผูคลอดเลือกสามีหรือ

ญาติเขามาอยูในหองคลอดโดยไมจํากัดเวลาการเยี่ยม ไมติดเครื่องฟงเสียงหัวใจทารกตลอดเวลา (Electronic fetal monitor) 

ไมเชียรใหผูคลอดเบงนานๆ แบบกล้ันลมหายใจ ใหผูคลอดเบงตามธรรมชาติ ใหเลือกทาคลอดตามตองการ ตัดฝเย็บเฉพาะ

จําเปนหรือไมตัดเลย ใหแผลฉีกขาดเอง ไมหมุนศีรษะทารกและไมดึงลําตัวทารก ใหทารกหมุนศีรษะเองและรอใหลําตัวทารก

คลอดออกมาเองอยางชาๆ ไมดูดมูกในปากและจมูกทารก ใหผูคลอดโอบกอดทารกและใหทารกดูดนมแมทันทีแรกคลอด ให

แมกับลูกอยูดวยกันอยางนอย 30 นาทีแรกของชีวิต ตัดสายสะดือเม่ือชีพจรหยุดเตนเทาน้ัน ไมเรงรีบในการทําคลอดรก ฉีดยา

รัดมดลูกหลังคลอดตามความจําเปน ใหสามีหรือญาติอยูดวยตลอดเวลา 

ในฐานะที่ผูเขียนมีประสบการณในการชวยเหลือการคลอดธรรมชาติและสอนการคลอดธรรมชาติ มักไดรับคําถาม

เก่ียวกับวิธีการคลอดธรรมชาตมิากมาย ไดแก 1) ไมสวนอุจจาระแลวจะเหม็นเวลาคลอดหรือไม 2) ไมโกนขนบริเวณอวัยวะ

สืบพันธุแลวจะเย็บแผลสะดวกหรือไม 3) ไมเจาะถุงนํ้าคร่ําแลวจะคลอดลาชาหรือไม 4) กระตุนใหคุณแมลุกเดินเคล่ือนไหว

อิสระแลวจะเกิดสายสะดือยอยหรือไม 5) ใหญาติอยูดวยในหองคลอดแลวจะวุนวายหรือไม (ซ่ึงผลวิจัยยืนยันวาการใหญาติอยู

ดวยตลอดเวลามีผลดีเยี่ยม แตหองคลอดไมสะดวก เพราะเกรงวาญาติที่ไมไดเตรียมความรูมากอนจะตกใจในปฏิกิริยาของผู

คลอด) 6) ถาใหผูคลอดดื่มนํ้าและกินอาหารตามตองการแลวถาตองผาตัด จะเกิดปญหาหรือไม 7) ใหเลือกทาเบงคลอดตาม

ตองการ (ซ่ึงผลวิจัยยืนยันควรคลอดทาลําตัวตั้ง ทายืน ทาแมว ทาตะแคง หรือทาใดๆ ที่ไมใชทานอนหงายดีเยี่ยม) จะมีผลเสีย

หรือไม 8) ถาผูคลอดไมตองการคลอดในทานอนหงาย วางขาพาดบนเหล็กรองขาที่เรียกวาขาหยั่ง (ซ่ึงวิจัยยืนยันและแพทยก็

ทราบวาเปนทาคลอดที่ไมเปนมิตรตอแมและลูกอยางยิ่ง) แลวคนทําคลอดจะทําคลอดจะสะดวกหรือไม 9) ไมตัดฝเย็บและไม

ตองใชมือปองกันฝเย็บฉีกขาด แผลจะฉีกขาดผิดปกติหรือไม 10) ไมหมุนศีรษะและไมดึงตัวทารก ทารกจะเปนอันตรายหรือไม 

11) ไมตองดูดเสมหะทารกแลวทารกจะสําลักหรือไม 12) ใหแมกอดไดลูกแนบกับผิวหนังหนาอกแมทันที ลูกจะติดเชื้อโรคจาก

แมหรือไม แมอาจทําลูกหลนหรือไม (ตองมีคนเฝาซ่ึงไมมีคนวางพอ) 13) ใหลูกอมหัวนมหรือดูดนมแมทันทีแรกคลอด ลูกจะ

ทําไดหรือไม ซ่ึงเหตุการณจริงที่ปรากฏในวิดีทัศนแสดงใหเห็นสัญชาตญาณของทารกในการหาหัวนมแม (Breast crawl - 

Initiation of breastfeeding, 2008) 14) ถาใหคุณพอของลูกหรือญาติอยูดวยขณะเจ็บทองและขณะทารกคลอด จะติดเชื้อ

ไหม แมปจจุบัน ผลการวิจัยและขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลกจะสนับสนุนกิจกรรมที่ทําใหการคลอดดําเนินไปตาม

กระบวนการธรรมชาต ิแตการปฏิบัติสวนใหญในประเทศไทยไมสามารถเปล่ียนแปลงไดเพราะความเคยชินของผูดูแลที่คุนเคย

กับแนวทางการปฏิบัติแบบที่มองเพียงผลตอดานกายภาพของผูคลอด 

การทํางานในหองคลอดน้ันพบวางานหองคลอดไมแนนอน บางวันก็วาง บางวันก็มีการคลอดจํานวนมาก งาน

เอกสารที่ตองทํามีปริมาณมากขึ้น การรองเรียนฟองรองเพิ่มมากขึ้น แตหากผูดูแลทําหนาที่โดยมุงประโยชนของผูรับบริการ
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เปนหลัก  ทําอยางมีสติและทําดวยจิตบริสุทธ์ิ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูคลอดและญาติ  ใชคําพูดไพเราะ  รับฟงความเห็นของ

ผูรับบริการ  อธิบายใหเขาใจเหตุการณ ใหเกิดความรูสึกที่ดี รูสึกไดรับการเอาใจใส  ผูรับบริการยอมสัมผัสไดและจะลดการ

รองเรียนฟองรอง  เหตุผลอีกประการหน่ึงคืออํานาจที่จะเปล่ียนแปลง ใครคือผูที่จะเปล่ียนแปลงการดูแลมารดาและทารกใน

ระยะคลอดใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษซ่ึงสอดคลองกับการดูแลเพื่อการคลอดธรรมชาติ เหตุใดการดูแลมารดาและ

ทารกในระยะคลอดจึงคงสภาพเดิมแมวามีความสนใจเรื่องการคลอดธรรมชาติมาอยางยาวนานในประเทศไทย 

ในการคลอดธรรมชาติน้ัน ขณะที่มารดาคลอดอยางมีสติ คํานึงถึงหนาที่แม ใจจดจอที่ลูก ก็จะอดทนและสามารถ

คลอดได และทันทีที่ไดเห็นหนาลูก แมจะรูสึก “โลง” เปนสุขอยางอธิบายไมถูก  มารดาที่เจ็บปวดรุนแรงมากจะสามารถรับรู

ความสุขสุดขีดขณะไดเห็นหนาลูกเพราะความเจ็บปวดที่เกาะอยูยาวนานจนแทบทนไมไดน้ันหายไปเหมือนปลิดทิ้ง มีมารดา

กลาววา ความเจ็บปวดในการคลอดเปนความเจ็บปวดที่หวานชื่น (sweet pain) (Callister, Vehvilainen-Julkunen, & 

Lauri, 2001)  ขณะที่มารดาเจ็บปวดไมรุนแรง ตั้งสติได จิตก็ประภัสสร  แตขณะมารดาเจ็บปวดรุนแรงมากจนขาดสติ จิตก็ไม

ประภัสสร  มารดาก็มีพฤติกรรมควบคุมตนเองไมได  สวนผูที่อยูเปนเพื่อนคอยดูแลมารดา หากทําหนาที่ดวยความเขาใจใน

ธรรมชาติของการคลอด จิตใจเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา  คอยประคบประหงมจิตวิญญาณของมารดาใหเขมแข็งเพื่อ

ผานการคลอดได ผูดูแลก็มีจิตวิญญาณที่เต็มไปดวยจิตเดิมแทที่เรียกวาจิตประภัสสรเชนกัน (วงจรผัสสะฉลาดทํางาน)  แตหาก

ผูดูแลขาดสติตอหนาที่ของตน ขัดเคืองตอพฤติกรรมของมารดา ขาดความเมตตา จิตก็ไมประภัสสร (วงจรผัสสะโงทํางาน)  

ขณะน้ันพฤติกรรมทางกายและวาจาของผูดูแลก็จะไมงดงาม  เบียดเบียนความสงบในจิตใจของผูคลอด  แตหากมารดามีสติ 

คิดบวกได เห็นใจผูดูแล มารดาก็จะยังคงจิตประภัสสรได  

 

มิติดานจิตวิญญาณในการคลอดธรรมชาติ   

ผูไมเคยมีประสบการณในการดูแลมารดาเพื่อการคลอดธรรมชาติอาจสงสัยวา การคลอดธรรมชาติเปนอยางไร เปน

จริงหรือ เพราะการคลอดที่ทําประจําวันน้ันตองหมุนศีรษะทารก ตองดูดมูกในปากและจมูกทารก ฯลฯ  แตหากนึกถึงมารดาที่

คลอดระหวางทางกอนถึงหองคลอด (birth before admission: BBA) ก็จะเห็นดวยทันทีวาการคลอดธรรมชาติปลอดภัย  

กรณีตัวอยางการคลอดธรรมชาติที่ตีพิมพในตางประเทศมีมากมาย เชน กรณีแรก การคลอดของสตรีชนเผาในถิ่นที่ความเจริญ

ยังไปไมถึง  เม่ือมารดาสงสัยวาตนเองจะคลอดตองรีบออกจากบาน เขาไปในปาเพื่อคลอดแตเพียงลําพัง และตัดสายสะดือเอง 

นําลูกกลับบานเอง  ในชนเผาที่เปนธรรมชาติ การคลอดธรรมชาติตามลําพังน้ีเปนพิธีกรรมที่แสดงถึงความกลาหาญ และ

สถานภาพการเปนผูใหญที่สมบูรณ (Biesele, 1997)  กรณีในประเทศพัฒนาแลว ไดแก ประสบการณของ อินา เมย แกสก้ิน 

(Ina May Gaskin)  ซ่ึงเปนผดุงครรภผูฝกหัดเองและเรียนรูจากประสบการณของตนเองไดอยางนาทึ่ง เธอเขียนตํารา ๒ เลม 

ชื่อ Spiritual Midwifery เปนตําราคลาสสิกที่ตีพิมพตั้งแตป ค.ศ. 1975  เปนเรื่องเลาถึงการคลอดวาเก่ียวของกับจิตวิญญาณ

อยางไร  และ Ina May’s Guide to Childbirth (Gaskin, 2003)  บอกเลาเก่ียวกับแนวทางในการดูแลมารดาใหสามารถ

คลอดธรรมชาติได เน้ือหาความรูในหนังสือน้ีแสดงถึงความยิ่งใหญของมิติทางจิตวิญญาณในการคลอดของมนุษย มีภาพถาย

ของมารดาสองคนที่หัวเราะขณะทารกคลอด และกลาวถึงมารดาคนหน่ึงคลอดขณะกําลังหลับ ซ่ึงแสดงวา การคลอดไมได

เจ็บปวดเสมอไป สวนอัตราผาตัดคลอดมีเพียง 1.4% ของทารกคลอดจํานวน 2,028 คน ระหวางป ค.ศ. 1970 -2000 

(Gaskin, 2003)  ขอมูลน้ียืนยันไดวาการคลอดธรรมชาตินอกโรงพยาบาลปลอดภัย และผดุงครรภควรคํานึงถึงมิติดานจิต

วิญญาณของมารดาและครอบครัว   

นอกจากกรณีตัวอยางที่กลาวมา จอรแดน (Jordan, 1993) นักมานุษยวิทยาผูไดรับรางวัลจากหนังสือชื่อ Birth in 

Four Cultures ศึกษาในแถบชนบทของเม็กซิโก เลาวา มารดาคลอดที่บานอยางปลอดภัยในเปลคลายเปลญวน (มีภาพถาย

แสดง) หรือคลอดที่พื้นโดยเลือกทาคลอดที่รูสึกสบาย ทามกลางญาติ  ตรงขามกับการคลอดในโรงพยาบาลในประเทศที่พัฒนา

แลว มารดาคลอดโดยถูกตรึงบนเตียง  ประสบการณของผูรูอีกทานหน่ึง คือนายแพทย Odent (1994) ศัลยแพทยชาวฝรั่งเศส 

ซ่ึงไมไดฝกเปนสูติแพทย แตทําหนาที่สูติแพทยที่โรงพยาบาล Pithiviers  เขาเชื่อวา เทคนิคการเตรียมตัวคลอดตางๆ รบกวน
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สัญชาตญาณตามธรรมชาติของการคลอด  การเตรียมตัวคลอดที่จัดคือใหหญิงตั้งครรภพูดคุยกับแมที่พักฟนที่แผนกหลังคลอด 

วิธีเตรียมตัวคลอดอีกประการหน่ึงคือใหหญิงตั้งครรภรองเพลง  ขณะคลอดเขาเนนการสรางบรรยากาศขณะคลอดใหสงบเปน

สวนตัวเพื่อสงเสริมความสมดุลของฮอรโมนธรรมชาติ  และบรรเทาปวดโดยใหมารดาแชตัวในนํ้าอุน  ตัวอยางที่กลาวมาทําให

มองเห็นวา ประสบการณการคลอดขึ้นอยูกับผูดูแล  ธรรมะของผูดูแล (มีจิตประภัสสร) ที่เคารพธรรมชาติของการคลอดมี

ความสําคัญมากตอการสนับสนุนการคลอดธรรมชาต ิ

 

จิตวิญญาณของผูคลอดและผูดแูล  

การทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องกระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย (Chuahorm, 2006) ซ่ึงเก็บขอมูลในป พ.ศ. 

2546 ถึง พ.ศ. 2547 ทําใหเปล่ียนกรอบการมองการดแูลในระยะคลอดเปล่ียนโดยส้ินเชิง แตกวาจะเขาใจขอมูลได ผูวิจัยตอง

วางกรอบความรูเดิม (preconception) เปดใจรับฟง ทําความเขาใจขอมูลที่ได ผูใหขอมูลเปนมารดาครรภแรกจํานวน 20 คน 

ที่คลอดโดยไมเคยผานการสอนเตรียมตัวคลอดและไมไดรับการดูแลเปนพิเศษ ทําการสัมภาษณเชิงลึกอยางนอย 2 ครั้ง ครั้งที่

สองสัมภาษณที่บานเปนสวนใหญ เพื่อทําความเขาใจวา มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในการคลอด และมารดาทําอยางไรเพื่อให

ผานการคลอดได คาดหวังวาขอคนพบจากงานวิจัยอาจจะทําใหพยาบาลผดุงครรภมีคําตอบวา จะทําอยางไรเพื่อชวยใหมารดา

สามารถคลอดดวยตนเองและรูสึกดีตอการคลอด  

ขอคนพบที่ตางจากความรูเดิม ไดแก  1) การสอนเตรียมตัวคลอดอยางเปนรูปแบบ ( formal childbirth 

preparation) ไมจําเปนเสมอไป คุณแมแตละคนมีระบบการเตรียมตัวคลอดตามแนวทางของตนเองตามธรรมชาติ 2) การ

สนับสนุนระยะคลอด (labor support) ไมจําเปนเสมอไป มารดาที่เขมแข็งและคิดบวกสามารถเผชิญการคลอดดวยตนเอง แต

หากมีก็ดีมาก การคิดบวกเปนส่ิงสําคัญที่สุดในการเผชิญการคลอด และมารดาทุกคนมีสัญชาตญาณในการเผชิญการคลอดดวย

การเคล่ือนไหว เปล่ียนทา ซ่ึงสงเสริมใหทารกเคล่ือนผานชองทางคลอดไดดี  

ขอคนพบเก่ียวกับความคิดและการจัดการในระยะตั้งครรภ ไดแก ทุกคนมีระบบการเตรียมตัวคลอดของตนเอง โดย

หาความรูและขอมูลเก่ียวกับการคลอด เพื่อที่จะชวยใหตัวเองรูสึกพรอมและลดความกลัวการคลอด แหลงขอมูลความรูที่

สําคัญคือแม เพื่อนที่ทํางาน คนรูจักที่เคยคลอด หนังสือ โทรทัศน แตพบวาไดรับความรูเรื่องการคลอดจากบุคลากรวิชาชีพ

ดานสุขภาพไมเพียงพอ ไมวาจะฝากครรภที่โรงพยาบาลหรือคลินิกก็ตาม ขอมูลน้ีบอกใหทราบวา มารดาตั้งครรภตองการ

ความรูและคําปรึกษาเก่ียวกับการคลอดและวิธีเผชิญการคลอดจากบริการตรวจครรภ  

ขอคนพบเก่ียวกับความคิดและการจัดการในระยะคลอด ไดแก ความเจ็บปวดในขณะเจ็บครรภน้ันรุนแรงชนิดที่คาด

ไมถึง เปนความรูสึกทางลบที่รุนแรงที่สุด แตก็แตกตางกัน เชน บางคนปวดไมมาก ปวดไมนาน บางคนปวดมากถึงขั้นทรมาน 

ทนไมไหว อยากขอผาตัดคลอดเพื่อพนจากความเจ็บปวด บางคนปวดนานจนถึงขั้นรูสึกเหมือนจะตาย ในการจัดการ ตองใช

พลังสองสวนจัดการเพื่อใหผานการคลอดไดคือ พลังภายในเรียกวา “แรงฮึด” และพลังภายนอก เรียกวา “กําลังใจ” พลัง

ภายในหรือแรงฮึดคือความเขมแข็งของแมอันเกิดจากความรักและผูกพันที่มีตอลูก นึกถึงลูก อยากเห็นหนาลูก ทนเพื่อลูก สวน

พลังภายนอกหรือกําลังใจคือความรูสึกวายังอยูไดทนไดเพราะมีคนชวยโดยอยูเปนเพื่อน: ซ่ึงเพื่อนที่ตองการมากที่สุดก็คือสามี 

รองลงมาคือแมของตนเอง หากญาติเขามาอยูดวยไมได ก็อยากใหพยาบาลมาอยูเปนเพื่อน กรณีฝากพิเศษกับแพทยก็คาดหวัง

วาแพทยจะมาอยูดวยตั้งแตแรกจนคลอด 

ประเด็นที่นาสนใจที่สุด ไดแก ความสําเร็จในการเผชิญการคลอดของคุณแมขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ การให

ความหมายของความเจ็บปวด และความสามารถในการส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพที่ดูแล เพื่อใหไดรับการตอบสนองความ

ตองการ คุณแมใหความหมายของความเจ็บปวดที่รุนแรงเปน 2 แนวทาง คือความคิดทางบวกกับความคิดทางลบ แมที่คิดบวก

จะบอกวา เจ็บปวดมากแสดงวานาจะใกลคลอด จึงเผชิญตอการคลอดไดดีกวา เกิดแรงฮึดในทางสูมากกวา มองการคลอดวา

เปน “ความหวังบนความเจ็บปวด” เชื่อม่ันวาตนเองตองผานไปได ตองคลอดไดอยางปลอดภัยทั้งแมและลูก สวนแมที่คิดลบ

คือคิดวาเจ็บปวดมากหมายถึงอันตรายตอชีวิต เชน “ฉันจะตายไหม” ทําใหรูสึกหวาดกลัวมาก หากผูดูแลเอาใจใสและเขาใจ
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คุณแมที่เจ็บครรภรุนแรง คอยพูดใหกําลังใจ ใหเกิดความเชื่อม่ันในความสามารถเผชิญการคลอด และคอยเตือนสติดวยการพูด

กระตุนใหนึกถึงลูกไว ก็จะผานไปได 

การเผชิญตอการคลอดของทุกคนคลายๆ กันคือมุงที่การลดปวด ระยะแรกหวังพึ่งหมอและพยาบาล (ใหชวยใหหาย

ปวด และชวยทําคลอด) แตในที่สุดก็รูวาตองพึ่งตัวเอง (ตองเผชิญปวดเอง ตองเบงคลอดเอง) วิธีการเผชิญเริ่มดวยการลองผิด

ลองถูกโดยใชประสบการณเดิม เม่ือพบวาวิธีใดใชไดผลก็จะใชวิธีน้ัน จนกระทั่งเม่ือปวดรุนแรงขึ้น วิธีเดิมใชไมไดผลก็เปล่ียนวิธี

ใหม วิธีที่ใชมากและไดผลคือการกําหนดลมหายใจ การเคล่ือนไหวเปล่ียนทา บางคนรูสึกวาเดินแลวปวดลดลง ตองเดิน

ตลอดเวลาแมจะงวงก็ตองเดิน บางคนน่ัง บางคนนอนตะแคง แตไมมีใครบอกวานอนหงายดี คนที่คิดไมออกหรือหาวิธีผอน

คลายไมไดก็จะกัดฟน เกร็งตัว กํามือ กําเตียงซ่ึงก็คือปฏิกิริยาตอบสนองตอความเจ็บปวด ซ่ึงคุณแมบอกวาชวยใหปวดลดลงได 

นอกจากการหาวิธีดวยตนเองแลวยังมีการเรียนรูวิธีการเผชิญปวดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมของคุณแมคนอ่ืน คอยมองคนอ่ืน

และลองทําตามคนอ่ืน เผ่ือจะใชไดผล ซ่ึงพบวา ไมไดผลนัก อีกวิธีที่ใชคือ เพื่อนชวยเพื่อน คือบางคนพูดขอความชวยเหลือจาก

ผูคลอดคนอ่ืนโดยตรง เชน คนที่เจ็บรุนแรงกวาขอรองใหคนที่ยังไมเจ็บมากชวยจับมือและชวยใหกําลังใจ นอกจากน้ีคุณแม

เรียนรูวาควรปฏิบัติตัวอยางไรจากการสังเกตปฏิกิริยาระหวางคุณแมคนอ่ืนกับพยาบาล เชน เห็นคนอ่ืนรองแลวถูกดุก็จะ

ระมัดระวังตนเอง ไมกลามีเสียงรองออกมาเพราะกลัวถูกดุแลวอาย แตถามีคนรองหลายคนก็จะกลารองบางโดยใหเหตุผลวา 

“คนอ่ืนรองได ฉันก็มีสิทธ์ิรองไดเหมือนกัน”  

ในการวิจัยน้ี มีคุณแม 4 คนที่เตรียมตนเองมาอยางดี โดยอานหนังสือและฝกฝนตนเองเพื่อการคลอด เขาใจดีวาการ

คลอดตองผานขั้นตอนอะไรบาง ถาเจ็บควรหายใจลึกๆ ชาๆ และพยายามเปล่ียนทาที่จะรูสึกสบาย รูวาตอนที่ลูกใกลคลอดจะ

รูสึกคลายปวดถายอุจจาระ แตเม่ือถึงสถานการณจริงกลับพบวา ควบคุมตนเองไดยาก และรูสึกทอใจเม่ือตองมาอยูในความ

ดูแลของพยาบาลผดุงครรภที่ไมเอาใจใส แมจะคาดไวแลววาตองเจอแบบน้ี ในทางกลับกันผูที่ไมไดเตรียมตัวคลอดแตไดอยูใน

ความดูแลของพยาบาลผดุงครรภที่เอาใจใส พูดดี ใหกําลังใจดี บอกวารูสึกพอใจกับการคลอดและมีความสุขแมจะเจ็บปวดมาก

ก็ตาม แสดงถึงความสําคัญของการสนับสนุนประคับประคอง (หรือ ประคบประหงม) ในระยะคลอด คําพูดของผูดูแลมี

ความสําคัญตอกําลังใจของคุณแม คุณแมหลายคนตองการคําพูดที่ใหกําลังใจจากพยาบาล ซ่ึงชวยใหรูสึกดีขึ้น ลักษณะคําพูด

ใหกําลังใจมี 4 แบบ ไดแก 1) คําพูดปลอบใจ เชน “ทนอีกนิดนึง เดี๋ยวก็คลอดแลว” 2) คําพูดใหความหวัง เชน “ใกลแลว ใกล

คลอดแลว” ถึงมันจะไมจริงก็ชวยใหรูสึกดีขึ้น และคุณแมรายหน่ึงบอกวา “หัวลูกโผลออกมาแลว ก็มีความภูมิใจขึ้นมาหนอย 

มีความดีใจขึ้นมาหนอย เออ อยางนอยๆ หัวโผลมาแลว เบงอีกไมก่ีทีก็คงจะออกมา” 3) คําพูดชมเชย “เกงมาก ดีมาก” หรือ 

“เกง อดทนดี” ทุกคนตองการคําชม คําชมทําใหมีกําลังใจ ในขณะที่คําขูทําใหทอแท หมดกําลังใจ เชน ขูวาถารองจะปดไฟให

อยูคนเดียว ซ่ึงคุณแม ยอมรับวา กลัวการถูกทิ้งใหอยูคนเดียว 4) คําพูดแสดงความหวงใย “คุณแมเปนยังไงบาง เจ็บมากม้ัย ก่ี

นาทีถึงเจ็บทีนึง หรือวาทนไหวม้ัย” และคําวา “คุณแม” เปนคําพิเศษที่แมหลายคนบอกวา อยากใหใครๆ เรียกวา “คุณแม” 

ตั้งแตเริ่มตั้งทอง ฟงแลวรูสึกดีกวาเรียกชื่อ 

ดานกําลังใจจากภายนอกน้ีมีประเด็นที่นึกไมถึงคือ แครูวาสามีอยูหนาหองก็มีกําลังใจแลว การที่สามีเขามาชวยนวด

ทําใหรูสึกมีความสุขมาก การนวดและการเอาใจใสของพยาบาลก็ทําใหมีความสุขมาก หรือ การเห็นคนอ่ืนคลอดออกมาแลว 

โลงแลว ก็ชวยใหเกิดกําลังใจ โดยนึกถึงตนเองวาเดี๋ยวเราก็จะสบายเชนกัน โดยเฉพาะตอนที่พยาบาลผดุงครรภบอกวา ยาย

เขาหองคลอดได (เม่ือปากมดลูกเปดหมด ตองยายเขาหองเบงคลอด) คุณแมมีแรงลุกเดินคลองแคลวทันทีเพราะการเขาหอง

คลอดเหมือนมาถึงจุดสุดทาย ใกลความจริงแลว ตรงกันขามถาเห็นคนคลอดยากแลวตองผาตัดคลอดก็เกิดความกลัววาตนจะ

คลอดยากดวย  

ประเด็นการส่ือสารกับผูดูแลพบวา ทาทีไมเปนมิตรของผูดูแลเปนอุปสรรคตอการส่ือสารมาก คุณแมหวังพึ่ง หวังให

ชวย แตอุปสรรคคือไมสามารถส่ือสารความตองการของตนไดเพราะกลัวถูกดุ กลัวไมพอใจ เม่ือถึงจุดที่ระดับความเครียดสูง

มากจนทนไมไดก็ใชวิธีรอง ซ่ึงบอกวา การรองเปนวิธีบรรเทาปวดอยางหน่ึงและเปนการระบายความเครียด การรองจึงเปน

สัญญาณวาตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน สวนคุณแมที่สามารถส่ือสารความตองการของตนน้ันใชวิธีพูดอยางสุภาพมาก
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เพราะคาดวาถาใหเกียรติ ก็นาจะไดรับการปฏิบัติดีดวย ซ่ึงการพูดสุภาพไดผลดีจริง และหากมีนักศึกษาพยาบาลฝกงานก็จะให

นักศึกษาชวยประสานคือ ตองการอะไรก็จะบอกนักศึกษาใหชวยไปบอกพยาบาลผดุงครรภ หรือบอกผูคลอดดวยกันใหชวย

บอกพยาบาลผดุงครรภเพราะไมกลาบอกดวยตนเอง 

ความคาดหวังของคุณแมตอผูดูแลคืออยากใหเอาใจใส ซ่ึงแสดงออกดวยพฤติกรรม ไดแก หม่ันมาดูบอยๆ มาถาม

อาการ มาถามความตองการ ชวยเหลือเพื่อบรรเทาปวด และแนะนําวิธีการบรรเทาปวด ทั้งน้ีเพราะญาติเขามาอยูดวยไมได 

และคาดหวังวาพยาบาลผดุงครรภเปนผูที่ชํานาญนาจะรูวิธีชวย สวนการมีคนอยูดวยตลอดเวลาทําใหรูสึกปลอดภัย การอยูคน

เดียวแมจะเปนชวงเวลาส้ันๆ บางคนก็รูสึกไมปลอดภัย กลัววาจะคลอดโดยไมมีคนเห็น ไมมีคนชวยเหลือทันทวงที คุณแมที่

รูสึกวาไดรับการเอาใจใสดีบอกวามีความสุขมาก และกลาพูดตอรองกับพยาบาลผดุงครรภที่ใจดี เชน พยาบาลนวดหลังดวย

ลูกกล้ิง ก็กลาขอใหพยาบาลใชมือนวดให นอกจากน้ีคุณแมยังแยกแยะไดวา ถาพยาบาลผดุงครรภตองดูแลผูคลอดหลายคน

พรอมกัน เขาจะดูตามอาการ ใครแสดงอาการปวดมาก พยาบาลผดุงครรภจะมาอยูดวยนานกวาคนอ่ืน 

ผลการคลอดที่สําคัญที่สุดคือลูกตองแข็งแรงและมีอวัยวะ “ครบสามสิบสอง” แข็งแรงหมายถึงไมตองเขาตูอบ ครบ

สามสิบสองหมายถึงไมพิการ หากกระบวนการคลอดดีมาก ไดรับการเอาใจใสอยางดี แตไมไดลูกที่แข็งแรงและครบสามสิบสอง 

คะแนนผลการคลอดเปนศูนยทันทีในความรูสึกของคุณแม  

สวนผลของการคลอดที่มีตอคุณแมคือความภูมิใจ ความรูสึกสําเร็จที่ไดอดทนเพื่อลูก ...“การคลอดไมนากลัวเทาที่คิด

ไวถาไดคนดูแลที่เอาใจใสด”ี “การคลอดเปนความทุกขชั่วคราวแตความสุขยาวนาน” “ภูมิใจในความสามารถของเราที่ทําให

ลูกไดออกมาเปนคนเหมือนเรา” “การคลอดเปนบทเรียน สําหรับใหอดทน ใหคิดไปวันขางหนา”  

ขอคนพบจากการวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวา แมวาคุณแมทุกคนมีศักยภาพในการคลอดดวยตนเองโดยไมตองผานการเตรียม

ตัวคลอดอยางเปนระบบ แตกําลังใจจากคนที่ดูแลทั้งญาติและบุคลากรสุขภาพดวยการปฏิบัติตอคุณแมอยางประคบประหงมก็

สําคัญและทําไดไมยาก เพียงแตสังเกตพฤติกรรมของคุณแม ทําความเขาใจความตองการของคุณแม ใชการส่ือสารเชิงบวกที่

จะชวยใหการทํางานของฮอรโมนเปนปกต ิแสดงความเอาใจใส เปนการดูแลดวยใจ สวนน้ีคือจิตประภัสสรของผูดูแล ซ่ึงการใช

ระบบพยาบาลเจาของไขอาจจะชวยใหผูดูแลเขาใจพฤติกรรมและความตองการของคุณแมไดอยางลึกซ้ึง วิธีการคือพยาบาล

ผดุงครรภเจาของไขแนะนําตนเองใหคุณแมรูจัก สรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิดความไววางใจกัน อาจจะเรียกชื่อเลนของคุณแม

เพื่อความสนิทสนม จัดบรรยากาศที่สงบ ผอนคลาย เชน มีดนตรีใหฟง มีกล่ินหอมจากสุคนธบําบัด คอยสังเกตพฤติกรรม อาจ

เสนอแนะใหทดลองวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อเผชิญการหดรัดตัวของมดลูก สนับสนุนใหคุณแมเคล่ือนไหวเปล่ียนทาอยางอิสระ กอน

ใหยาหรือการรักษาใดๆ ควรมีการพูดคุย อธิบายผลดี ผลขางเคียง และใหคุณแมเปนผูตัดสินใจ และที่สําคัญที่สุดคือตองไมทิ้ง

ใหอยูคนเดียว ตองใหสามี ญาติ หรือเพื่อนเขามาอยูดวยเสมอตามที่คุณแมตองการ ขอเสนอแนวทางเพื่อใหสามารถประยุกต

การคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาลไดดังน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงเริ่มที่ผูดูแล พยาบาลผดุงครรภและสูติแพทยควรศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการ

ปฏิบัติในการคลอด วิธีการประเมินสุขภาพของมารดาและทารก การสนับสนุนการคลอดธรรมชาติและสงเสริมการเล้ียงลูก

ดวยนมแมในระดับสากลไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยองคการอนามัยโลก ไดกําหนดขอปฏิบัติของการดูแลการคลอดใน

แนวทางที่สนับสนุนธรรมชาติของการคลอด ผูดูแลตองเชื่อวาการคลอดเปนธรรมชาติ แมและลูกจะปลอดภัยที่สุดเม่ือผูดูแล

การคลอดเพียงเฝาดูแลอยางใกลชิด และลดการแทรกแซงโดยไมจําเปน การสอนนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภระดับปริญญาตรี

ลดการมุงเนนเทคนิคการทําคลอด โดยสอนใหสังเกตบรรยากาศการคลอด เคารพในความเปนมนุษยของมารดา ทารก และ

ครอบครัว นโยบายการดูแลโดยครอบครัวเปนศูนยกลางโดยมีการสนับสนุนใหสามีและญาติมีสวนรวมในประสบการณการ

คลอด ใหแมเลือกทาคลอดตามสัญชาตญาณ ใหแมไดสัมผัสและกอดลูกทันทีหลังคลอด เพียงผูกปายขอมือ แตเล่ือนเวลาชั่ง

นํ้าหนักทารกและปายตาทารกออกไปกอน เม่ือพยาบาลผดุงครรภไมตัดฝเย็บไประยะหน่ึงจนเคยชินก็จะพบวาแผลฝเย็บที่ฉีก

ขาดเองไมนากลัวอยางที่กลัว ลองฟงเสียงผูใชบริการแลวนํามาปรับปรุงการปฏิบัติอยางตอเน่ือง จะพบวา บรรยากาศการ

ทํางานจะเต็มไปดวยความรักและความสุข ดวยจิตประภัสสรของทุกฝายที่เก่ียวของ  
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2) การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวเริ่มเม่ือใดก็ไดที่ครอบครัวมีความพรอม ครอบครัวที่บิดามารดาทําหนาที่

ของตนเองอยางถูกตอง เคารพธรรมชาติที่แตกตางกันของหนาที่บิดากับหนาที่มารดา ไมแยงหนาที่กัน ไมเก่ียงกัน ยอมเปน

ครอบครัวธรรมะ การตรวจครรภและการทําคลอดไมไดมุงเฉพาะสุขภาพ ควรมองวาทุกมิติของกระแสชีวิตของทุกคนเก่ียวของ

กันแบบถักทอ ไมสามารถแยกเปนสวนๆ ขณะคลอดน้ันกระแสชีวิตของบิดา มารดา ทารก พยาบาลผดุงครรภ แพทย ผูชวย

เหลือ และทุกคนในอาณาบริเวณของการคลอดลวนมีพลังที่เก่ียวเน่ืองกันอยางลึกซ้ึง 

ขอนําเสนอตัวอยางการสอนนิสิตปริญญาโททําคลอดธรรมชาติในโรงพยาบาลที่ไมเคยทํามากอน อาจารยและนิสิต

ตองทําความเขาใจใหตรงกันกอนดวยการสอนใหนิสิตฝกวิธีการประคับประคองมารดาในหองปฏิบัติการ สอนใหนิสิตเขาใจ

หลักการ และใหนิสิตฝกการจัดทาเพื่อสงเสริมการคลอด เตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน เบาะเพื่อการจัดทาในหองคลอด จัดหา

เพลงเพื่อผอนคลายไปเปดในหองคลอด ในชวงแรกของการฝกการคลอดธรรมชาติในหองคลอดที่ไมเคยทําคลอดธรรมชาติ 

อาจารยก็มีความกังวลในการที่จะเริ่มตน แตนิสิตกระตุนใหอาจารยทําใหด ูอาจารยเริ่มดวยการหาตําแหนงที่มีบรรยากาศเปน

สวนตัวในหองคลอด วางเบาะสําหรับทําคลอดที่พื้น นิสิตเปนผูเลือกมารดาที่จะคลอดธรรมชาติจากการประเมินสภาพ พูดคุย 

ประเมินเจตคติ จากน้ันเชิญชวน หลักในการเลือกคือเลือกมารดาที่ไมมีความเส่ียงสูงและเต็มใจอยากคลอดธรรมชาติ อาจารย

เปนผูชวยเหลือนิสิต คอยฟงเสียงหัวใจทารก นิสิตชวยนวดหลังใหมารดา ชวยเสนอทาคลอดใหมารดาลองทํา (ตามหลักการคือ

กระตุนใหมารดาเปล่ียนทาเพื่อคนหาทาคลอดที่รูสึกสบาย) วันแรกที่นิสิตปริญญาโทสองคนไดทําคลอดธรรมชาติ นิสิตตื่นเตน

มาก ภายหลังบอกวาปวดเอวเพราะน่ังขัดสมาธิเย็บแผลที่พื้น วันตอมาใหนิสิตทดลองทําคลอดธรรมชาติบนเตียง (ซ่ึงตอง

ออกแบบทาคลอดใหม เปนทานอนตะแคง ยกขาดานบนพาดขอบที่ก้ันเตียง พบวาการคลอดบนเตียงเย็บแผลสะดวกกวาการ

คลอดที่พื้น)  

ครั้นนิสิตทุกคนทําคลอดธรรมชาติไดดวยตนเองแลว นิสิตสามารถดูแลชวยเหลือกัน ฝกงานอยางสนุกสนาน นิสิต

ปริญญาโททําคลอดมารดาโดยไมตัดฝเย็บ ผลจากการไมตัดฝเย็บพบวา แผลฉีกขาดเปนแนวตรง ไมมีรายใดฉีกขาดรุนแรงหรือ

ผิดปกติจนยากที่จะเย็บซอมแซม นิสิตเสนอทาคลอดใหคุณแมลองทําดู แลวใหคลอดในทาที่มารดารูสึกพอใจ ไดแก ทาแมว 

ทานอนตะแคง ทาน่ังยองๆ ภายหลังทารกคลอดทันที เราพยายามโทรศัพทติดตอบิดา ใหมารดาไดบอกบิดาอยางตื่นเตนวา 

“คลอดแลวนะ คลอดเองดวยนะ” และเม่ือบิดามาอยูหนาหองคลอด เราจะขออนุญาตนําบิดาเขามาเยี่ยมมารดาที่กําลังใหนม

ทารกในระยะสองชั่วโมงหลังคลอด ซ่ึงเปนชวงเวลาสําคัญมากๆ รอยยิ้มและคําขอบคุณซํ้าแลวซํ้าเลาของมารดาทุกคนเปน

หลักฐานแสดงถึงจิตประภัสสรจากการคลอดธรรมชาติ (ที่ไมไดเตรียมตัวคลอด) ในชวงที่ฝกทําคลอด นิสิตในกลุมมีความทุกข

ดวยเรื่องความเจ็บปวยของบุคคลอันเปนที่รัก แตเขาก็มีจิตวิญญาณที่มุงม่ันในการทําหนาที่อยางถูกตอง เก็บซอนความทุกข

ของตน พยายามสรางความสุขแกอาจารย เพื่อนรวมงาน และมารดาที่พวกเราดูแล อาจารยรูสึกประทับใจนิสิตมาก นิสิตและ

อาจารยรูสึกขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนในหองคลอดผูมีจิตใจเอ้ืออารี คอยสนับสนุนและชวยจัดเวทีในการทําคลอดใหเราดวย

ความเต็มใจ รูสึกขอบคุณเจาหนาที่ในหองคลอดที่เปดโอกาสใหเราทําคลอดธรรมชาติ และเรียนรูวาการทําคลอดธรรมชาติงาย 

เปนการดูแลดวยใจที่ทําใหทุกคนมีความสุขรวมกัน  

การคลอดธรรมชาติทําใหผูคลอดและผูดูแลมีการเรียนรูและเติบโตจากภายในคือไดรับรูถึงความสามารถภายในที่เรา

ไมเคยตระหนัก มารดาตระหนักวาตนเองเทาน้ันตองทําหนาที่คลอดทารกออกมา คนอ่ืนเปนเพียงคนชวยเทาน้ัน ผูดูแลได

ตระหนักวาตนเปนเพียงผูคอยชวย มารดาเทาน้ันที่ตองเปนผูใหกําเนิดทารก การคลอดธรรมชาติที่เคารพในความเปนมนุษยจึง

เปนโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณของทั้งผูคลอดและผูดูแล เม่ือเราเชื่อในความยิ่งใหญของธรรมชาติ เชื่อวาการคลอดเปน

เรื่องธรรมชาติ สังเกตธรรมชาติ เปดใจเรียนรู เราจะคนพบความสามารถที่ไมมีขอบเขต ความรักที่ไมมีขอบเขต การทําหนาที่

เพื่อหนาที่น้ัน ผลคือความสุขใจอันเกิดจากการเห็นผูที่เราดูแลเปนสุขพรอมกับความรูสึกถึงคุณคาแหงตน ความสุขของผูดูแลก็

ปรากฏในปจจุบันขณะแหงการดูแลดวย 
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บทคัดยอ  

       

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ไดฝกปฏิบัติในพื้นที่ตําบลสระกะเทียม ซ่ึงมีการสืบทอดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความซับซอนทาง

สังคมในปจจุบัน แนวคิดการเสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมเปนแนวคิดที่สําคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร

ทางการพยาบาล เปาหมาย คือ ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและทักษะทางวัฒนธรรม สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะ

สําหรับที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางได กลุมชาติพันธุ “ไทยทรงดํา”เปนกลุมที่อพยพจากแควนสิบสองจุไท ซ่ึงอยูประเทศเวียดนาม

เม่ือกวา 200 ปมาแลว นับเปนกลุมชาติพันธุที่นาสนใจและนาศึกษายิ่งเน่ืองจากมีวิถีการดํารงชีวิตการดํารงเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมที่โดดเดนหลายประการ  

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน  ไทยทรงดํา 

 

Abstract 

 

Learning management practicum in community of the fourth year nursing students, at Sakathiem 

Subdistrict, Nakhonpathom Province.,Regarding the increase of cultural diversity and social complexity. 

Cultural Knowledge Enhancing has been important to nursing curriculum development. It enhances cultural 

knowledge and skills among nursing students which is one of the goals in learning, they can provide particular 

health services for people with different culture One of those is the. Ethnic group of “Tai Dam” people. 

Which forcibly resettled to Siam from the “Sip Song Chu” region, northwestern of Vietnam two centuries 

ago. They are one of the most interesting group for learning because of their way of living. 

 

Keywords: learning management, Tai Song Dam 
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1. บทนํา  

      สังคมของมนุษยชาติทุกกลุมตองมีวัฒนธรรม(Culture) ที่แตกตางกันออกไปตามทองถิ่นซ่ึงวัฒนธรรมจะเปน

เครื่องมือในการอยูรวมกัน เพื่อแสดงความคงอยูหรือเปนกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับสังคมไทยที่มีหลากหลายชาติพันธุ มีความ

เชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งที่ถือสัญชาติไทยหรือคนพลัดถิ่นใหการมีปฏิสัมพันธกันในการดํารงชีวิตยุคโลกาภิวัฒน 

รวมถึงมีความสําคัญในชาติประชาคมอาเซียน ที่เปดเสนทางใหประชาชนสามารถเดินทางไปยังประเทศตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น       

มีบทความทางวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของชาติพันธุสงผลตอสุขภาพ ความเจ็บปวยและการแพทยมีความ

ซับซอนและความสับสนตอการมีชีวิตความเปนอยูของประชาชนมากขึ้น การทําความเขาใจถึงบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรม

ทีมีความแตกตาง จึงมีความจําเปนสําหรับบุคลากรทางการแพทย เพราะตองรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีมิติ

และมุมมองที่แคบและกวางไมเทากันไดเปนอยางด ี  

 

2. วัตถุประสงค 

            2.1 เพื่อสรางวิธีการในการเสริมสรางองคความรูใหนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 ในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชนในการใหการพยาบาลผูรับบริการที่มีความเฉพาะดานวัฒนธรรม 

            2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับประวัติ การอพยพ และวัฒนธรรมตางๆที่สงผลตอสุขภาพของชาวไทยทรงดํา 

            2.3 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา เพื่อจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริการ

ทางดานสุขภาพ 

 

3. แนวคิดการสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมทางการพยาบาล 

      ปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วา ผูเรียนสามารถสรางความรูไดจากการศึกษาอยางใกลชิดและเห็น

แบบอยาง ซ่ึงความรูน้ีจะฝงติดอยูกับความคิดและการแสดงออก ดังน้ันความรูของแตละคนเปนความรูเฉพาะตัว ที่ตนสรางขึ้น

เองเทาน้ัน โดยผูเรียนจะเปนผูกําหนดหรือมีสวนรวมในการกําหนดส่ิงที่จะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง และเปนผูตัดสินวา

ตนเองจะไดเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไรและพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางไร สามารถนําส่ิงที่เรียนรูไปใชในบริบทอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม เรียนรูจากการปฏิบัติมีอิสระในการคิดและทําส่ิงตางๆเก่ียวกับเรื่องที่เรียนดวยตนเอง บรรยากาศการเรียนที่มีการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางทีมซ่ึงอยู ภายใตการอํานวยความสะดวกของอาจารยผูสอน จะสอดคลองกับ โกมาตร จึงเสถียร

ทรัพย (2548) ไดเสนอไววา แนวคิดทฤษฏีทางสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาทางการแพทย (Medical anthropology) 

สามารถอธิบายปรากฏการณทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลตอบสนอง

ตอความเจ็บปวย โดยเชื่อวาความเจ็บปวยไมสามารถอธิบายไดดวยศาสตรทางชีววิทยา กายวิภาคศาสตรและพยาธิสรีรวิทยา

เทาน้ัน หากยังเปนปรากฏการณทางสังคมอีกดวย ดังน้ัน การที่พยาบาลและบุคลากรทางดานสุขภาพเปดโลกทัศนใหกวางตอ

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูปวยดวยศาสตรที่หลากหลายผสมผสานกันถือเปนการวิเคราะหผูรับบริการแบบองครวม ยอมทํา

ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองลึกซ้ึงวาปรากฏการณที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอการเจ็บปวยของประชาชนน้ันเกิดจากสาเหตุใด 

เกิดภายใตปจจัยเงื่อนไขใด เม่ือบุคลากรสุขภาพเขาใจกระบวนการทางสังคมซ่ึงนําประชาชนเขาสูระบบบริการทางการแพทย 

(Health service utilization) ก็สามารถหาแนวทางการจัดบริการสุขภาพ ที่ทําใหประชาชนเขาถึงอยางแทจริง ชาวไทยทรง

ดํามีวัฒนธรรมที่สงผลตอการดูแลสุขภาพ  กลาวไดวา วัฒนธรรมเปนเครื่องตัดสินการดูแลสุขภาพ การเจ็บปวย ถานักศึกษามี

ความเขาใจวัฒนธรรมของประชาชนมีผลตอทิศทางการดูแลสุขภาพ นักศึกษาจะสามารถทํานวัตกรรม หรือแนวทางการ

สงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีใชกระบวนการพยาบาลชุมชนควบคูไป อาจจะตองเริ่มจากการประเมินชุมชน หรือ

การศึกษาเครื่องมือ 7 ชิ้น นักศึกษาจะมีการเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําไปดวย ทําใหงายและการเขาถึงขอมูลไดดีขึ้น  

      วิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ใชองคความรูเชิงวัฒนธรรมในการวิเคราะหและสรางความเขาใจ ที่ลึกซ้ึงในผูปวย 

ครอบครัวและผูรับบริการสุขภาพเหตุการณเจ็บปวย และการตาย แตละกลุมวัฒนธรรมเฉพาะ(Sub-culture group) ในสังคม
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ลวนมีนิยามของ “ สุขภาพ” (Definition of health)  แตกตางกัน นิยามที่แตละกลุมคนใชสะทอนถึงความเชื่อ วัฒนธรรม

ทองถิ่นทางสุขภาพ เปาหมายในการดูแลสุขภาพ การพิจารณาสาเหตุของปญหาสุขภาพและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสุขภาพ

ดี รวมถึงแนวทางกลับสูภาวะสุขภาพดี (นงพิมล นิมิตอานันท, 2553: Price & Cortis, 2000) ดังน้ันพยาบาลจึงตองเรียนรู

แนวคิดทฤษฏีทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรในเชิงบูรณาการกับศาสตรทางการพยาบาล (Leininger, 2002) การ

เสริมสรางองคความรูเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญยิ่งในการเรียนรูเพื่อเปนกระบวนการจัดการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

โดยเฉพาะผูรับบริการที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากที่อ่ืน ทําใหเขาถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น เพราะมีการพิจารณาปจจัยและ

สาเหตุของการโรค 

       การพัฒนารูปแบบวิธีการเสริมสรางองคความรูทางการพยาบาล จะตองเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

ความสําคัญของความรูเดิม  อาจารยที่อยูในพื้นที่ตองอํานวยความสะดวกในการใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองดวย

การสรางประสบการณจริง (Learning by doing) อาจจะสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน สัมภาษณเก็บขอมูล  การมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมของชุมชน นักศึกษาตองใชประสบการณในการทํางาน เม่ือมีความรู  ประสบการณเดิม และ

ประสบการณใหม ทําใหเกิดความรูใหมและสามารถนําไปประยุกตใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดโดยการใชส่ือและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับผูรบับริการ เชน การเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาของผูรับบริการ ทําใหเขาถึงและแกไขปญหาสุขภาพไดดียิ่งขึ้น 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีแรงจูงใจโดยการคิดและการทํา เชน กิจกรรมที่ตองรวมกับกิจกรรมของชาวไทยทรงดํา ทําใหนักศึกษา

ไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ไดดีมากขึ้น การทํางานของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนตองทํางาน

เปนทีม ตองมีการจัดสรรหนาที่ใหเหมาะสมกับความถนัดทําใหนักศึกษามีการเรียนรูไดดีขึ้น และมีการประเมินผลจาก เพื่อน 

เจาหนาที่ และอาจารยประจําพื้นที่ ในการสะทอนการทํางานทั้งผลงานและกระบวนการเรียนรู 

      จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบวา วิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํามีผลตอสุขภาพโดยตรง ในอดีตชาว

ไทยทรงดํามีวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพขึ้นอยูกับความเชื่อเปนอยางมาก ไมวาจะเปนระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย ความเชื่อ

เก่ียวกับการนับถือผี หรือความเชื่อเก่ียวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย การวิเคราะห

สาเหตุของการเจ็บปวยเริ่มจากความเชื่อในการรับรูวาเขามีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคกับ

ตนเองวามีสาเหตุจากส่ิงที่เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาการเจ็บปวยเปนสวนหน่ึงจากการลงโทษของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ดังน้ันการรักษา

สวนใหญจึงใชการรักษาดวยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคมหรือการใชยา จะมีความจําเปนมาก สวนใน

ปจจุบันชาวไทยทรงดํามีการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการตามชวงอายุวัยซ่ึงแตกตางจากในอดีตที่ชัดเจน กลาวคือในการดูแล

รักษาสุขภาพน้ันคนในชุมชนสวนใหญไปใชบริการที่สถานีอนามัย คลินิก หรือที่โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน แตกระน้ัน

กลับพบวาชาวไทยทรงดําในปจจุบันมีโอกาสเส่ียงตอการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและโรคเรื้อรังคอนขางสูง เชนโรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความสะดวกสบายในการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น การทํามาคาขายที่

สะดวกก็เพิ่มขึ้นเชนกัน รถยนตขายอาหารสด และอาหารสําเร็จรูปเขามาคาขายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนสามารถจับจายซ้ือ

สินคาโดยสะดวกสบาย การผลิตที่เกิดจากครัวเรือนก็คอยๆลดลงเรื่อยๆ ความเจ็บปวยจากการบริโภคนิยมจึงเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว แตมีวัฒนธรรมบางอยางที่ยังคงอยูในชุมชนไทยทรงดําที่สามารถนํามาบรูณาการกับการจัดการสอนเม่ือนักศึกษา

พยาบาลศาสตรไดลงปฏิบัติในพื้นที่ชาติพันธุไทยทรงดํา เพื่อนําวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยูมาเชื่อมโยงกับการใหบริการสุขภาพ

ในปจจุบัน เชน การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การรับประทานผักลดการรับประทานเน้ือสัตว เพราะมีความเชื่อของภูตผี การ

คงไวซ่ึงบานที่โปรงโลงมีอากาศถายเทไดสะดวก การปลูกสมุนไพรไวรอบบานเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติกับโรคที่ทําให

รางกายผูอยูอาศัยอาจจะเจ็บปวยได 
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4. แนวคิดเร่ืองชาติพันธุ “ไทยทรงดํา” 

      กลุมชาติพันธุ (Ethnic group) หมายถึง กลุมคนที่มีวัฒนธรรมยอยรวมกัน มีคานิยม ความคิดอุดมการณ ประเพณี

พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณและวัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ รวมกัน กระบวนการที่เปนบรรทัดฐานทางศีลธรรม คานิยม 

ตํานาน และสัญลักษณดานตาง ๆ ไดนําไปเปนเครื่องมือในการจัดตั้งองคกร (Organizing Instruments) ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิด

ปญหา เชน ปญหาการกําหนดความแตกตาง (Distinctiveness) ของสมาชิกภายในกลุมการส่ือสาร (Communication) การ

ตัดสินใจ (Decision - making) การมอบหมายใหใครเปนผูทรงอํานาจ (Authority) ปญหาอุดมการณ (Ideology) และความ

เปนระเบียบวินัย (Discipline)ของสมาชิกภายในกลุม นักมานุษยวิทยาใชเครื่องมือในการจําแนกความแตกตางของกลุมชาติ

พันธุ ไดแก ลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยาง อาณาเขตทางภูมิศาสตร องคกรทางการเมือง และการปกครอง ภาษา การ

ปรับตัวเชิงนิเวศน และโครงสรางชุมชน กลาวไดวา สังคมมีการแยกแยะความแตกตางทางวัฒนธรรมตามลักษณะ รูปธรรมที่

มองเห็นไดชัดเจน เชน ความแตกตางของภาษาพูด เครื่องแตงกาย และวิธีการดํารงชีวิต เชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งเดิมน้ันกลุมชาติ

พันธุเคยเปนกลุมชนที่โดดเดี่ยว แตปจจุบันหนวยสังคมวัฒนธรรมตาง ๆ กลายเปนสวนหน่ึงของรัฐที่เกิดขึ้นใหม กลุมชาติพันธุ

จํานวนหน่ึงไดมีการยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตนเอง ยอมละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมทําใหสูญเสีย

ลักษณะความเปนชาติพันธุ  กลุมชาติพันธุ จึงสรางองคกรทางการเมืองอยางไมเปนทางการ ( Informal political 

organization)ซ่ึงกอนใหเกิดกลุมผลประโยชน (Interest group) ขึ้นในสังคมแตละกลุมชาติพันธุมีพื้นฐานทางสังคมที่มีความ

แตกตางกันในดานการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ แตสังคมก็สามารถดํารงอยูไดในกระแสการเปล่ียนแปลงของกระแส

โลกาภิวัฒน (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2547) 

 

5. ความเปนมาของไทยทรงดํา 

       เกงกิจ กิติเรียงลาภ (2557) ไดกลาวไววา  ชาวไทยทรงดํา คือ ลาวทรงดํา หรือ ลาวโซง เปนชนกลุมนอยที่ตั้ง

บานเรือนอยูตั้งแต บริเวณมณฑลกวางสี ยูนาย ตังเก๋ีย ลุมแมนํ้าดํา และแมนํ้าแดง จนถึง แควน สิบสองจุไท ในประเทศ

เวียดนามตอนเหนือ ไดอพยพเขามาในประเทศไทย ในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2533 จากการถูกกวาดตอนจากสงคราม พระเจา

กรุงธนบุรี โปรดเกลาใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี เพราะมีภูมิประเทศปาเขา หวย ลําธาร คลายคลึงกับถิ่นฐานเดิม 

ชาวไทยทรงดํา หรือลาวโซงไดถูก กวาดตอนเพิ่มอีกในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2335 และในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2377 ชาว

ไทยทรงดํา หรือ ลาวโซง ที่ถูกกวาดตอนเขามาไดปลูกบานเรือนอยูเปนหมู กระจายในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี มีในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2438 ในราชหัตถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงมีถึงกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพ (ยศในขณะน้ัน) ไดกลาวถึงชาวลาวทรงดํา 700 คนที่ไดอพยพมาจากจังหวัด

เพชรบุรี เพื่อไปหาที่ทํากินใหม ที่ตําบล ดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพบุรุษที่น้ันผานมาจึงถึงปจจุบันได

ประมาณสามส่ี ชวงอายุคน จากหลักฐานที่สันนิษฐานไดวา ชาวไทยทรงดําไดพยายามเคล่ือนยายถิ่นฐานไปทางทิศเหนือของ

ประเทศไทยเหตุผล เพราะตองการกลับไปยังถิ่นฐานบานเกิดเดิม คือ เมืองแถง และบางกลุมตองการหาที่ทํากินใหม จึงอพยพ

ขึ้นไปทางเหนือของประเทศไทย จึงทําใหมีการกระจายอยูกันตามจังหวัดตาง ๆ เชน จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดชัยนาท สวนที่จังหวัดเพชรบุรี ก็เปนพื้นที่ที่ชาวไทยทรงดําอยูกันหนาแนนโดยเฉพาะที่ตําบลหนองปรง 

อําเภอเขายอย จนเปนที่รูจักกันในปจจุบัน จังหวัดราชบุรี มีชาวไทยทรงดําอยูในอําเภอจอมบึง อําเภอดําเนินสะดวกและ

อําเภอปากทอ ที่เขาภูทอง เขตอําเภอบางแพที่ดอนคา จังหวัดนครปฐม อยูในเขตอําเภอบางเลน อําเภอเมือง อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในเขตอําเภออูทอง ที่บานดอน สระยายโสม และดอนมะเกลือ เขตอําเภอเมืองและตําบล

บางกุง 

      จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว ผูเขียนสรุปไดวา การอธิบายคําเรียกของกลุมพันธุน้ีมีความสอดคลองกัน อน่ึง 

ชาวลาวโซงในประเทศไทยนิยมเรียกกลุมของตนเองวา “ ไทยทรงดํา`” มากกวาคําวา “ลาวโซง”เพื่อสรางสํานึกทางวัฒนธรรม

ของการเปนกลุมพวกเดียวกัน โดยอาศัยแบบแผนจารีตที่ถายทอดมโนคติจากรุนสูรุนในการหวนระลึกและการกลับไปสูถิ่น



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2337 

กําเนิด ณ เมืองแถง ผานทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตจากความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ อันเปนรากฐานสําคัญของประเพณีและ

พิธีกรรมของลาวโซง อีกประการหน่ึง ก็เปนไปเพื่อยกสถานะทางสังคมของลาวโซงในบริบทถิ่นฐานใหมใหเกิดการยอมรับชาติ

พันธุ กลุมนอยของตน ความพยายามในการธํารงรักษาแบบแผนจารีตและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตดังกลาวไดหลอหลอมให

ชุมชนลาวโซงกลายเปนที่รูจักในนามของ “ ไทโซงดํา” หรือ “ ไททรงดํา” ในปจจุบัน 

 

6. กรณีศึกษา: การเสริมสรางองคความรูนักศึกษา มหาวิทยาลัย: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ตําบลสระกะเทียม 

จังหวัดนครปฐมที่มีผลตอสุขภาพ  

      นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฝกปฏิบัติในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ หมู 9 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 8 สัปดาห ในหมูน้ีจะ

เปนชุมชนชาติพันธุไทยทรงดําทั้งหมด จํานวน 147 หลังคาเรือน อาจารยที่ปรึกษาในพื้นที่ มีการวางแผนการเสริมสรางองค

ความรูใหมใหกับนักศึกษา โดยการใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงในชุมชนไทยทรงดํา และใหเห็นองคความรูใหมที่

เกิดหลังจากน้ันแลวนําองคความรูที่ไดมาจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนไทยทรงดํา ขอมูลที่นักศึกษาไดในพื้นที่ มีดังน้ี 

         6.1 สถานที่ตั้งและลักษณะบานเรือน : หมู 9 ตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม เปนกลุมชาติพันธุลาวโซงหรือไทย

ทรงดํา ซ่ึงถูกกวาดตอนมาพรอมกับชาวไทยทรงดําจังหวัดเพชรบุรี เม่ือมี พ.ศ 2430 จํานวนประมาณ 30 คน ยายมาตั้งรกราก 

ปลูกบานเรือน ยึดอาชีพทํานา และเริ่มมีการขยายพื้นที่ขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในหมูบานน้ี เม่ือเขาไปสํารวจพื้นที่

พบวา บานเรือนของชาวไทยทรงดําจะเปนบานเรือน ใตถุนสูง ฝาบานจะทําดวยไมไผ ภายในบานจะไมก้ันหอง  ทําให

บรรยากาศภายในบานโปรง ไมอึดอัด ไมรอน แตจะมีแคสวนหน่ึงแคน้ันเพราะถาเปนบานปลูกใหมจะเปนบานสมัยใหมทั้งหมด 

แตประตูเขาบานทุกหลังจะหันไปทางทิศเหนือทั้งหมด นิยมปลูกตนไมเพื่อใหความรมรื่น พรอมกับสถานที่พักผอน หรือ

สังสรรคกันระหวางบางใกลเคียงในยามวาง 

         6.2 ความเชื่อเก่ียวกับสมุนไพรในการดูแลตนเอง: ชาวไทยทรงดํามักชอบปลูกตนไมรอบบาน ถาเปนบานชาวไทย

ทรงดําแตดั้งเดิม จะปลูกตนทองหลาง และปลูกพลูไวรับประทานกับหมาก ปลูกสมุนไพร อาทิ เชน ตนรางจืด ที่มีทุกบานเปน

พืชไมเล้ือยปลูกงาย ใบสีเขียวเรียวยาว มีดอกสีมวง ชาวไทยทรงดําจะมาใชแกพิษ เชน จะมาตมกับนํ้าและอาบใหบุตรหลานที่

มีอาการคันตามตัว หรือรับประทานเพื่อลางพิษ ใบกระเพราะ ใชแกทองอืด ฟาทะลายโจร มีไวใหสัตวเล้ียงปวยกิน ขิงแก

ทองอืด ตะไครที่ใชเปนเครื่องเคียงประกอบอาหาร ตะไครหอมไวไลยุง และอ่ืน ๆ ชาวไทยทรงดําจะมีผูเชียวชาญเก่ียวกับ

สมุนไพรประจําหมูบานสวนใหญจะเปนคนสําคัญที่ชาวบานจะเคารพนับถือ เวลาที่เด็กปวย เชน เปนไขหวัด พอแมจะพาลูกไป

กวาดยา โดยใชสมุนปายบริเวณโคนล้ินของเด็ก จะปายประมาณ 3 วัน จะหายเปนปกติ 

         6.3 ชาวไทยทรงดํามีความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร มีการทําบุญใหกับผีไมมีญาติ ถามสมาชิกในบานปวย ชาวไทยทรง

ดําจะมีการเซนไหวผีปูผียา เพื่อใหมาปกปองบุตรหลาน จะมีประเพณีหลายอยางที่เก่ียวของกับความเชื่อทางไสยศาสตร แตจะ

มีผลดีกับสุขภาพ ไดแก วัฒนธรรมถือผี ชาวไทยทรงดําและส่ังสอนใหบุตรสาวรักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม เพราะจะผิดผี

หรือ จะเปนไมพอใจของผีบรรพบุรุษได  

        6.4 วัฒนธรรมเก่ียวกับการรับประทานอาหาร ชาวไทยทรงดําจะมีอาหารพื้นเมือง ซ่ึงทําจากผักพื้นเมืองที่ขึ้นงาย 

เชน กระถิน ผักปลอด ผักแวน ยอดชะอม กระเพา โหระพา กระชาย พริกไทยออน พริก สาหรายบางชนิด นํามาทําแกงเผ็ด

แตไมนิยมใสกะทิ ไมใชเครื่องชูรสชนิดตาง ๆ เพราะจะทําใหรสชาติดั้งเดิมเสียไป เชน ขนมจีนชาวไทยทรงดําจะไมซ้ือมา

รับประทานชุมชนจะทํารับประทานเอง มีการแจกจายกันอยางทั่วถึง รสชาติอาหารสวนใหญจะเนนรสเค็ม เน่ืองจากตอง

รับประทานกับเครื่องเคียงตางๆ อาจจะมีผลตอสุขภาพจะเกิดโรคเรื่อรังในระบบหัวใจและหลอดเลือดได แตในชุมชนน้ีเปน

โรคเบาหวานนอยมากเพราะจะไมนิยมรับประทานอาหารหวาน ทําใหชาวไทยทรงดําสวนใหญไมอวน 

        6.5 วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณที่โดดเดน คือ เส้ือผาจะมีสีดํา และมีการทอผาใชเองใน

หมูบาน ชาวไทยทรงดําที่สระกะเทียมจะมีศูนยการเรียนรูเก่ียวกับการทอผาที่เปนที่รูจักเปนอยางดีของคนตางหมูบาน สวน
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ใหญผาที่ทอจะเปนผาดํามีลาย และมีการตัดเย็บที่ทันสมัย ผูหญิงชาวไทยทรงดํา จะเกลาผมทรงสูงนุงหมผาสีดําไปทําบุญที่วัด 

หรือมีงานมงคลตาง ๆ ในหมูบาน มีการรองรําทําเพลง ซ่ึงเน้ือเพลงจะเปนภาษาเดมิของไทยทรงดํา ภาพที่แสดงออกมาใหเห็น

ชาวไทยทรงดําเปนผูที่มีอารมณสุนทรียภาพ ซ่ึงจะสอดคลองกับมานิตา (2541) ที่ไดกลาวไววา ชาวลาวโซงแตโบราณจะนิยม

แตงกายสีดํา ผูชายจะใสกางเกงสีดํารูปรางคลายกับกางเกงจีน สวนผูหญิงจะเกลาผมและใสชุดสีดํา การแตงกายของชาวไทย

ทรงดําบงบอกฐานันดรไดดวยจากการตัดเย็บ ส่ิงที่กลาวมาจะเห็นไดวา ชาวไทยทรงดํา รักษาวัฒนธรรมไวอยางเหนียวแนน

และยืนยาว ชาวไทยทรงดําไมคอยมีเรื่องขัดแยงกันในหมูบานจะพบวา องคกรหลักในหมูบานที่บทบาทเดนชัด คือ ผูใหญบาน 

เจาอาวาส และกรรมาการหมูบาน ชาวไทยทรงดําจะมีรักสามัคคี และจะมีความคิดเปนแนวทางเดียวกัน โดยจะยึดผูนําเปน

หลัก จุดเดนของชาวไทยทรงดําที่มีผลตอสุขภาพ คือ ผูสูงอายุในหมูบานจะไดรับการดูแลอยางดีจากบุตรหลาน ผูสูงอายุไมถูก

ทอดทิ้ง ชาวไทยทรงดําสวนใหญไมนิยมไปทํางานนอกหมูบาน แตจะประกอบอาชีพเปนเกษตรกร หรือไมก็คาขายในหมูบาน 

         จากขอมูลตาง ๆ ที่นักศึกษารวบรวมจากการประเมินชุมชน ไมวาจากการสอบถาม การสังเกต การมีสวนรวมกับ

ชุมชนชาวไทยทรงดํา นักศึกษาไดประสบการณในการทํางานจริงโดยมี อาจารยจะเปนที่ปรึกษาและวางแนวทางใหนักศึกษา

สามารถมองเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางหรือประยุกตรูปแบบการพยาบาลให

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําไดเหมาะสมที่สุด เชน นักศึกษาไดจัดบริการสุขภาพที่วัดโดยเปนจะมีกิจกรรมในวัน

ทําบุญ มีการแตงกายใหคลายกับชาวไทยทรงดํา มีการนําส่ิงที่ดีๆตอสุขภาพของชาวไทยทรงดําปฏิบัติมานาน อาทิเชน 

กิจกรรมทางดานอารมณ นักศึกษามีการฟอนรําแบบไทยทรงดํา โดยมีผูสูงอายุควรเปนผูฝกสอนให มีการนําเสนอสมุนไพรที่มี

ในชุมชนมา ใชประโยชนไดจริงและมีแปลงรูปเพื่อใหมูลคาเพิ่มมากขึ้น มีการปลูกฝงวัฒนธรรมชาวไทยทรงดําในโรงเรียน 

กิจกรรมทุกอยางนักศึกษาตองมีการวางแผนรวมกับผูนําชุมชน เพื่อรวมพิจารณาใหสอดคลองไปกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรง

ดํา ผลที่ไดจากการเสริมสรางความรูครั้งน้ี นักศึกษาไดองคความรูใหมเก่ียวกับแนวคิดการใชชีวิตของชาวไทยทรงดําสูสุขภาพดี  

ในชุมชนอ่ืนๆนักศึกษาอาจจะใชการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไดดี แตถาเปนชุมชนไทยทรงดํา ตองฟอนรําถึงจะไดผลดี 

เพราะมีทาที่สามารถทําใหเกิดการเผาผลาญในรางกายไดด ี

 

7. บทสรุป 

       เม่ือกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจบลงมีการประเมินผลและมี

การทบทวนกระบวนการเรียน ตั้งแตเตรียมนักศึกษาลงพื้นที่ อาจารยประจําพื้นที่มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและใหสืบคน

เอกสารขอมูลของชาวไทยทรงดํา ซ่ึงตองมีความรูทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ในการลงพื้นที่นักศึกษาตองมี

การประเมินสุขภาพชุมชนชาวไทยทรงดํา โดยตองใช 4 องคกรหลักในชุมชนที่เหมือนกับชุมชนอ่ืนแตความเคารพและการเชื่อ

ฟง ชุมชนไทยทรงดํามีความเหนียวแนนมาก นักศึกษาตองศึกษาขอมูลในชุมชนอยางละเอียดเก่ียวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ตาง ๆ ทําใหนักศึกษามีองคความรูเดิมที่ไดจากการอภิปรายในวันปฐมนิเทศ ความรูใหมในการลงปฏิบัติในพื้นที่จริง จนเกิด

ความรูใหมที่นักศึกษาประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมบริการสุขภาพในชุมชนไทยทรงดํา  ซ่ึงตอนประเมินผลนักศึกษาจะ

ถูกสะทอนจากเพื่อนรวมงาน ผูนําชุมชน ผูนําดานสุขภาพในภาครัฐบาล ทําใหนักศึกษามีความชัดเจนในเรื่องการสงเสริม

สุขภาพที่ดีตองสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน เพราะทุกชุมชนบริบทในการเรียนรูแตกตางกันอยางส้ินเชิง 

ถานักศึกษาเลือกไดถูกทาง ประโยชนตาง ๆ จะกลับมาสูประชาชนไดมากที่สุด โรงเรื้อรังที่กําลังเปนปญหาอยูในขณะน้ีก็จะ

ไดรับการแกไขโดยชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะสอดคลองกับชิยูและหงส (Chiu & Hong, 2006) มีการจัดกิจกรรมที่ตองใช

ประสบการณภาคสนาม (Field experiences) ที่มีแผนการฝกปฏิบัติในชุมชนอยางเปนรูปธรรมจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนา

ทักษะการประเมินความแตกตางทางวัฒนธรรมและการเรียนรูทัศนคติของบุคคลและกลุมคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมี 

ความคิดเห็นตรงกับแนวคิดของศิริพันธุ ศิริพันธุ และประณีต สงวัฒนา (2557:2) ที่มีการศึกษาผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

คือ ผูเรียนตองคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม กับความสามารถการเขาถึงการบริการทางดานสุขภาพที่มีคุณภาพ 

สามารถวิเคราะหไดวา ความแตกตางทางวัฒนธรรมมีผลตอการเขาถึงการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะชุมชนที่มีความชัดเจนใน
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วัฒนธรรมของตนเอง เพราะชุมชนน้ีอาจจะดูแปลกและแตกตางจากชุมชนอ่ืน จึงมีผลโดยตรง ขณะเดียวกับ จิสวี 

(Jirwe,et.al, 2010: 56) ก็ไดกลาวสนับสนุนไววา พฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งในยามสุขภาพดีและเม่ือเจ็บปวย จะขึ้นอยูกับ

คําแนะนําที่ผูรับบริการที่มีความรูและความเขาใจเปนอยางดี หากวาผูรับบริการเปนกลุมที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตคนที่

จะชวยใหประสบความสําเร็จได ก็คือ พยาบาลหรือบุคลากรดานสุขภาพ แตตองมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมไดเปนอยางด ี
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ผลของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองแตกในระยะกึ่งวิกฤตตอความกาวหนา 

ในการปฏบิัตกิิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก  

และความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย ญาตผิูดูแล 

The Effects of the Model nursing intermediate-care in Hemorrhagic Stroke on 

the progressed of Barthel Activity of Daily Living Index in hemorrhage stroke 

patients and multidisciplinary team, stroke patients’  

family caregivers’ satisfaction 
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บทคัดยอ 

  

งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของรูปแบบการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต ตอความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก และความพึงพอใจ

ของเจาหนาที่ ผูปวย ญาติผูดูแล โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ American Heart Association 

2015 และแนวคิดทฤษฎี  Neuroplasticity กลุมตัวอยางไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกจํานวน 60 ราย แบงเปนกลุม

ทดลองจํานวน 30 ราย และกลุมควบคุมจํานวน 30 ราย เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย และสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า โดยประเมินความกาวหนาใน

การทํากิจวัตรประจําวันในระยะ กอนการทดลอง หลังทดลองในระยะ 2 สัปดาห และ 1 เดือน ผลการวิจัยพบวา ความกาวหนา

ในการทํากิจวัตรประจําวันระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูปวยมี

ความกาวหนาในการทํากิจวัตรประจําวันในระยะหลังส้ินสุดการทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน สูงกวากอนทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามความพึงพอใจของเจาหนาที่ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันในระยะติดตามผล 

1 เดือน แตความพึงพอใจของผูปวย และญาติผูดูแลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  

 

คําสําคัญ: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก ระยะก่ึงวิกฤต ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

  

This quasi-experimental research aimed to examine the effects of the model nursing intermediate- 

care in hemorrhagic stroke on the progressed of barthel activity of daily living index in hemorrhage stroke 

patients and multidisciplinary team, stroke patients’ family caregivers’ satisfaction. The model nursing 
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intermediate-care in hemorrhagic stroke was developed based on American Heart Association 2015 and 

Brain Spasticity theory. The sixty stroke patients, 30 of control group and 30 of experimental group were 

recruited by purposive sampling. Data collection by the completed questionnaires. Data were analyzed 

with descriptive statistics and Repeated Measures ANOVA. Data were collected on before the experiment 

and after the experiment 2 weeks, 1 month. The results revealed that patients in the experimental group 

had significantly higher score of barthel activity of daily living index than patients in the control group 

both 2 weeks and 1 mouth after the experiment. However, there was no difference in multidisciplinary 

team satisfaction between the experimental group and the control group. But there had significantly 

difference in satisfaction of hemorrhagic stroke patients and family caregivers’ between the experimental 

group and the control group. 

 

Keywords: hemorrhagic stroke, intermediate-nursing care, Barthel activity of daily living index, satisfaction 
 

1. บทนํา 

เปาหมายของการดูแลระยะก่ึงเฉียบพลันคือ “จัดหาบริการองครวมเพื่อสงเสริมการฟนสภาพ จากความเจ็บปวย 

ปองกันการเขารักษาในโรงพยาบาลอยางฉุกเฉินโดยไมจําเปน สนับสนุนใหผูปวยออกจากโรงพยาบาลไดเร็วขึ้น และอยูอยาง

พึ่งพาตนเองไดมากที่สุด”( Department of Health, 2001)  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก เปนปญหาอันดับ1 ของสาเหตุ

ใหญๆที่ทําใหเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ และตองไดรับการพึ่งพาทั้งจากเจาหนาที่ และญาติผูดูแล (World Stroke 

Organization, 2012 & Marianne, 2017) ซ่ึงความพิการดังกลาวเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability 

adjusted life years: DALYs) ในป 2556 พบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียอันดับ3 ในผูชายรอง

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอุบัติเหตุจราจร (The Bureau of Policy and Strategy, 2015) ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับสถิติในภาพรวมของหอผูปวยศัลยกรรมชาย และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยภารกิจหลักของหอผูปวย

ศัลยกรรมชาย คือรักษาดูแล ใหการพยาบาลฟนฟู ประสานงานกับสหสาขา ใหผูปวยไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ และ

จําหนายกลับบานโดยหลงเหลือความพิการนอยที่สุด สามารถจัดการกับปญหาสุขภาพไดอยางเขมแข็งจากญาติผูดูแล และ

ประสานงานจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ แตจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกมีแนวโนมสูงขึ้น จํานวนเตียงไมเพียงพอ

เกิดความแออัด เม่ือผูปวยฟนหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันแลว ผูปวยบางรายจึงถูกสงกลับโรงพยาบาลชุมชนในสภาพก่ึง

วิกฤต หรือจําหนายกลับบานทั้งที่สภาพรางกาย และจิตใจไมพรอม ทําใหขาดการดูแลอยางตอเน่ือง ขาดโอกาสฟนฟูสภาพให

กลับมาใกลเคียงเหมือนเดิม (พิราลักษณ ลาภหลาย, ศุภร วงศวทัญู และยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม, 2017)  ผูปวยบางรายไมไดรับ

การประเมินจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู จากขอจํากัดเรื่องทรัพยากร สงผลใหผลลัพธของการดูแลไมเปนไปตามความคาดหวัง

ของทีมพยาบาล และครอบครัว โดยพบวาสถิติของโรงพยาบาลพบอัตราการกลับเขารักษาซํ้าดวย ปอดติดเชื้อจากการสูด

สําลัก แผลกดทับ การติดเชื้อจาการใสสายสวนปสสาวะ เพิ่มขึ้นกวาไตรมาสแรกที่ผานมาคิดเปนรอยละ 3.9 คณะผูวิจัยจึง

สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต (Model nursing intermediate-care in 

Hemorrhagic Stroke Patients) 48 ชั่วโมงแรก โดยรูปแบบการดูแลน้ีพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองของ American Heart Association 2015 และทฤษฎี Neuroplasticity 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยในระยะหลัง

การทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยกลุมทดลองที่

ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง 2 สัปดาห 

และ 1 เดือน  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ ของเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรม

ชาย ญาติผูดูแล และผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะหลังการทดลอง 1 เดือนระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนความกาวหนาในการปฏบิัติกิจวัตรประจําวันมากกวากลุมควบคุมทั้งในระยะหลังการ

ทดลอง 2 สัปดาห และ 1 เดือน 

3.2 คะแนนความกาวหนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยกลุมทดลองที่ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตในระหลังการทดลอง 1 เดือนตองสูงกวาในระยะกอนการทดลอง และหลังการทดลอง 2 

สัปดาห 

3.3 กลุมทดลองมีคะแนนความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ ในระยะหลังการทดลอง 1 เดือนมากกวากลุมควบคุม 

 

4. วิธีดําเนินการ 

การศึกษาครั้ ง น้ี เปนงานวิจัยเชิ ง ก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research design) รูปแบบเปน 

Nonrandomized control group pretest-posttest design โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง 2 กลุม วัด 2 

ครั้งคือ กอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่เขารับการรักษาเปนผูปวยใน ของหอผูปวยศัลยกรรมชาย 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จํานวน 60 ราย โดยเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจงทั้งกลุมควบคุม และกลุมทดลอง กําหนดเกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองแตกครั้งแรก มีคะแนน GCS มากกวา

 หรือเทากับ 13 คะแนนคงที่ไมเปล่ียนแปลงในระยะ 48 ชั่วโมงภายหลังเขาการรักษาครั้งแรก ไมไดรับการรักษาดวย

การผาตัด แพทยมีแผนการรักษาใหเริ่มฟนฟู และกายภาพได และยินดีเขารวมโครงการดวยการลงนามหนังสือยินยอมหรือลง

นามแทนโดยผูมีอํานาจกระทําแทน 

การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง คํานึงถึงความคลาดเคล่ือนชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จึงใชหลักการวิเคราะหกําลังของ

การทดสอบ Power Analysis (Cohen, 1988: 21)เพื่อการวิเคราะหการแปรปรวนของคาเฉล่ีย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 

.05 อํานาจการทดสอบ (Power of the test) ที่ .80 และคา effect size เทากับ .5 และทําการเปดตาราง Power Tables 

สําเร็จรูป (Polit & Beck, 2004: 497) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอยกลุมละ 30 ราย รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 60 

ราย 

4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 สวนคือ 

4.1.1 เครื่องมือที่ใชดําเนินงานวิจัย ไดแก รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต 

พัฒนาโดยคณะผูวิจัยโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ American Heart Association 

2015 และทฤษฎี Neuroplasticity ประกอบดวยกิจกรรมพยาบาลทั้งหมด 13 หัวขอหลัก ประกอบดวย 1) ประเมินความตึง

ตัวของกลามเน้ือ 2) การประเมินกําลังกลามเน้ือ 3) ประเมินความสามารถในการทรงตัว 4) Pain (Visual analogue scale) 

5) สงเสริมการทํากิจวัตรประจําวัน 6) ปองกันภาวะละเลยขางที่มีพยาธิสภาพ 7) สงเสริมภาวะโภชนาการ 8) การควบคุมการ

ขับถาย 9) ฟนฟูการรูคิด 10) ฟนฟูการส่ือสาร 11) ปองกันการแหงแตก แผลกดทับของผิวหนัง 12) การเตรียมครอบครัวญาติ

ผูดูแล และ 13) ฟนฟูบทบาทในครอบครัว บทบาททางเพศ ในระยะก่ึงวิกฤต 48 ชั่วโมง คุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบความ
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ตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบประสาท 1 ทาน แพทยเวช

ศาสตรฟนฟู 1 ทาน นักกายภาพบําบัด 1 ทาน นักกิจกรรมบําบัด 1 ทาน และพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือด

สมอง 1 ทาน นําขอคิดเห็นมาคํานวณไดคา CVI = .83 ปรับแกรายละเอียดตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวคงมีจํานวน

หัวขอหลักเทาเดิม แตเพิ่มรายละเอียดของเน้ือหาใหมีความชัดเจนมากขึ้น กอนนําเครื่องมือไปหา ความเที่ยงของเน้ือหา 

(Reliability) โดยไปทดลองใชกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย เพื่อ

หาคาความเชื่อม่ันไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .83 และในการศึกษาครั้งน้ีไดเทากับ .89 

4.1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวย และญาติผูดูแล 

2) เวชระเบียน ไดแก ขอมูลจํานวนวันนอนเฉล่ีย ภาวะแทรกซอนภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชน ปอดติดเชื้อจากการ

สูดสําลัก แผลกดทับ เปนตน 3) แบบประเมินดัชนีบราเทล (The Barthel index of activities of daily living) เปนแบบ

ประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหไดถึงขอจํากัดในการดูแล

ตนเอง และระดับการพึ่งพาของผูปวย ซ่ึงประเมินกิจวัตรประจําวันทั้งหมด 10 ดาน ไดแก การรับประทานอาหาร การลุกจาก

ที่นอน สุขวิทยาสวนบุคคล การใชหองสุขาหรือกระโถน การอาบนํ้าเช็ดตัว การเดิน การขึ้นลงบันได การสวมใสเส้ือผา การ

ควบคุมการถายอุจจาระ และการควบคุมการถายปสสาวะ แตละกิจกรรมมี คะแนนแตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการความ

ชวยเหลือในกิจกรรมน้ันๆ มีคะแนนความสามารถสูงสุด 100 คะแนนและต่ําสุด 0 คะแนน (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) 4) 

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต โดยใชรูปแบบวัดความพึง

พอใจของผูรับบริการ Satisfaction Questionnaire (CQS-8) ที่สรางขึ้นโดย Lasen, Attkisson, Hargreaves, & Nguyen 

(1979) และแปลเปนภาษาไทยโดยรณชัย คงสกนธ และธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2543) ประกอบดวย 8 ขอคําถาม 

ลักษณะการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คะแนนรวมอยูระหวาง 8 –32 คะแนน 

 4.2 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งน้ีไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 2559/489 ผูวิจัยแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูรวมวิจัยมีสิทธ์ิปฏิเสธการเขารวมการวิจัย โดยการปฏิเสธน้ันไมมีผลใดๆตอการรักษาหรือบริการที่ไดรับ การเขารวม

การวิจัยตองไดรับการเซ็นใบยินยอมเขารวมการวิจัย ทั้งน้ีเม่ือเขารวมการวิจัยแลวญาติผูดูแลหรือผูปวยสามารถถอนตัวจาก

การเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลใดๆ ตอการรักษา 

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3.1 จัดตั้งทีมโดยมีการรวมมือกันระหวางหอผูปวยศัลยกรรมชาย กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และศัลยแพทย

ประสาทและสมอง มีการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดกิจกรรมและแผนงาน  

4.3.2 พัฒนาบุคลากรดานการพยาบาลโดยสงพยาบาลวิชาชีพไปอบรมเฉพาะทาง เรื่องการฟนฟูสภาพผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองและใหเผยแพรใหความรูแกเจาหนาที่ในหนวยงาน ไดแกพยาบาลและผูชวยพยาบาล ในการทํากิจกรรม

การฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก โดยมีนักกายภาพแพทยเวชศาสตรฟนฟูเขามามีสวนรวม แนะนําความรู

เพิ่มเติม 

4.3.3 ผูวิจัยทําหนาที่คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด เขาพบผูปวยและญาติผูดูแล เพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และลงนามใบยินยอม เม่ือกลุมตัวอยางสมัครใจ และเปนผูดําเนิน

กิจกรรมตามรูปแบบการดูแลฯ สวนคณะผูวิจัยอีก 2 ทาน ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบประเมินที่กําหนดไว 

เก็บขอมูลในกลุมควบคุมจํานวน 30 ราย เสร็จส้ินแลวจึงเก็บขอมูลในกลุมทดลองจํานวน 30 ราย เพื่อปองกันการปนเปอน

ของการทดลอง โดยมีขัน้ตอนดังน้ี 

 กลุมควบคุม คณะผูวิจัยสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่ 1 

คะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดัชนีบราเทล โดยวิธีการสังเกต ทดสอบ และสัมภาษณ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2345 

ผูปวยกอนไดรับการพยาบาลปกติของโรงพยาบาลจนจําหนายกลับบาน นัดเก็บขอมูลครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

ในชวง 2 สัปดาห และ 1 เดือนตามลําดับ ในครั้งที่ 3 ของการเก็บขอมูลมีการเก็บขอมูลเพิ่มในเรื่องความ

พึงพอใจตอบริการที่ไดรับ เม่ือเสร็จส้ินการทดลองแลว กลุมควบคุมทั้ง 30 รายจะไดรับรูปแบบการดูแลฯ 

เชนเดียวกับกลุมทดลอง   

 กลุมทดลอง ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการดูแลฯ เพิ่มเติมจากการพยาบาลปกติของโรงพยาบาล 

โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 สรางสัมพันธภาพ คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวม

ขอมูลครั้งที่ 1 คะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ดัชนีบราเทล โดยวิธีการสังเกต ทดสอบ และ สัมภาษณ กอน

ไดรับรูปแบบการดูแลฯ ใชเวลา 20 นาที   

ครั้งที่ 2 เพื่อใหญาติผูดูแลเห็นความสําคัญของการฟนฟูสภาพผูปวยอยางรวดเร็ว โดยผูวิจัยบรรยายให

ความรูกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล เรื่อง ความสําคัญในการรีบฟนฟูสภาพผูปวย และวิธีการตาง ๆ ในการฟนฟูผูปวยทั้งหมด 

13 หัวขอหลัก พรอมประกอบส่ือการสอนพาวเวอรพอยท มีการซักถามขอสงสัย และทวนสอบความรูที่ไดรับ ใชเวลา 40-50 

นาท ี 

ครั้งที่ 3 สาธิตการฟนฟู ดูแลผูปวยตามรูปแบบการดูแลฯ 13 หัวขอหลัก และใหกลุมตัวอยางสาธิต

ยอนกลับเปนรายบุคคล ใชเวลา 40-50 นาท ีมีการกระตุนโดยการกลาวคําชื่นชมจากครอบครัว และผูวิจัย  

เม่ือส้ินสุดการดูแลผูปวยตามรูปแบบการดูแลฯ 13 หัวขอหลัก 2 สัปดาห คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

ครั้งที่ 2 และติดตอนัดหมาย เพื่อเก็บขอมูลอีกครั้งในระยะ 1 เดือน โดยโทรศัพทติดตาม สอบถามถึงปญหาและอุปสรรคใน

การดูแล รวมทั้งความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ และติดตามขอมูลการเขารับการรักษาซํ้าจากเวชระเบียน 

4.3.4 คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมคะแนนความพึงพอใจตอรูปแบบการดูแลฯของเจาหนาที่ และทีมสหสาขาใน

ระยะส้ินสุดการทดลอง 1 เดือน 

 

5. ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีไดมีการทดสอบความแตกตางของผูปวยหลอดเลือดสมองแตกทั้งสองชวงเวลา ระหวางกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง ไดแก อายุ ระดับความรูสึกตัว Glasgow Coma Score จํานวนผูปวย จํานวนวันนอนระยะเวลาวัน

นอนเฉล่ีย และคะแนนดัชนีบารเทลกอนจําหนายกลับบานดวยการใชสถิติ Independent t-test พบวา ตัวแปรดังกลาวใน

กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของผูปวย ระหวางกลุมที่ไดรับการพยาบาลปกติ และกลุมที่ไดรับการดูแล

ตามรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต (n=60) 

ลักษณะผูปวย กลุมควบคุม กลุมทดลอง t 

 

P-value 

Mean SD Mean SD 

อายุ (ป) 

ระดับความรูสึกตัวGlasgow Coma Score 

จํานวนผูปวย 

55.84 

14.00 

33.66 

12.34 

1.28 

3.31 

61.28 

13.76

 29.00 

13.13 

1.42 

2.41 

1.55 

1.25 

1.57 

.67 

.72 

.55 

ระยะเวลาวันนอนเฉล่ีย 

คะแนนดัชนีบารเทลกอนจําหนาย 

5.07 

49.41 

1.63 

5.96 

4.64 

56.76 

1.73 

7.71 

.36 

1.43 

.57 

.77 
*p< .05 
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การศึกษาครั้งน้ียังไดเก็บขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพระหวางผูปวยกลุมควบคุม และกลุมทดลอง พบวา วันนอนเฉล่ีย ของ

กลุมควบคุมเทากับ 6.72 SD = 1.04 กลุมทดลองเทากับ 4.23 SD = 1.98 ทั้งน้ีผูปวยกลุมควบคุมสวนใหญไดรับปรึกษาดูแล

รวมจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู (PM&R) จํานวน 21 ราย สวนกลุมทดลองไดรับเพียง 12 ราย นอกจากน้ียังไดเก็บอัตราการ

เกิดปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAP) พบวา กลุมควบคุม 13 ราย กลุมทดลอง 6 ราย กลุมควบคุมเกิดแผลกดทับ 5 ราย แต

ไมพบแผลกดทับในกลุมทดลอง การติดเชื้อจากการใสสายสวนปสสาวะกลุมควบคุม 11 ราย กลุมทดลอง 5 ราย การกลับเขา

รักษาซํ้าจากภาวะแทรกซอนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลุมควบคุม 9 ราย กลุมทดลอง 3 ราย การเสียชีวิตในผูปวยที่มี

ระดับความรูสึกตัว GCS 13 – 15 คะแนน กลุมควบคุม 5 ราย แตกลับไมพบการเสียชีวิตในกลุมทดลอง แตเน่ืองจากขอมูลมี

ระดับการวัดเปนขอมูลนามบัญญัติ จึงเลือกทดสอบไคสแควร พบวา ไดคาสถิติไคสแควร Pearson Chi-Square เทากับ 1.52 

5.23 1.71 0.99 3.42 คา p = .02 .00 .01 .04 และ .01 ตามลําดับ (p > .05) สรุปผลไดวา ขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพที่แสดงถึง

ภาวะแทรกซอนของผูปวยที่ไดรับรูปแบบการพยาบาลปกติมีความแตกตางกับผูปวยที่ไดรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตจําแนกตามขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพหอผูปวยศัลยกรรมชาย 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (n=60) 

ตัวช้ีวัด ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก 2 P-value 

รูปแบบเดิม รูปแบบการดแูลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองแตกใน

ระยะกึ่งวิกฤต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ปรึกษารวมจากแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

(PM&R) 

21 70.00 12 40.00 1.52 .02* 

2. ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAP) 13 43.33 6 20.00 5.23 .00* 

3. การเกิดแผลกดทับ 5 16.66 0 0.00 1.71 .01* 

4. การกลับรักษาซํ้าดวยภาวะแทรกซอนหลัง

เกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก 

9 30.00 3 10.00 0.99 .04* 

5. การเสียชีวิตในผูปวยที่มี GCS 13-15 

คะแนน 

5 16.66 0 0.00 3.42 .01* 

*p< .05 

 

 ตรวจสอบการแจกแจงของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

ดวยสถิติ Shapiro – Wilk Test พบวาขอมูลทั้งสองกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงเลือกใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน

รวมแบบวัดซํ้า (one way repeated – measures ANOVA) วิเคราะหคาเฉล่ีย พบวาคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกลุมควบคุม และกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F1,58 = 65.33; p = .000 ) และ

ชวงเวลาที่วัดมีผลตอคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F1.24,58 = 11.06; p = 

.000) (ตารางที่ 3) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนเปนรายคู โดยใชวิธี Bonferroni สรุปผลไดวาผูปวยกลุมทดลองทุกคูมี

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 (ตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 1) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก

ระหวางกลุมควบคุม (n=30) และกลุมทดลอง (n=30) หอผูปวยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F P value 

ระหวางกลุม      

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 4053.60 1 4053.62 65.33 .000* 

ความคลาดเคล่ือน 1 3901.32 58 73.17   

ภายในกลุม      

ระยะเวลา 1443.58 1.22 701.17 12.75 .000* 

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน* ระยะเวลา 326.39 1.24 237.17 11.06 .000* 

ความคลาดเล่ือน 2 877.44 58 12.24   
*p < .01 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียคะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันผูปวยกลุมทดลอง 

(n=30) ในระยะกอนจําหนาย ระยะติดตาม 2 สัปดาห และระยะติดตาม 1 เดือน 

Time1 Time2 ความแตกตางของ

คาเฉล่ีย ( 1-2 ) 

S.E. P value 

กอนจําหนาย ระยะติดตาม 2 สัปดาห -2.84 .304 .000* 

 ระยะติดตาม 1 เดือน -2.84 .297 .000* 

ระยะติดตาม 2 สัปดาห ระยะติดตาม 1 เดือน -2.84 .241 .000* 

*p < .01 

 

 
แผนภาพที่ 1  เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนเปนรายคูของความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของ 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกกลุมทดลอง 
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จากการตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลทุกตัวแปรดวยสถิติ Shapiro – Wilk Test พบวาขอมูลความพึงพอใจตอ

รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต เปนตัวแปรเดียวที่มีการแจกแจงแบบไมปกติทั้งกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง จึงเลือกใชสถิตินอนพาราเมตริก วิเคราะหหาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในเจาหนาที่ ผูปวย และ

ญาติผูดูแลในระยะส้ินสุดการทดลอง 1 เดือน ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองดวยการทดสอบไคสแควรพบวาไดคาสถิติ

ไคสแควร Pearson Chi-Square เทากับ .97 .27 .11 คา p = 1.03 .03 .04 ตามลําดับ (p > .05) สรุปผลไดวา ความพึง

พอใจของเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรมชายตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตระหวางกลุม

ควบคุม และกลุมทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) สวนความพึงพอใจของผูปวย และญาติผูดูแลตอ

รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ ผูปวย และญาติผูดูแลตอรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตกในระยะก่ึงวิกฤตระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง (n=60) 

 

กลุมตัวอยาง 

ระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ  

2 

 

P-value การพยาบาลรูปแบบเดิม การพยาบาลรูปแบบใหม 

ปานกลาง (ราย) มาก (ราย) ปานกลาง (ราย) มาก (ราย) 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

เจาหนาที ่ 15 18 20 13 .97 1.03 

ผูปวย 45 56 20 67 .27 .03* 

ญาติผูดูแล 51 50 12 75 .11 .04* 

*p > .05 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

รูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤต ที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีผลตอการฟนหายหลังเกิด

โรคหลอดเลือดสมองแตก และการกลับมามีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน เม่ือเปรียบเทียบกับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตกที่ไดรับการพยาบาลปกติ จากทีมสหสาขา จากทฤษฎี Neuroplasticity ตามแนวคิดทางพยาธิสรีรวิทยาของ 

Mesenchymal stem cells (MSCs) ที่วาเม่ือผูปวยเกิดพยาธิสภาพที่สมอง MSCs จะมีการตอบสนองตอระบบประสาท

สวนกลาง เม่ือรางกายไดรับการกระตุนตอส่ิงเราในที่น้ี หมายถึง การเรงฟนฟูสภาพรางกาย และจิตใจภายหลังเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง MSCs มีความเก่ียวของกับการฟนฟูการทําหนาที่ของสมอง เปนตัวสงกระแสประสาทภายหลังจากที่เกิดพยาธิ

สภาพไมวาจะเปนโรคหลอดเลือดสมองแตก หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยจากการศึกษาหลายการศึกษาไดใหการ

สนับสนุนวาการเรงฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 12 สัปดาหหลังเกิดโรคสามารถทําใหผูปวยฟนหาย กลับมามี

ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไดใกลเคียงกอนการเกิดโรค ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในชวงเวลาในการเริ่ม

ฟนฟูผูปวย ซ่ึงจากรูปแบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกน้ีไดเริ่มใหการพยาบาลผูปวยในระก่ึงวิกฤต คือ ชวง

ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก 48 ชั่วโมงโดยที่ผูปวยตองมีระดับความรูสึกตัว (GCS) คงที่ไมเปล่ียนแปลงและมี

แนวโนมที่ดีขึ้น จากการที่ผูปวยไดมีคะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลรูปแบบเดิม อาจมา

จากพยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สหสาขาทุกคนมีสวนรวม และปฏิบัติตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหมอยางเครงครัด เม่ือเห็น

ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของผูปวย ก็ยิ่งทําใหเจาหนาที่ทุกคนมีกําลังใจ ตั้งใจดูแลผูปวย แมวารูปแบบที่

พัฒนาขึ้นจะตองทักษะที่ซับซอน ความยากลําบากในการกระตุนใหผูปวยปฏิบัติตามรูปแบบอยางรวดเร็ว และภาระงาน
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ประจํากับจํานวนผูปวยที่มีอยางไมจํากัด จึงทําใหคะแนนความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอรูปแบบการการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองแตกกับการดูแลรูปแบบเดิมไมแตกตางกัน ถึงแมวาคะแนนความพึงพอใจไมใชดัชนีที่ใชวัด และประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดูแลผูปวย แตก็เปนส่ิงที่จะละเลยไมได ตองมีการประเมินตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 

7. ขอเสนอแนะ 

เน่ืองจากรูปแบบการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะก่ึงวิกฤติเปนรูปแบบใหม มีกิจกรรม

คอนขางมาก ควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสม กระชับ เพื่อใหพยาบาล และเจาหนาที่มีพึงพอใจมากขึ้นในการนํารูปแบบไปปรับ

ใชเขากับงานประจําตอไป อีกทั้งทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกดียิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกร

ผูปลูกสมโอนครปฐม 2) ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม ตัวอยางจําแนกเปน  

2 กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน และ 2) กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม 

จํานวน 10 คน สุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง 

ผลการศึกษาพบวา 

สภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี 1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ

จากรุนสูรุน โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น 2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก และ 3) การแลกเปล่ียน

ความรูมีในวงแคบ เฉพาะในกลุมเครือญาติเทาน้ัน 

แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ มีดังน้ี 1) ตองกระจายความรู และประสบการณ

ใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐม

ตอไป 2) การกระจายความรูตองมีแบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรู

ที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปนความรูคงอยูสืบไป 

 

คําสําคัญ: การจัดการความรู  การมีสวนรวม  สมโอ 

 

Abstract 

 

This research aims to 1) Study on problems of pomelo business and knowledge management of 

pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom 2) Study on participatory knowledge management approach 

of pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom. The sample is divided into 2 groups: 1) the pomelo 

growers in Changwat Nakhon pathom 20 persons 2) group of people involved with pomelo in Changwat 

Nakhon Pathom 10 persons with a purposive selection.  

 

                                                        
งานวิจัยไดรับการสนับสนุนโดย สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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The study found that 

The problems of participatory knowledge management are as follows. 1) How to grow pomelo 

has inherited from his ancestors from generation to generation. Without improved. 2) development and 

learning ways was trial and error. 3) exchanging knowledge in a narrow and among relatives only 

 The participatory knowledge management approach of pomelo growers is as follows. 1) To 

spread Knowledge Experience and availability to the farmers. And those who have a vested interest 

Sustainable benefits to the pomelo crop circles in Nakhon Pathom next. 2) To Distribution pattern 

knowledge required to make a written record to modify into explicit knowledge back to those who are 

interested to know the future remain. 

 

Keywords: knowledge management, participation, pomelo 

 

1. บทนํา 
ในโลกปจจุบันถือไดวาเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) เปนเศรษฐกิจที่อาศัยการ

สราง การกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนหลักที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังคั่งและสรางงานใน

อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ (OECD, 1996)  การที่องคการหรือธุรกิจจะอยูรอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูไดน้ัน จะตอง

ปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด (Scale-based competition) เปนการแขงขันที่ตองใช

ความเร็ว (Speed –based competition) ตองสรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพยที่จับตองไมได เชน 

ความรู ทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี มากขึ้นกวาการใชสินทรัพยที่จับตองได เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน 

นอกจากน้ียังตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวาการใชทุน และใหความสําคัญกับลูกคามากกวาการมุงเนนที่การผลิต  ใน

แงของสังคมก็เฉกเชนเดียวกัน วิจารณ พานิช (2548) ไดชี้ใหเห็นวาทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสราง

นวัตกรรมสําหรับใชเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นน้ันจะตองกอประโยชนตอสังคมสวน

ตางๆ ที่มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึงและขับเคล่ือนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล

ดังน้ันสังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรูเพื่อเปนพลังขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและเปน

การเปล่ียนแปลงในระดับกระบวนทัศน (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้งสังคมสังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจาก

สภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 

2546 : ออนไลน) จากความสําคัญขางตนจึงพบวาความรูเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนาประเทศหลายดานไมวา

จะเปนดานสังคมหรือเศรษฐกิจลวนแตตองใชความรูทั้งส้ิน 

จากคําขวัญของจังหวัดนครปฐมที่วา  “สมโอหวาน  ขาวสารขาว  ลูกสาวงาม  ขาวหลามหวานมัน  สนามจันทรงาม

ลน  พุทธมณฑลคูธานี  พระปฐมเจดียเสียดฟา” จะเห็นไดวา จังหวัดนครปฐม ใหความสําคัญกับสมโอ  เพราะสมโอจัดเปน

ผลไมเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดและประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการสงออกไปตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีน  

ฮองกง  สิงคโปร  มาเลเซีย  แคนาดา และฝรั่งเศส เน่ืองจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีรสชาติ เปนที่ชื่นชอบของชาว

ตางประเทศ และยังสามารถเก็บรักษาไดนาน (เนชั่น บล็อก 2555 ออนไลน ) พื้นที่การปลูกสมโอในประเทศไทย จากขอมูล

ของกรมสงเสริมการเกษตร ในป 2553 มีพื้นที่ประมาณ 79,949 ไร  ใหผลผลิตรวม 173,634 ตัน มีพื้นที่ใหผลตอไรที่ 66,634 

บาท มีตนทุนการผลิต (บาท/ตัน) อยูที่ 6,864 บาท  (กรมสงเสริมการเกษตร 2559. ออนไลน) โดยพื้นที่ปลูกสมโอที่มี

ศักยภาพแหงหน่ึงของประเทศไทยอยูในเขตลุมแมนํ้า นครชัยศรี-แมกลอง ครอบคลุมจังหวัดนครปฐม และสมุทรสงคราม 
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(กรมสงเสริมการเกษตร 2557. ออนไลน) นอกจากน้ี ยังมีแหลงที่สําคัญอีกคือ จังหวัดชัยนาท ที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศคือ 

สงไปในงานโอลิมปค ที่ประเทศจีน และที่ จังวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงถือวาเปนแหลงผลิตสมโอเพื่อสงออกที่สําคัญของประเทศ 

การผลิตสมโอใหมีคุณภาพน้ันเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยเพิ่มมูลคาของตัวสินคา จากงานวิจัยดานสมโอ ของ สมพร ณ 

นคร (2550) ไดศึกษาเรื่อง  การสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกสมโอในเขตลุมนํ้าปากพนังเพื่อการผลิตสมโอใหมีคุณภาพ น้ัน

พบวาการผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน  เน่ืองจากขาดความรูทางวิชาการ  ขาดการเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร ทั้งระดับกลุมยอย 

ระดับตําบล ระดับอําเภอและจังหวัด ขาดการรวมมือและขาดการแลกเปล่ียนความรูประสบการณซ่ึงกันและกัน จึงทําใหมี

เกษตรกรผูปลูกสมโอในลุมแมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจํานวนมากยังผลิตสมโอไมไดมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ

ปญหาสมโอของจังหวัดนครปฐม ที่ไดมีการพัฒนาโจทยวิจัย เรื่องโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยสมโอเพื่อพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่  17  ธันวาคม  2557  ณ หองลีลาวดี ชั้น 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สรุปไดวา ปญหามาจากการที่ผูเพาะปลูกไมม่ันใจในนโยบายของภาครัฐในเรื่องการ

บริหารจัดการนํ้า  การรักษาพื้นที่เพาะปลูกสมโอเพราะนายทุนซ้ือที่ดินไปประกอบกิจการอ่ืนที่ใหผลไดรวดเร็วกวา รวมถึงการ

ขาดการรวมกลุมและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ  และขาดการเชื่อมโยงความรูที่มีของกลุม

ผูปลูกสมโอดวยกัน  ทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจในประเด็นในเรื่องของการจัดการความรู 

การจัดการความรูไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นใหมแตอยางใดเพียงแตวิธีการจัดการความรูแบบเกาไมสามารถนํามาตอบสนอง

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วในโลกของธุรกิจปจจุบันเน่ืองจากการจัดการองคความรูในอดีตเปนการ

ถายทอดความรูและภูมิปญญาที่มีอยูจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึงโดยวิธีธรรมชาติเชน การพูดคุย ส่ังสอน สังเกต จดจํา ซ่ึงวิธี

ดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลไดชา และไมทั่วถึงทําใหไมสามารถแขงขันทางธุรกิจในยุคปจจุบันไดอยางยั่งยืน แตการนําการ

จัดการความรูสมัยใหมโดยอาศัยขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน มีสวนชวยใหเกิดการ

ปรับปรุงความเร็ว และความสามารถในการบูรณาการ องคความรูที่มีมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซ่ึงมีสวนชวยสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจไดในระยะยาว (ศิริเพ็ญ อ้ึงสิทธิพูนพร และ กุมารี ลาภอาภรณ  2559 : 217) 

จากความสําคัญในเรื่องการจัดการความรูดังกลาวผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการความรูแบบมี

สวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม โดยมุงเนนการใชแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวคิดของ สํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2557 : ออนไลน) มาบูรณาการรวมกับแนวคิดการจัดการความรู SECI ของ Nonaka 

and Takeuchi (1995) เพื่อสรางรูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวม กอใหเกิดการพัฒนาการอยางยั่งยืนเพื่อรักษาองค

ความรูเก่ียวกับสมโอไวเปนฐานในการสืบคนของคนที่สนใจในรุนตอไป 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม    
  2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยมีขั้นตอนในการคนหาองคความรูดานรูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐมตาม

แนวคิด SECI Model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) โดยบูรณาการจากความหมายของการจัดการความรู ซ่ึงหมายถึง 

ขอมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ที่มาจากการดําเนินการ เปนการกระทําของมนุษยหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ ซ่ึง

องคการธุรกิจจะตองมีวิธีการจัดเก็บขอมูลอันเปนผลของการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชสารสนเทศเปนฐานในการสราง

ใหเกิดการคิดและการตัดสินใจ เม่ือเปนเชนน้ีแลว องคการธุรกิจควรที่จะตองพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งน้ี

องคการธุรกิจจําเปนที่จะตองมีการปรับตัวไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยใหความสําคัญของบุคคลที่เปนผูสรางและใชความรู
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มากขึ้น (Knowledge Worker) เพื่อทําใหรูปแบบ ของการแขงขันทางธุรกิจเปนการแขงขันในระดับสากล สงผลใหเกิดการ

สรางนวัตกรรมและความรู ใหมโดยผานกระบวนการของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนการผลิตเพื่อลูกคา 

(Mass Customization) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่สลับซับซอนมากขึ้นและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

(Furlong  2001 : 1-2  ; Lamb 2001 : 24-26) 

การจัดการความรู คือ ความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสารในการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่เปนเครื่องมือที่เพิ่มมูลคาของกิจการองคการ กลุมคน หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือ

องคการอยางเปนระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ ความคิด        การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล

เพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่

องคการจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และใน

ที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคการอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิต

และองคการ (วิจารณ พานิช, 2548;  Anantatmula 2004) 

ความรูจึงนับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม สงผลทําใหบุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมการ

ทํางานที่เปล่ียนแปลง อาทิ งานไรทักษะเปล่ียนเปนงานที่ตองใชความรู งานซํ้าซากเปล่ียนเปนงานสรางสรรค อํานาจของ

ผูบริหารเปล่ียนเปนอํานาจของลูกคา เปนตน ดังน้ันความรูจึงเปนส่ิงที่ควรจะตองดําเนินการกันอยางตอเน่ือง และตองไดรับ

การพัฒนาการกันอยางเปนระบบ (นิทัศน วิเทศ  2542 : 28) ทั้งน้ีเพราะความรูเปนปจจัยที่สามารถจะเชื่อมองคการธุรกิจให

เปนหน่ึงเดียว และขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมายและภารกิจได สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถในการ

จัดการเก่ียวกับกระบวนการภายในองคการธุรกิจที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคการธุรกิจ โดยอาศัยความรู 

ทั้งในเรื่องของการสรรหาความรูที่ถูกตองสําหรับบุคคลที่เหมาะสม การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและการแบงปนความรู

ตามความเหมาะสม เพื่อชวยใหองคการธุรกิจพัฒนา และปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงาน การจัดการความรูเปนวงจร

ที่มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเน่ือง ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการการพัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับลูกคา (Developing Data Base) 

โดยทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา (Understanding and Persuading) ดวยการศึกษาขอมูลจาก จุดใหบริการเก่ียวกับ

ความตองการความพึงพอใจและรสนิยมของลูกคา ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยมีเปาหมายรวมกัน ก็

คือ การนําองคความรูน้ันไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางาน และพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานขององคการธุรกิจ  สรุปวา การจัดการความรู หมายถึง ความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสาร โดย

การประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทําความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้นจน

กลายเปนความรู ซ่ึงความรูน้ีครอบคลุมทั้งสวนของความรูที่ฝงลึก (tacit knowledge) ที่ซอนอยูในความคิดของบุคลากร และ

ฝงตัวอยูในองคการกับความรูแบบชัดแจง (explicit knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารบันทึกหรือรายงานตาง ๆ ขององคการ

การจัดการความรูทั้งสองประเภทน้ีใหเปนระบบ ดวยกระบวนการในการสรางความรูใหม การแลกเปล่ียนความรู และการถาย

โอนความรู เพื่อการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง โดยสามารถสรางเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2355 

1.การแลกเปล่ียนเรียนรู 

Socialization 

S: Tacit to Tacit 

 

สัมภาษณเจาะลึกกลุมผูปลูกสมโอและผูมีสวนเก่ียวของ นํา

ผลที่ไดจากการสัมภาษณมาพิจารณารวมกับส่ิงที่คณะผูวิจัย

ไดทําการทบทวนวรรณกรรม 

2.การสกัดความรูออกจากตัวคน 

Externalization 

E: Tacit to Explicit 

 

สรุปผลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก รวมกับการทบทวน

วรรณกรรมในประเด็นปญหา และยกราง   ตัวแบบออกมาให

อยูในรูปหนังสือคูมือ 

4.การผนึกฝงความรู 

Internalization 

I : Explicit to Tacit 

 

เผยแพรคูมือสูผูที่สนใจ ทําการประเมินผลถึงประโยชนของ

หนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน 

3.การควบรวมความรู 

Combination 

C: Explicit to Explicit 

 

จัดสงผลสรุปเบื้องตน และนัดประชุมนักวิชาการ ทําการ

สนทนากลุม เพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจน กอนจะตีพิมพเผยแพร 

คูมือ เพื่อทดลองนําไปใช 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับเกษตรกรผูปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคําถามวิจัย 2 ขอ และมีการวิจัยเชิงสํารวจ หลัง เผยแพรคูมือสูผูที่สนใจ ประเมินผลถึง

ประโยชนของหนังสือคูมือ หลังจากแจกไปแลว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 คําถามวิจัยขอที่ 1  สภาพปญหา และการจัดการความรูในการประกอบกิจการสมโอจังหวัดนครปฐม มีอะไรบาง 

กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม   

ผูใหขอมูลหลัก  การวิจัยครั้งน้ีกลุมตัวอยาง  จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection)  กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเก่ียวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู ซ่ึง

จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากน้ีอาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของรายอ่ืน ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ

ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

  คําถามวิจัยขอที่ 2  แนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูกสมโอ นครปฐม ทางดานการ

จัดการ เพื่อการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนประกอบไปดวยอะไร 

กลุมเปาหมาย (Key Informant) ที่ศึกษาในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม   
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1.  กลุมผูปลูกสมโอ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูที่มีประสบการณความรูในการปลูกสมโอไมนอยกวา 10 ป และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก 

(ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก) 

2.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  จํานวน 10 คน เลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีเจาะจง (purposive 

selection) กําหนดเกณฑใหเปนผูมีสวนเก่ียวของ ตองเปนนักวิชาการที่มีความรูความสนใจเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู ซ่ึง

จะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป นอกจากน้ีอาจจะเก็บขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของรายอ่ืน ๆ อาทิ นักวิชาการ ปราชญ

ชาวบาน โดยกําหนดวากลุมตัวอยางตองมีเวลา และยินดีที่จะใหขอมูลในเชิงลึก (ชุดเดิมจากการสัมภาษณเจาะลึก)   

การทดสอบคุณภาพของคูมือ แจกใหกับกลุมเกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน 400 ราย มีการทําการวิเคราะห

สถิติ เพื่อติดตามผล หลังจากแจกคูมือไปแลว 1 เดือน ดวยแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง เครื่องมือผานการตรวจสอบสามเสา

ดานขอมูล (data triangulation) พิจารณาวาถาเก็บขอมูลตางเวลาตางสถานที่และผูใหขอมูลตางคนจะยังไดขอมูลเหมือนเดิม

หรือไม จากกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายจํานวน 5 ราย  

แบบสอบถามประกอบไปดวยสองสวนไดแก 

  สวนที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพของคูมือ  เปนแบบสอบถามเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

จํานวน 7 ขอ 

  สวนที่ 2  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบจํานวน 2 ขอโดยเกณฑการ

ประเมินคาน้ัน ใชมาตรสวนประมาณคา (rating scale) โดยการพิจารณา  การแปลผลแบบสอบถามในแตละสวน ใชคาเฉล่ีย

คะแนนตามวิธีการคํานวณ ซ่ึงใชสูตรการคํานวณความกวางของ อันตรภาคชั้น  

 

 การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

กอนจะนําแบบสัมภาษณไปใชจริง ในสวน แบบสอบถามประเมินคุณภาพของคูมือ แจกกับตัวอยางคือ กลุม

เกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน  400 ราย โดยใชวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยางเม่ือไมทราบประชากร (Cochran 1953) 

และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) แบบสอบถามมีการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ใชสถิติพรรณนา ไดแกคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมิน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยซักถามในประเด็นตาง ๆ เพื่อคนหาความรู

ที่จําเปนเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพสมโอ และองคความรูที่เก่ียวของ โดยใหกลุมเปาหมายมีอิสระในการตอบคําถาม ถือเปน

ขั้น การแลกเปล่ียนเรียนรู (Socialization) S : Tacit to Tacitระหวางคณะผูวิจัย กับผูรูที่เก่ียวของกับสมโอ 

  2. นําบทสัมภาษณที่ไดจากการอัดเสียงซ่ึงถือเปน ความรูที่อยูภายใน หรือความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มา

วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) รวมกับองคความรูที่คณะวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ทําการสรุปผล หาประเด็นที่

ยังไมชัดเจนเพื่อนัดทําการสัมภาษณเจาะลึกซํ้า จนกวาจะไดขอมูลที่สมบูรณ หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจะทําการประชุมระดม

สมอง ระหวางทีมผูวิจัยเพื่อยกราง รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม ออกมาอยูในรูปเอกสาร ถือ

เปนสรางความรูที่มีความชัดแจง (Explicit) มากยิ่งขึ้น และถือเปนขั้น การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) E : 

Tacit to Explicit เพื่อใหความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกล่ันกรองแลวนําไปสูการแบงปนเปล่ียนเปนฐานความรูใหม 
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  3. ทําบทสรุปที่ไดจากการยกรางเบื้องตนสงไปให กลุมเปาหมายที่จะเขารวมประชุมสนทนากลุม โดยจัดสรุป

ประเด็นสําคัญใหทราบ แลวนัดหมายใหจัดการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus group) กลุมผูปลูก  สมโอ ในจังหวัดนครปฐม  

รวมกับ กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสมโอจังหวัดนครปฐม  เพื่อสรุปผลสุดทายใหไดรูปแบบการจัดการความรูของสมโอนครปฐม 

ที่มีความชัดเจน ครบทุกมิติ ถือเปนขั้น การควบรวมความรู (Combination) C : Explicit to Explicit เนนความสัมพันธการ

รวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณาการความรูที่ตางรูปแบบเขาดวยกัน  

  4. ขั้นตีพิมพเผยแพร ผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาในการจัดการความรูของสมโอนครปฐม และรูปแบบของการ

จัดการความรูแบบมีสวนรวม ของสมโอสําหรับนครปฐมถือเปนขั้นนํารองขอ การผนึกฝงความรู (Internalization) I : Explicit 

to Tacit โดยมุงความสัมพันธภายในที่มีการสงตอความรูชัดแจง (Explicit knowledge) สูความรูฝงลึก (Tacit knowledge) 

แลวมีการนําไปใชในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรูและลงมือทํา หลังจากน้ันจะทําการติดตามผลเพื่อประเมินคุณภาพของ

คูมือ จากกลุมเกษตรกรในตลาดส่ีมุมเมือง  

  สถิติที่ใชในการประเมินจะใชสถิติพรรณนาดวยคารอยละสําหรับคุณลักษณะสวนบุคคล และการประเมินคุณภาพ

ของคูมือดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี (1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบ

ทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน  โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและการเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก  

และ (3) การแลกเปล่ียนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทาน้ัน 

2. แนวทางการสรางรูปแบบมีดังน้ี (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตอง

แบบแผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจให

เปนความรูคงอยูสืบไป 

3. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม จากกลุมเกษตรกรตลาดส่ี

มุมเมือง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวาผูประเมินคูมือสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.33) และเปนเพศหญิง (รอยละ 

43.67) ผูประเมินมีสวนใหญมีอายุที่ 30-40 ป (รอยละ 40.19) ในลําดับถัดไปคือ ต่ํากวา 30 ป (รอยละ 34.81)  40-50 ป 

(รอยละ 16.46) และ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 8.54) ตามลําดับ 

4. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม พบวากลุมเกษตรกรตลาด

ส่ีมุมเมืองประเมินใหทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือเรียงความสําคัญในสามลําดับแรกพบวาขอที่ไดรับประเมินสามลําดับแรก 

ไดแก เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.79) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 

3.73) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ  (Mean = 3.69) ตามลําดับ พิจารณาตารางที่ 1 ประกอบ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐม 

ประเด็นทีป่ระเมิน Mean SD. 
ผลกร

ประเมิน 

ความสําคัญ

อันดับที ่
1. การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม 3.73 0.75 มาก 2 
2. คูมือมีความชัดเจน และเปนประโยชน ในการปรับใชในการ

ทํางาน 

3.60 0.85 มาก 6 

3. ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ 3.69 0.83 มาก 3 

4. เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน 3.79 0.79 มาก 1 

5. เน้ือหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และทันสมัย 3.67 0.82 มาก 4 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมของทานที่มีตอหนังสือคูมือ 3.52 0.84 มาก 7 

7. หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพร

ออกไป 

3.67 0.79 มาก 4 

 

5. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอ จังหวัดนครปฐมจําแนกตามเพศพบวา ผู

ประเมินเพศหญิงจะใหคะแนนประเมินสูงกวาเพศชายในทุกหัวขอ  เม่ือพิจารณาจําแนกตามเพศ สําหรับผูประเมินชายจะให

คะแนนในสามลําดับแรกในเรื่อง เน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน  (Mean = 3.70)  การจัดรูปเลมมีขนาด

เหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.66) และหนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.64) 

ตามลําดับ ขณะที่ผูประเมินที่เปนเพศหญิงจะประเมินในดานเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.92) 

ความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.87)  และ การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 

3.82) ตามลําดับ 

6. ผลการประเมินคูมือ รูปแบบจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอจังหวัดนครปฐมจําแนกตามอายุพบวา ผู

ประเมินที่มีอายุอยูในชวง 30-40 ป จะใหคะแนนประเมินสูงกวาทุกชวงอายุ ในทุกหัวขอ  

  6.1 เม่ือพิจารณาแยกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จะใหความสําคัญกับ เน้ือหาภายในคูมือ

ตรงกับความตองการของทาน (Mean = 3.75) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.65) และหนังสือคูมือ

ดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.63)  ตามลําดับ 

  6.2 อายุ 30-40 ป จะใหความสําคัญกับเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการของทาน   (Mean = 

3.94) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.82) และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 

3.82)  ตามลําดับ 

  6.3 อายุ 40-50 ป จะใหความสําคัญกับการจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม  (Mean = 3.75)     

หนังสือคูมือดังกลาวนาจะมีประโยชนหากมีการเผยแพรออกไป (Mean = 3.67)  และความรูความเขาใจที่ทาน ไดรับจาก

หนังสือคูมือ (Mean = 3.63) ตามลําดับ 

   6.4 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  จะใหความสําคัญกับเน้ือหาภายในคูมือตรงกับความตองการ

ของทาน  (Mean = 3.67) การจัดรูปเลมมีขนาดเหมาะสม สวยงาม (Mean = 3.59) เน้ือหาภายในคูมือมีความนาสนใจ และ

ทันสมัย (Mean = 3.59)  และความรูความเขาใจที่ทานไดรับจากหนังสือคูมือ (Mean = 3.59)  ตามลําดับ 
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6. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการประกอบกิจการ สมโอ และการจัดการ

ความรูของเกษตรกรผูปลูกสมโอนครปฐม  ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาของการจัดการความรูแบบมีสวนรวมมีดังน้ี  

(1) วิธีการปลูกสมโอไดมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน  โดยไมมีการพัฒนาใหดีขึ้น (2) การพัฒนาและ

การเรียนรูคิดคนวิธี เปนแบบการลองผิดลองถูก  และ (3) การแลกเปล่ียนความรูมีในวงแคบ เฉพาะในหมูเครือญาติเทาน้ัน  

จากปญหาดังกลาวจะทําใหองคความรูในดานการจัดการความรูขาดการถายทอดในการเรียนรูเพราะความรูจะอยู 

เพียงแตในชวง Socialization เทาน้ัน ซ่ึงเปนขั้นตอนแรกในการแลกเปล่ียนเรียนรูในการสราง Tacit knowledge จาก Tacit 

knowledge ของมนุษยในการแลกเปล่ียนประสบการณตรงที่แตละคนมีอยู  ซ่ึงอาจมีการสูญหายไปไดเม่ือกาลเวลาผานไป 

(บุญดี  บุญญากิจ และคณะ  2549) โดยนัยยะน้ี เปนเพราะความเปนโลกาภิวัตน ทําใหอาชีพของคนในรุนตอรุนแตกตางกัน 

เม่ือจํานวนที่ดินในการปลูกสมโอมีนอยลง จากการจัดสรรที่ดินใหบุตรหลาน ประกอบกับปญหาเรื่องนํ้าทวมในจังหวัดนครปฐม

ที่ผานมา ทําใหแนวโนมของการสงผานความรูยิ่งยากขึ้น ดั งน้ันการผลักดันใหการถ ายทอดความรูขามไปถึงขั้น 

Externalization นาจะทําไดยากขึ้น หากไมมีการอนุรักษไว โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ องค

ความรูเรื่องการประกอบกิจการ   สมโอ และการจัดการความรูของสมโอนครปฐม ก็นาจะสูญหายไปไดในอนาคต ดังน้ันการ

พยายามเขาไปมีสวนรวมจากทางอาจารยมหาวิทยาลัย รวมกับหนวยงานที่ใหความสนใจ การพยายามผลักดันองคความรู

ดังกลาวออกมาเปนคูมือ เพื่อถายทอดตอ นาจะเปนทางหน่ึงที่จะชวยบรรเทาปญหาการจัดการความรูดังกลาวได ดังที่ Hislop 

(2009) ไดเสนอไววา เม่ือมีสมาชิกใหมเกิดขึ้น จําเปนตองเรียนรูการแสวงหาความรูแบบ tacit โดยการเรียนรูจากสมาชิกคน

อ่ืน ๆ เชน การเสวนา การสนทนากลุม การสังเกต หรือการมีสวนรวมในการทํางาน บุคลากรสามารถสรางความรูแบบ Tacit 

ใหเปน  Explicit โดยใชกระบวนการส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ เชน การเขียนหนังสือ การบันทึกขอความเปนการเชื่อมโยงความรูที่

หลากหลายที่ยังไมใชองคความรูใหเกิดองคความรูที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน การสรางแนวคิดหรือทฤษฎี เปนการประยุกต

ความรูจาก Explicit ไปเปนความรูแบบ Tacit Knowledge แลวนําไปประยุกตใชในการทํางาน และที่ Nonaka and 

Takeuchi (2000) ไดกลาวไววา ในยุคของการแขงขัน องคการธุรกิจจะตองเก่ียวของและดูแลเอาใจใสผูที่มี สวนไดสวนเสียทุก

สวน (Stakeholder) และองคการธุรกิจควรที่จะตองพยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานขึ้นมา ทั้งน้ีเพื่อเปน

การสรางกลยุทธของการแขงขัน ทุกคนจะตองปฏิบัติงานตามการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยการใชฐานความรูรวมกัน เรียนรู

รวมกัน และแลกเปล่ียนความรูตางระดับกัน ตลอดจนมีการนําเอาความรูมาสรางสรรคใหเกิดเปนผลงานขึ้นมาความรูใหม

เริ่มตนที่ปจเจกบุคคลเสมอและจะถูกแปรรูปเปล่ียนเปนความรูของหนวยงานน้ี ดังน้ันความรูใหม จึงเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

ระหวางความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) กับความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge) 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 2  ศึกษาแนวทางการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูก

สมโอ นครปฐม ผลการวิจัยไดขอสรุปวา (1) ตองกระจายความรู และประสบการณใหเผยแพรไปทั้งกลุมเกษตรกร และกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย เพื่อผลประโยชนที่ยั่งยืนตอวงการเพาะปลูกสมโอในจังหวัดนครปฐมตอไป (2) การกระจายความรูตองแบบ

แผนในการบันทึกใหเปนลายลักษณ เพื่อปรับเปล่ียนความรูที่ฝงลึกใหกลายเปนความรูที่ชัดแจงคืนกลับไปสูผูที่สนใจใหเปน

ความรูคงอยูสืบไป สอดคลองกับแนวคิดของ   บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2549) ที่เสนอวา โลกยุคปจจุบันซ่ึงถือวาเปนยุค

เศรษฐกิจความรู (Knowledge-based economy) ซ่ึงเปนเศรษฐกิจอาศยัการสรางการกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับ

เคล่ือนที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังคั่ง และสรางงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ นอกจากน้ี พรธิดา วิเชียรปญญา 

(2547) ยังเสนออีกวาการถายความรูจะเกิดผลการเรียนรูไดดีขึ้น เม่ือความรูมีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว และ

เหมาะสมทั่วทั้ง การถายทอดและการใชประโยชนจากความรู เปนเรื่องเก่ียวกับการเคล่ือนที่ของสารสนเทศ และความรู

ระหวางบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงน้ันเปนไปไดโดยตั้งใจ เชน การส่ือสารโดยการเขียน การฝกอบรม การประชุมภายใน 

การส่ือสารภายในองคการ การหมุนเวียนเปล่ียนงาน และระบบ   พี่เล้ียง สวนการถายทอดความรูโดยไมตั้งใจ เชน การ

หมุนเวียนงาน ประสบการณหรือเรื่องราวที่เลาตอกันมา คณะทํางาน และเครือขายที่ไมเปนทางการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
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Drucker (2000) ที่เสนอวาความสําเร็จของการจัดการความรู ขึ้นอยูกับการกระจายและแบงปนความรู และใหความรูบอย ๆ 

ในองคการ ไมใชระบบหรือเทคโนโลยีเทาน้ัน ที่สําคัญวิธีการถายทอดใหความรูนับวามีความสําคัญเชนเดยีวกัน  

ความสําเร็จของประเด็นดังกลาวตองเกิดจากการจัดการที่ดี ดังที่ Sarvary (1999)  เสนอวาการจัดการสมัยใหม 

โดยเฉพาะในยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge-based Society) ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมองความรูวา เปน

ทุนปญญา หรือทุนความรูสําหรับการสรางคุณคาและมูลคา (Value) เพราะการจัดการความรูเปนกระบวนการหน่ึงของธุรกิจที่

ใชทุนทางปญญา โดยเปนกระบวนการที่มีการนําเอาขอมูลสารสนเทศมาเขาสูกระบวนการจัดการความรู ดวยการผาน

เทคโนโลยี อันประกอบไปดวยองคการการเรียนรู การผลิตความรูและการกระจายความรู เพื่อแปลงใหเปนความรู  เพื่อนําไป

สรางคุณคาและมูลคา  

การจัดการความรูเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการบริหารงานในองคการ จึงถูกเรียกวา เปนสินทรัพยทางปญญา  โดย

การจัดการความรูเปนเพียงแคกระบวนการเทคโนโลยีในการเปล่ียนขอมูลใหเปนความรู ซ่ึงการจัดการความรูเปรียบเสมือนกับ

เทคโนโลยีใหมที่จะเปล่ียนรูปแบบของการแขงขัน การจัดการความรูเปนการสรางโอกาสของธุรกิจในการที่จะสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขัน แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของการจัดการความรูตองขึ้นอยูกับการปฏิบัติ โดยที่การปฏิบัติดังกลาว

น้ันสามารถที่จะแขงขันออกได  

 

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

  1) รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสําหรับสมโอนครปฐม จําเปนตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย 

ทั้งน้ีสมโอคือผลไมคูจังหวัดนครปฐม แตดวยการเปล่ียนแปลงทางกาลเวลา ทําใหทายาทของเกษตรกรขาดการตระหนักรู ถึง

ความสําคัญในการทําสวนสมโอ การมีพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง เพราะการรุกคืบของการทําหมูบานจัดสรร วิกฤตที่เกิดจากนํ้า

ทวม ทําใหจํานวนผลผลิตลดลง และดินที่เปล่ียนไป ทําใหสมโอที่ปลูกใหมไดผลผลิตไมดีดังเดิม ประกอบกับการถายทอด

ความรูของเกษตรกร มักจะใชวิธีถายทอดแบบ       ปากตอปาก ส่ิงเหลาน้ีสงสัญญาณวา ตอไปสมโอ อาจจะไมใช ผลไม

ประจําจังหวัดนครปฐมอีกตอไป การจัดการความรูที่ดีจะเขามาชวยปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง อยางนอยการนําองค

ความรูที่ถูกถายทอดแบบปากตอปาก มาเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรไปยังผูที่สนใจ จะเปนกลาพันธุที่ดี ที่นาจะชวยยืด

อายุของความรูในการเพาะปลูกสมโอตอไป 

  2) การทํางานในเชิงรุก อยางจริงจัง และสรางการตระหนักรูใหกับเกษตรกรมีความสําคัญ การสรางความยั่งยืน

ในการสรางรูปแบบการจัดการความรูถือเปนวาระสําคัญที่ผูมีสวนเก่ียวของตองใหความสําคัญ หากตองการจะคงองคความรู

เก่ียวกับสมโอนครปฐม ทุกภาคสวนตองทํางานในเชิงรุก มีการแลกเปล่ียนความรู และเผยแพรความรูออกไปใหมากที่สุด 

ขอจํากัดของการออกเปนเอกสาร คูมือ คือสามารถกระจายไดเฉพาะคนบางกลุม หากมีการเผยแพรออกไปในรูปของ e-book 

รวมถึงการทํา clip ในการถายทอดใหกับผูสนใจ    ก็จะสามารถกระจายองคความรูตอออกไปอีกได การทํางานแบบเขาใจถึง

ความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน ตองรูจักการปรับใชเทคโนโลยีใหม และพัฒนาตนไปตามการพัฒนาของโลก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. งานวิจัยดังกลาวมีลักษณะการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ยังไมไดมีการศึกษาเปนระยะเวลาตอเน่ือง ผูที่สนใจอาจนํา

แนวทางดังกลาวไปศึกษาแบบตอเน่ืองก็ได 

2. การทําวิจัยเชิงคุณภาพทําในกลุมเกษตรกรสมโอ จังหวัดนครปฐมเทาน้ัน ผลที่ไดอาจจะไมสามารถสรุปอางอิงไป

ยังเกษตรกรสมโอกลุมอ่ืน ดังน้ันผูที่สนใจจะตอยอดงานอาจนํางานวิจัยดังกลาวไปลงภาคสนามในสมโอในจังหวัดอ่ืนๆ และ

อาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบก็ได 
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัลําดบัที่สองดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  

Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม   

The Second Order Confirmatory Factor Analysis for Expectations of Mobile 

Banking Users (MyMo), Government Savings Bank, NakhonPathom Branch 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค สองประการคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  

(MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความคาดหวัง

ของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐมประชากรในการวิจัย คือ ลูกคาผูที่มาใชบริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง  กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร ไดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยลงภาคสนามสอบถามลูกคาที่เขามาใชบริการในธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม  ตลอดเดือน เมษายน 2560 

สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของ

ผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพ 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบ 

ในลําดับที่ 1 พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่สามลําดับแรก 

ไดแก ดานคาบริการ (y = 0.77) ดานชองทางการขาย(y = 0.75) และดานผลผลิต (y = 0.62) ตามลําดับ และผลการ

วิเคราะหองคประกอบในลําดับที่ 2 พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐม

ในสามลําดับแรกจะมุงเนนในองคประกอบดาน พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง (y = 0.85) บริการทางการเงินผาน Mobile 

Banking (MyMo) มีความหลากหลาย (y = 0.79) และคําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ Mobile 

Banking (MyMo) (y = 0.76) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง  ความคาดหวัง  ธนาคารออมสิน 
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Abstract 

 

They are two main purposes of this study which are: first, to compare the expectation of the 

mobile banking users (MyMo), the Government Savings Bank, NakhonPathom branch, classified by personal 

factors, and second, to study the factors affecting the expectations of mobile banking users (MyMo), 

Government Savings Bank, NakhonPathom Branch. The research population was the customers who 

used the Mobile Banking (MyMo) service of the Government Savings Bank, NakhonPathom Branch, 

Thailand. In this case, since we do not know the exact sample size of the population, then we apply 

convenience sampling to investigate the number of the population. The result from convenience sampling 

was nearly 400, so we apply 400 in this study, collecting the data from the customers who used the service 

in the Government Savings Bank NakhonPathom throughout April 2016. 

The statistics used were percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of the value of 

One-way analysis of variance, and confirmation factor analysis. The primary findings show: first, the personal 

factors affecting the expectation of mobile banking customers were statistically significant, namely, age 

and occupation. Second, the finding of the first order factor shows the expectation of the Mobile Banking 

customer users, the Government Savings Bank in NakhonPathom, focusing on three main areas which are, 

the service cost (y = 0.77), the sales channel (y = 0.75), and the product (y = 0.62), respectively. In 

addition, the result of the second order confirmation factor analysis presented the expectation of Mobile 

Banking users of The Government Savings Bank of NakhonPathom Province, focusing on three main areas: the 

accuracy suggestion of bank officer (y = 0.85), the variety of theMobile Banking (MyMo) service (y = 

0.79), and the marketing advice that offer the customers of the mobile banking services (MyMo) (Y = 

0.76), respectively. 

 

Keywords: the second order confirmatory factor analysis, expectations, Government Savings Bank 

 

1. บทนํา 
เน่ืองจากปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการดํารงชีวิตมากขึ้น ทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ

มนุษยมีการเปล่ียนแปลงไป สวนหน่ึงที่เห็นไดชัด คือการใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนที่ ที่นอกจากจะทําใหการ

ติดตอส่ือสาร กระจายขาวสารขอมูลทําไดงายและรวดเร็วมากขึ้นแลว ผูบริ โภคในยุคปจจุบันยังมีความตองการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ ที่มีอรรถประโยชนหลากหลาย มิใชเพียงแคโทรเขา โทรออกเทาน้ัน แตตองการคุณสมบัติ เพิ่มเติม 

นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐาน คือการเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนที่งายและใชงานสะดวก ทําใหโทรศัพทเคล่ือนที่ไดรับ

การพัฒนาฟงกชั่นการทํางานใหมๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางย ิ่ง

โทรศัพทเคล่ือนที่สมารตโฟน(Smartphone) ซ่ึงกําลังอยูในกระแสความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน 

การทําธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ (Mobile Banking) โดยการผูกเบอรโทรศัพทมือถือเขากับบัญชีออมทรัพย 

หรือบัญชีกระแสรายวัน ซ่ึงเปนทางเลือกใหมที่เพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็ว โดยที่ผูบริโภคไมตองเสียเวลาตอคิวรอรับบริการ

จากธนาคาร หรือตูเอทีเอ็ม และไมเสียคาใชจายในการเดินทาง รวมทัง้ผูบริโภคสามารถทํารายการไดทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24  

ชั่วโมง เพียงแคพกพาโทรศัพทมือถือเทาน้ัน ธนาคารออมสินซ่ึงเปนอีกธนาคารหน่ึงที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อ
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พัฒนาระบบการบริการสําหรับลูกคาใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดนําเสนอทางเลือกใหมใน

การทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ ภายใตบริการที่ชื่อวา MyMo by GSB  ซ่ึงใชไดกับโทรศัพทมือถือทุกเครือขายหลัก โดย

สามารถทําธุรกรรมการเงินที่หลากหลาย อาทิเชน สอบถามยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน เติมเงินโทรศัพทมือถือชําระคาบริการ

ตางๆ ฯลฯ  การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีความ

สะดวก และรวดเร็วในการใชบริการ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ดังน้ันการศึกษาความคาดหวังใน

การใชบริการ MyMo by GSB ของลูกคาธนาคารออมสิน จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนโดยตรงตอธนาคารออมสิน และเปน

ประโยชนทางออมตอธนาคารพาณิชยอ่ืนที่มีบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) เพื่อนํา

ขอมูลไปประยุกต ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งนําขอมูลไปใชในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ 

เพื่อเพิ่มลูกคาที่ใชบริการ และรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและตอบสนองตอความคาดหวัง 

ในการใชบริการ MyMo by GSBของลูกคาธนาคารออมสิน 

โมบายแบงคก้ิง (Mobile Banking) เปนบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดีธนาคารออมสิน 

เริ่มใหบริการ Mobile Banking เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอยางตอเน่ือง เพื่อ

ความสามารถในการตอบสนอง ความตองการของผูใชบริการ นับวาธนาคารออมสินเปนผูใหบริการ Mobile Banking ราย

ใหม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องของ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองดานความคาดหวังของ

ผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม  เพื่อทราบถึงองคประกอบสําคัญที่มีตอความ

คาดหวังของผูใช Mobile Banking อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ Mobile Banking รวมถึง เปน

แนวทางในการการสราง/ ปรับกลยุทธตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการใหสอดคลองและเหมาะสมกับความ

พึงพอใจ ของผูใชบริการ นอกจากน้ียังเปนแนวทางประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน  และพัฒนาดานการ

ใหบริการแกผูใชบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการใหมากขึ้น  

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  

สาขานครปฐม 

 

3.สมมติฐานในการศึกษา 

ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม แตกตางกันตามปจจัย

สวนบุคคลของผูใชบริการ 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

 

4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 ความคาดหวังเปนความปรารถนาและความมุงหวังของบุคคลที่มีความเชื่อวาหากเขาไดใชความพยายามในการ

ปฏิบัติกิจกรรมอยางอยางใดอยางหน่ึงเต็มที่และประสบความสําเร็จแลว เขาจะไดรับผลตอบแทนตามที่เขาหวังไว ดังที่  ชิษณุ

กร พรภาณุวิชญ (2540 : 6) อธิบายวา ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ หร ือการ
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คาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังในบุคคลที่เก่ียวของกับตน โดยคาดหวังหรือตองการให

บุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการ หรือคาดหวังเอาไว สวน พจนานุกรมออกฟซฟอรด (Oxford Advanced 

Leamer's Dictionary:2000) ไดใหความหมายของความคาดหวัง เปนความเชื่อ เปนความรูสึกนึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ

ลวงหนาตอบางส่ิงบางอยางวา ควรจะเปน หรือควรจะเกิดขึ้น สวน พิไลวรรณจันทรสุกรี (2540) เสนอวาความคาดหวัง เปน

การคาดการณหรือประมาณ การไวลวงหนา กอนที่จะแสดงพฤติกรรมหรือลงมือทํางานวา ถาไดแสดงพฤติกรรมหรือลงมือ

ทํางาน ชิ้นน้ันแลวดวยความพยายามอยางเต็มที่จะไดผลลัพธอยางไรกับ ตนเองผลลัพธที่ไดน้ันกอใหเกิด ผลดีและผลเสียตอ

ตนเองอยางไรบาง คุมคาหรือไมผลลัพธหรือรางวัล ที่ไดรับน้ันรวมถึงรางวัล ภายนอกที่เปนรูปธรรมที่ชดัเจน และรางวัลภายใน

ที่เปน นามธรรม เชน ความรูสึกเปนสุข อ่ิมเอิบใจในความสําเร็จของชีวิต ดังน้ันผลลัพธจึงเปนตัวจูงใจ  สนับสนุนใหเกิด

พฤติกรรม  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ความคาดหวังเปนระดับพฤติกรรม ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่อาศัย

ประสบการณเดิมของตนในการตัดสินใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่จะไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดความตองการใหเปนไปตามความตองการ

ของตน 

 

4.2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

 การบริการ หมายถึง เปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เกิดความพึงพอใจ จากความหมายน้ีจึงเปนการ

พิจารณา การใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ (Providers) และผูรับบริการ (Recipients)  ซ่ึง ดลยา วุฒิวิวัฒนกุล 

(2544 : 32) ไดสรุปความหมายของการบริการไววา การบริการเปนงาน ที่ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองไดแตวัดผลลัพธไดเปน

ความพึงพอใจความรูสึกคุมคาที่ไดมาใชบริการ ซ่ึงเปนงานที่ตองตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการดังน้ัน ผู

ใหบริการจึงตอง พรอมรองรับความตองการน้ัน ๆ ทั้งในดานความรอบรูความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการ ส่ือสาร มีความ

เต็มใจที่จะทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการน้ัน   ทั้งน้ีเพราะเม่ือใชบริการผูรับบริการมักจะเกิดความคาดหวัง เม่ือ

ผูรับบริการมาติดตอกับองคการ หรือธุรกิจบริการใด ๆ มักจะคาดหวังที่จะได รับการบริการอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงผูใหบริการ

จําเปนที่ จะตองรับรูและเรียนรูเก่ียวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะของ ผูรับบริการเพื่อสนอง

บริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรือ อาจจะเกิดความประทับใจขึ้นไดหากการบริการ

น้ัน ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู เปนที่ยอมรับวาผูรับบริการมักจะคาดหวังวา จะไดรับการบริการที่รวดเ ร็วทันใจ มี

ประสิทธิภาพและแสดงออกดวย อัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งน้ีส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวน้ันจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงาน

บริการ (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 2545)  สรุปไดวา การบริการ เปนกิจกรรมการกระทําและการปฏิบัติที่ผูใหบริการจัดทําขึ้นเพื่อ

เสนอขาย และสงมอบบริการที่ดี สูผูรับบริการหรือเปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อสรางความประทับใจเพื่อสนองความคาดหวัง

ของผูบริโภค 

 

4.3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยของ (1) ภาสกร กุลชิต(2551) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการ

ใหบริการของธนาคารไทยพาณิชยจากัด (มหาชน) สาขาทาแพ จังหวัดเชียงใหม  (2) จิราภรณ พลสุวัตถ(2549) ซ่ึงศึกษาเรื่อง 

ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของ

ลูกคาธนาคารในกรุงเทพ (3) อรวรรณ ใจโต (2555) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชบริการ อินเตอรเน็ตแบงก

ก้ิง ของธนาคารออมสิน ในจังหวัดลําปาง  (4) รัตนธิดา พุฒตาล (2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ธนาคารอินเทอรเน็ต (E-Banking) ของผูบริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (5) นันทริกา ไปเร็ว (2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ความรู

และทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมที่จะเลือกใชบริการ Internet Banking ของลูกคาธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  (6) พรพรรณ 

ชางงาเนียม (2553) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

ซ่ึงจากการทบทวนและทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดมาใชในการอางอิง เพื่อใชเปนแนวทางในการ
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กําหนดตัวแปรซ่ึงประกอบดวยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง โดยไดองคประกอบที่สําคัญไดแก ดานผลผลิต

ดานคาบริการดานชองทางการขายดานการตลาดดานเจาหนาที่ดานคุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงาน ใหบริการหลักการ

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ “Mobile Banking (MyMo)” และนํามาสรางเครื่องมือแบบสอบถามโดยระบุตัวแปรที่อยูในกรอบ

ความคิดใหมีความสอดคลองวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาผูที่มาใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร

ออมสิน สาขานครปฐม ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง การหาขนาดกลุมตัวอยางผูใชบริการ โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร โดยใชสูตร W.G. Cochran (1953)  ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี

จํานวน 384.16 คน และสํารองกลุมตัวอยางไว16 คน ดังน้ัน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีจึงเทากับ 400 คน ผูวิจัยใช

วิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยลงภาคสนามสอบถามลูกคาที่เขามาใชบริการในธนาคารออมสิน  

สาขานครปฐม  ตลอดเดือน เมษายน 2560 เม่ือพบกลุมเปาหมายที่เคยใช Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  

สาขานครปฐม  จึงดําเนินการแจกแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น 

แบบสอบถามในการศึกษาน้ี มี2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลเปนคําถามปลายปด (Close ended Question) คือ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ

การศึกษา 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคาดหวังตอ การใชบริการ  Mobile Banking (MyMo) ประกอบดวย 7 ประเด็นคําถาม 

ที่เก่ียวกับ ดานผลผลิตดานคาบริการดานชองทางการขายดานการตลาดดานพนักงานดานคุณภาพ และดานขั้นตอนการ

ดําเนินงาน เปนการใหคะแนน 5 ระดับ เปนแบบสอบถามแบบ Likert scale 
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แบบสอบถามมีการผานการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา (content validity)และความครอบคลุมของเน้ือหา และนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแกธนาคารออมสิน สาขาโฮมโปร นครปฐม แลวนําผลการตอบ

แบบสอบถามไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

หัวขอที่ประเมิน คาอัลฟาครอนบาค 

ดานผลผลิต  0.83 
ดานคาบริการ  0.71 

ดานชองทางการขาย  0.70 

ดานการตลาด  0.74 

ดานพนักงาน  0.80 

ดานคุณภาพ  0.73 

ดานขั้นตอนการดําเนินงาน 0.82 

 

ผลการวิเคราะหพบวาแบบสอบถามผานการทดสอบทั้งความตรงเชิงเน้ือหา และคาความเชื่อม่ัน  

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย 1) สถิติพรรณนา เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะ

ทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ  

2) สถิติสรุปอางอิงเพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง(The Second Order Confirmatory 

Factor Analysis) ดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม  และการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหคาที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

Way ANOVA) 

 

6. ผลการวิจัย 

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง 229 คน (56.75%) มีอายุ 20-30 ป 194 คน (48.50%) สวนใหญทําธุรกิจสวนตัว 

138 คน (34.50%) มีสถานะภาพโสด 210 คน (52.50%) โดยผูใชบริการสวนใหญมีการศึกษาที่ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  300 

คน (75.00%) 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขา

นครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา 

t sig F sig F sig F sig F sig 

ดานผลผลิต  -1.32 0.19 2.70 0.03 2.83 0.02* 7.00 <0.01* 1.20 0.31 

ดานคาบริการ  -1.69 0.09 1.63 0.17 1.55 0.17 2.90 0.04* 1.10 0.35 

ดานชองทางการขาย  -1.81 0.07 1.35 0.25 1.79 0.11 2.71 0.04* 3.13 0.03* 

ดานการตลาด  -0.72 0.47 1.65 0.16 1.27 0.28 1.04 0.37 3.62 0.01* 

ดานพนักงาน  0.51 0.61 1.69 0.15 2.31 0.04* 0.90 0.44 1.33 0.26 

ดานคุณภาพ  -0.90 0.37 2.47 0.04* 2.57 0.03* 1.34 0.26 0.33 0.80 

ดานขั้นตอนการดําเนินงาน 0.05 0.96 2.11 0.08 2.39 0.04* 1.38 0.25 1.97 0.12 

รวม -1.19 0.24 3.02 0.02* 2.96 0.01* 2.19 0.09 2.13 0.10 

 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาความแตกตางในปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีผลตอความ

คาดหวัง ยกเวนเรื่องเพศ โดยปจจัยสวนบุคคลเรื่องอายุจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องคุณภาพ ดานอาชีพจะมีผลตอความ

คาดหวังในเรื่องผลผลิต พนักงาน คุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงาน ดานสถานภาพจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องผลผลิต 

คาบริการ ชองทางการขาย สวนดานการศึกษาจะมีผลตอความคาดหวังในเรื่องชองทางการขาย และดานการตลาด 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) 

ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม 

ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.52 เพื่อวิเคราะหโดยใชการคาองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (The Confirmatory 

Factor Analysis) โดยมีผลการวิเคราะหดังน้ี 

 

ตารางที่3ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน 

ช่ือตัวแปรแฝง Lamda Y t-value R2 

1.ดานผลผลิต /PRO 0.62 10.87** 0.38 
2.ดานคาบริการ /SER 0.77 12.08** 0.62 

3.ดานชองทางการขาย/PLA 0.75 12.69** 0.57 

4.ดานการตลาด /MK 0.60 10.36** 0.37 

5.ดานพนักงาน /PER 0.43 7.96** 0.20 

6.ดานคุณภาพ /QUL 0.48 8.46** 0.23 

7.ดานขั้นตอนการดําเนินงาน/ POC 0.56 8.53** 0.22 

** p-value< 0.01 
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ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่

สามลําดับแรกไดแก ดานคาบริการ (y = 0.77)ดานชองทางการขาย(y = 0.75)และดานผลผลิต (y = 0.62)ตามลําดับ 

โดยองคประกอบที่มีนํ้าหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก ดานพนักงาน (y = 0.43) 

 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน 

ช่ือตัวแปรสังเกตได Lamda Y t-value R2 

1.ดานผลผลิต /PRO 

1.1 บริการทางการเงินผาน Mobile Banking (MyMo)มีความ

หลากหลาย/EXP01 

0.79 - 0.89 

1.2 ทํารายการผานธนาคารออมสิน Mobile Banking (MyMo)มี

ความรวดเร็ว/EXP02 

0.63 11.63** 0.61 

2.ดานคาบริการ /SER 

2.1 อัตราคาธรรมเนียมในการชําระคาธรรมเนียม/EXP03 0.62 - 0.65 

2.2Mobile Banking (MyMo)ทําใหทานมีคาใชจายต่ํากวาการไป

ทําธุรกรรมที่สาขา/EXP04 

0.66 13.55** 0.73 

3.ดานชองทางการขาย/PLA 

3.1 สามารถเขาถึงหรือเขาใชบริการไดหลายชองทาง/EXP05 0.68 - 0.74 

3.2  ภาพลักษณของธนาคารทําใหทานเลือกสมัครใช Mobile 

Banking (MyMo) /EXP06 

0.64 13.69** 0.65 

4.ดานการตลาด /MK 

4.1 การประชาสัมพันธโดยใชแผนพับโบรชัวรใหทานทราบเก่ียวกับ

บริการ Mobile Banking (MyMo) /EXP07 

0.72 - 0.79 

4.2 คําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ 

Mobile Banking (MyMo) /EXP08 

0.76 14.52** 0.79 

5.ดานพนักงาน /PER 

5.1 พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง/EXP09 0.85 - 0.95 

5.2 พนักงานไดสาธิตวิธีการใชงานที่ทําใหทานเขาใจชัดเจน/EXP10 0.70 9.76** 0.64 

6.ดานคุณภาพ /QUL 

6.1 การออกแบบผลิตภัณฑที่ดึงดูดความสนใจ/EXP11 0.75 - 0.89 

6.2 รูปแบบของไอคอนเลือกการทําธุรกรรมไดอยางชัดเจน/EXP12 0.65 11.43** 0.71 

7.ดานข้ันตอนการดําเนนิงาน/ POC 

7.1 สามารถทํารายการไดงายไมซับซอน/EXP13 0.68 - 0.95 

7.2 Mobile Banking (MyMo)สามารถใหบริการไดถูกตองและ

แมนยํา/EXP14 

0.50 8.78** 0.55 

7.3 การแจงการยืนยันการทํารายการกอนการทําธุรกรรมโอนเงิน

ทําใหเกิดความม่ันใจ/EXP15 

0.49 7.41** 0.49 
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ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมในสามลําดับแรก

จะมุงเนนในองคประกอบดาน พนักงานใหคําแนะนําที่ถูกตอง/EXP09  (y = 0.85)บริการทางการเงินผาน Mobile Banking 

(MyMo)มีความหลากหลาย/EXP01 (y = 0.79)และคําแนะนําของทางการตลาดที่ทําใหทานทราบขอมูลบริการ Mobile 

Banking (MyMo) /EXP08 (y = 0.76)ตามลําดับโดยองคประกอบที่มีนํ้าหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก การแจงการยืนยันการทํา

รายการกอนการทําธุรกรรมโอนเงินทําใหเกิดความม่ันใจ/EXP15 (y = 0.49) 

ซ่ึงผลการวิเคราะหภาพรวมของตัวแบบความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  

สาขานครปฐมสามารถนําเสนอในรูปภาพที่ 2 

 

 
รูปภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง ดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking  

(MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม   

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติไดแก อายุ และอาชีพผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณพลสุวัตถ (2549) ซ่ึงศึกษาเรื่อง

ลักษณะบุคคลความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของลูกคา

ธนาคารในกรุงเทพโดยผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ เปนปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทาง

การเงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยเหตุผลของการใช Mobile  Banking เปนการทําธุรกรรมผานอิเล็กทรอนิกส ดังน้ันปจจัย

เรื่องวัยที่แตกตางกันจะมีผลตอความถนัดในการใชงาน Mobile  Banking ในขณะที่อาชีพจะพบวาลูกคากลุมเกษตรกร และ

รับจาง เปนกลุมที่ยังใชเทคโนโลยีจากโทรศัพทมือถือไมมากนัก สงผลใหความคลองแคลวในการใช Mobile  Banking จะ

แตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืน 
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ในขณะที่ เพศ สถานภาพ และการศึกษา มีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจะสอดคลองกับ งานวิจัยของ อรวรรณใจโต (2555) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใช

บริการอินเตอรเน็ตแบงกก้ิงของธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรตางกันมีการตัดสินใจใชบริการ

ธนาคารอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 

ในขณะที่ความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุงเนนไปที่สามลําดับ

แรกไดแก ดานคาบริการ ดานชองทางการขายและดานผลผลิตสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมากรระเบ็ง (2551) ที่เสนอวา 

คาบริการและความสะดวกในการติดตอส่ือสารจะสรางความพึงพอใจของลูกคาเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาดอยเตา 

(ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชียงใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปกปอง ปนปวง (2556) ซ่ึงทําวิจัย

เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนที่ ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวาระดับความ

คาดหวังตอการใหบริการรถเคล่ือนที่โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังน้ี ความมีอัธยาศัยไมตรี ดานความเชื่อม่ัน/

ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานการเขาถึงบริการ ผลการวิจัยจะเห็นไดวาความคาดหวังของลูกคาสวน

ใหญจะอยูที่ อัตราคาบริการ และผลจากการบริการ แตเน่ืองจาก Mobile  Banking เปนธุรกรรมทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ดังน้ัน ดานชองทางการขายไมวาจะเปนความสามารถเขาถึงหรือเขาใชบริการไดหลายชองทาง และภาพลักษณของธนาคารทําให

ทานเลือกสมัครใช Mobile Banking ตางก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยสามารถแยกขอเสนอแนะออกเปนสองประการดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.ความแตกตางในดานอายุของลูกคามีผลตอความคาดหวัง ของผูใชบริการ Mobile  Banking ธนาคารออมสิน 

ทั้งน้ีเพราะการใชเทคโนโลยี เปนขอจํากัดของลูกคาที่สูงวัย ดังน้ันการใหความสนใจในการออกแบบ และแนะนําการใชสําหรับ

ลูกคาที่สูงวัยจึงมีความสําคัญ อีกประเด็นที่มีความสําคัญไดแกอาชีพของลูกคา ซ่ึงผลการวิจัยพบวาลูกคากลุมเกษตรกร และ

รับจาง จะเปนกลุมที่มีความคาดหวังแตกตางกับอาชีพอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใหความสนใจติดตาม และใหความรูกับ

กลุมลูกคาดังกลาวเปนส่ิงที่ธนาคารควรติดตามเพื่อสรางความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอการเปนลูกคาธนาคารตอไป 

2. องคประกอบดานดานคาบริการ ดานชองทางการขายและดานผลผลิต เปนองคประกอบหลักที่ไดรับนํ้าหนัก

ปจจัยสําคัญสูงสุด ดังน้ัน ธนาคารควรมีการปรับกลยุทธในการวางแผนดานราคา ชองทางการเขาถึง และปรับปรุ งความ

นาสนใจของระบบ Mobile  Banking ก็จะทําใหสินคามีการตอบสนองตอความคาดหวังและตองการของลูกคาไดดีที่สุด 

 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. งานวิจัยดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องการใชเทคนิคการสุมตัวอยาง และใชชวงเวลาการเก็บในเวลาอันส้ันซ่ึงอาจได

ขอมูลที่ไมเปนตัวแทนที่ดีในการวิจัย ดังน้ันผูสนใจตอยอดงานอาจตองพิจารณาการใชเทคนิคการสุมแบบคํานึงถึงโอกาสทาง

สถิติและขยายระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหดีขึ้น 

2. งานวิจัยชิ้นน้ี เนนการทําวิจัยเชิงสํารวจองคประกอบหลัก ๆ ดานความคาดหวังของผูใชบริการ Mobile  

Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม ผูที่สนใจอาจศึกษาการสํารวจองคประกอบในมิติอ่ืน ๆ รวมถึงอาจจะ

ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจก็นาจะไดแนวคิดที่นาสนใจเพิ่มเติม 

3. งานมุงเนนเพียงลูกคาธนาคารออมสิน  สาขานครปฐมซ่ึงผูสนใจอาจตอยอดงานใน ธนาคารออมสิน สาขาอ่ืน ๆ 

หรือธนาคารพาณิชยอ่ืนที่มีการใหบริการ Mobile  Banking 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ

ในเขตภาคกลางมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบรกิารตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง 

2) ศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง  

3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของระดับสวนประสม

ทางการตลาด และปจจัยดานองคการ 4) ศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ         

ในเขตภาคกลาง ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยผสมผสานวิธี การทําวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากผูประกอบการหรือผูมีอํานาจ

ตัดสินใจในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง จํานวน 51,730 แหง หาขนาด

กลุมตัวอยางได 400 ราย ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน สุมตัวอยางแบบงายไปตามจังหวัดจัดเก็บได 10 แหง ไดแกจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี  ราชบุรี และ

กาญจนบุรี จัดเก็บจังหวัดละ 40 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที ่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยการหา ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนใหญ

มีความถี่ในการใชบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปละครั้ง (รอยละ 93.50) คาใชจายในการตรวจสุขภาพของ 

สถานประกอบการ อยูในชวง 500-1,000 บาท (รอยละ 53.25) และผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การตัดสินใจ

รวมกันระหวางพนักงานและผูประกอบการ (รอยละ 61.00) วัตถุประสงคในการตรวจสุขภาพขององคการ เพื่อเปนสวัสดิการ

แกพนักงาน (รอยละ 74.00) ประเภทการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการไดแก โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน

ในองคการ (รอยละ 75.00) และผูใหบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสามลําดับแรกไดแก โรงพยาบาลเอกชน 

(รอยละ 77.00) 2) สวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง 

ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขตภาคกลาง

ในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร (Mean = 4.28) ดานราคา (Mean = 4.25) และผลิตภัณฑ (Mean = 4.20) 

ตามลําดับ 3) ปจจัยดานองคการ ไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขต
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ภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ในขณะที่ 

ระดับสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการ ในเขตภาคกลาง และ          

4) แนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง เพื่อใหประสบความสําเร็จอยาง

ยั่งยืนควรดําเนินการในเรื่อง ผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจและตองตอบสนองความ

ตองการของสถานประกอบการได ตองเลือกผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการไดและ

สามารถตอบขอสงสัยหรือปญหาตาง ๆ เก่ียวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได และตองเนนผูใหบริการที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ด ี

 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด  การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป  สถานประกอบการ   

 

Abstract 

 

The purposes of this research were to 1) to study the behavior of selective the annual basic 

healthcare services with private company in the central region area 2) to study level of marketing mix of 

the behavior of selective the annual basic healthcare services with private company in the central region 

area 3) to study of selective the annual basic healthcare services with private company in the central 

region area effected the level of marketing mix and organization factors. 4) to guideline the annual basic 

healthcare services with private company in the central region area. 

The researchers used a mixed methods approach. The quantitative research of which 51,730 private 

company collected data of a sample size 400 using random sampling. The multi- stage random sampling up 

to 10 provinces including Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sonkham, Nakhon 

Pathom, Ayutthaya, Prachinburi, Ratchaburi and Kanchanaburi by collected the data from 40 private 

company. Research Tools used in questionnaires and interviews from researchers created. The Data 

were analyzed by frequency, percentage, and average, standard deviation, Chi-squared test Analysis, 

Multiple Regression Analysis and Content Analysis. 

The results showed that (1) Behavior and marketing mix of selective the annual basic healthcare 

services with private company in the central region area. Most of the frequency of use of health services 

per year (93.50 percent), the cost of annual basic healthcare services in the range of 500-1,000 baht (53.25 

percent) and the participants in selective a health check, including a joint decision between employees 

and entrepreneurs (61 percent), the purpose of monitoring the health of the organization. To benefit 

employees (74 percent) of the healthcare services include:  The annual healthcare services check of 

employees in the organization  (75 percent) and the provider of health services, including the top three 

on three locate. (1) Private hospitals (77 percent) (2) the use of the marketing mix in its annual basic 

healthcare services with private company in the central region area. The research found that Marketing 

mix that influence the selection of the annual basic healthcare services with private company in the 

central region area, including the top three. Factors personnel (Mean = 4.28) price (Mean = 4.25) and 

products (Mean = 4.20), respectively (3) Factors organizations do not affect the use of health services for 

the annual basic healthcare services with private company in the central region area in a joint decision 
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of both employees and entrepreneurs. In addition selecting a health check in as the marketing mix that 

influence service selection of the annual basic healthcare services with private company in the central 

region area. (4) Ways to selective annual basic healthcare services with private company in the central 

region area. In order to be successful and sustainable action on the matter. The diagnostics and service 

quality and to satisfy and meet the needs of establishments. Choose a provider that can meet the needs 

of enterprises, and can answer any questions or problems about the health of the employees or customers 

and to focus on the service provider that can meet the needs of enterprises and. the after sales service 

is good. 

 

Keywords: marketing mix, the annual basic healthcare services, private company 

 

1. บทนํา 

 
ในยุคปจจุบันวิถีชีวิตของผูคนไดเปล่ียนไปจากเดิม  ทั้งในเรื่องของปจจัย 4 อาทิ อาหาร ที่อยูอาศัย เ ส้ือผา

เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ปจจัยของสภาวะแวดลอมที่อยูรอบตัว ลวนสงผลกระทบกับสุขภาพรางกายไดส้ิน  และเปนที่

ประจักษอยางชัดเจนวา ในปจจุบัน โรคภัยไขเจ็บใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย มีแนวโนมที่จะเกิดโรคประเภทใหม ๆ มากขึ้น อีก

ทั้งปจจัยในเรื่องของอุบัติเหตุ ที่มีแนวโนมมากขึ้นตามการเติบโตของประชากร การเดินทางที่มากขึ้น ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น  

แมวาความเจริญทาการแพทยจะมีการพัฒนามากขึ้น แตสังคมไทยยังประสบปญหาในเรื่องการเสียชีวิต ของประชาขน แทนที่

ความเจริญของเทคโนโลยี จะทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แตผลที่เกิดขึ้นกับสวนทางกัน ส่ิงเหลาน้ีสะทอนมาจากกิจกรรมใน

แตละวันของคนไทยในยุคน้ี ที่ตางคนตางใชชีวิตตามกระแสนิยม ไมสนใจสุขภาพรางกาย รับประทานแตอาหารที่ ไมมี

ประโยชน ไมเคยออกกําลังกาย นอกจากน้ี วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในยุคปจจุบันมักจะไมมีเวลา และมักจะหาขออางเพื่อ

หลีกเล่ียงการออกกําลังกายอยูเสมอ ทําใหผูคนในยุคน้ีขาดสมดุลของชีวิต รางกายออนแอ ไมมีภูมิคุมกันและเจ็บไขไดปวยงาย  

ดังน้ัน การตรวจสุขภาพประจําป จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะปองกันปจจัยเส่ียงการเกิดโรคเหลาน้ันไดตั้งแตแรกเริ่ม อีกทั้ง

เปนการสํารวจความผิดปกติทั้งในภายนอกและภายในรางกายวามีความบกพรองตรงจุดไหนบาง ถาพบอาการที่ผิดปกติจุดไหน 

จะไดมีการรักษาไดทันเวลา ถาดูแลสุขภาพดี คอยตรวจเช็ครางกายอยูเสมอ รางกายก็จะอยูกับเราไดนานขึ้น (ความรูสุขภาพ 

2559) 

ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ เปนธุรกิจที่มีความจําเปน และเปนที่ตองการของผูบริโภคจํานวนมาก เน่ืองจาก

องคการหรือผูประกอบการสวนใหญ ไมสามารถนําพนักงานจํานวนมากเขาตรวจสุขภาพประจําปตามโรงพยาบาลรัฐหรือ

โรงพยาบาลเอกชนไดทั้งหมด  การบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และชวยประหยัดคาใชจายที่จะ

เสียไป จึงสามารถแกปญหาในจุดน้ีได อีกทั้งประโยชนที่จะไดรับจากการเขารับบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่คือ การปองกัน

โรค การเสริมสรางสุขภาพรางกายใหมีความแข็งแรงสมบูรณ เม่ือมีการวินิจฉัยแลว หากพบวาพนักงานมีปญหาสุขภาพ 

ผูรับบริการยังจะไดรับคําแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพตอไป ดังน้ัน พนักงานที่อยูในสถานประกอบการจึงมีความจําเปนที่ตอง

ตรวจสุขภาพประจําป (กรุงเทพธุรกิจ 2559) 

การตรวจสุขภาพในแตละสถานประกอบมีวัตถุประสงคในการตรวจแตกตางกันออกไป มีทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค 

การตรวจเพื่อเนนการสรางเสริมสุขภาพ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่สงผลเสียตอสุขภาพ เพื่อใหพนักงานในสถาน

ประกอบการมีสุขภาพที่แข็งแรง ทําใหสถานประกอบการไมขาดแรงงานที่ มีประสิทธิภาพ จึงพบวาในปจจุบันสถาน

ประกอบการ มักจะเลือกบริการการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน คุมคาและมีความนาเชื่อถือมากพอ ที่จะ
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ใหสถานประกอบการเลือกใชบริการ  การตรวจสุขภาพประจําปนอกจากการแขงขันดานบริการตาง ๆ แลว การศึกษาปจจัย

ขององคการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคก็เปนสวนสําคัญในการดําเนินกิจการอีกทั้ง

ยังคงเปนเรื่องของการสรางภาพลักษณที่ดี การเนนความเชี่ยวชาญ ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ที่มากขึ้น มี

ความสําคัญตอการทํางานของลูกจางในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน ป พ.ศ. 2548 เพื่อใหลูกจางในสถานประกอบการมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย สามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางาน ในกรณีรับลูกจางเขาทํางานในครั้งแรกสถานประกอบการจะใหลูกจาง

ตรวจสุขภาพกอนเขางาน และนําผลมาแจงใหสถานประกอบการทราบกอน เขาทํางาน และหลังจากน้ันเม่ือครบรอบปในการ

ทํางาน สถานประกอบการจะจางสถานพยาบาล ที่รับตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ประจําป ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของ

ภาครัฐเขามาทําการตรวจสุขภาพมาดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานเพื่อแจงผลกลับมายังสวัสดิการคุมครองแรงงานอีก

ครั้งหน่ึง ดังน้ันสถานประกอบการจําเปนตองมีการตรวจสุขภาพในทุกรอบป (กรุงเทพธุรกิจ 2559) 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูจัดการหนวยแพทยเคล่ือนที่จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการตรวจ

สุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางเพื่อนําขอมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ

เพื่อใหองคการมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง 

2. เพื่อศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการใน

เขตภาคกลาง 

3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากปจจัยของระดับ

สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานองคการ 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

 

1. สถานประกอบการที่มีปจจัยองคการตางกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการ แตกตางกัน 

2. ระดับสวนประสมทางการตลาดจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการในเขตภาคกลางแตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  Kotler and Armstrong (2006 : 128) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคน

สุดทายไมวาจะเปนบุคคล หรือครัวเรือนที่ซ้ือสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว ในขณะที่ Kuester (2012 : 110) 

กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการที่พวกเขาเหลา น้ันใช
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เลือกสรร รักษา และกําจัด ส่ิงที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบ

ที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคม สําหรับ วุฒิ สุขเจริญ (2555 : 6) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรม

ของคนที่เกิดจากความพยายามเพื่อใหสามารถบริโภคและสละสินคาหรือบริการ สวน ชูชัย  สมิทธิไกร (2557 : 6) เสนอวา 

พฤติกรรมผูบริโภควา  คือ การกระทําของบุคคลที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเลือก การซ้ือ การใช และกําจัดสวนที่เหลือของ

สินคา หรือบริการตางๆ ตั้งแตการตระหนักถึงความตองการ เพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตน 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตาง ๆ และเพื่อที่จะจัดส่ิง

กระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของผู

ซ้ือและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการ

ตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความ

ตองการของผูซ้ือที่เปนเปาหมายไดถูกตอง (รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร 2552 : 13 ; ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 32 ; ศิริวรรณ เสรี

รัตน และคณะ 2550 : 125)       

     

4.2 ความหมายเกี่ยวกับการบริการ และคุณภาพการใหบริการ 

  นักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นกับความหมายของการบริการ ดังที่ Kotler (2003 : 428) กลาววา การบริการตาง

จากสินคาเพราะการบริการไมมีตัวตน บริการมีความหลากหลายในตนเอง การบริการไมสามารถถูกแบงแยกได และการ

บริการไมสามารถเก็บรักษาได การบริการเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของทั้งผู

ใหบริการและผูรับบริการ สําหรับคุณภาพการใหบริการ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548 : 178) ใหความหมายวา เปนการ

รับรูของลูกคาเก่ียวกับคุณภาพการบริการที่ขึ้นอยูกับความคาดหวังของลูกคาเอง แมวาลูกคาจะไมเคยรับบริการมากอน ตอมา

เม่ือธุรกิจเชิญชวนลูกคาใหมารับบริการได ลูกคาจะทบทวนการรับรูเก่ียวกับคุณภาพการบริการใหมและทุกครั้งที่ลูกคาเขามา

รับบริการและเกิดการทบทวนการรับรูเก่ียวกับคุณภาพการบริการใหมและทุกครั้งที่ลูกคาเขามารับบริการและการทบทวนการ

รับรูเก่ียวกับคุณภาพการบริการไปเรื่อยๆ การทบทวนการรับรูคุณภาพของการบริการจะพัฒนาไปสูการตั้งใจซ้ือ บริการของ

ลูกคาในอนาคตได ในขณะที่ขนิษฐา เล็กรุงเรือง (2548 : 63 - 67) เสนอวาคุณภาพการใหบริการ คือ ภาวะที่เก้ือกูลตอ

ผูใชบริการ ดวยการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูปวย หรือลูกคา อยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ความรูที่ทันสมัย ไมมีความเส่ียง ไมมีภาวะแทรกซอนทําในส่ิงที่ถูกตองอยางเหมาะสม 

สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ คือ ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการเพื่อใหผูรับบริการ

ที่ไดรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เปนส่ิงสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได แตหาก

เปนไปในทางตรงกันขาม ส่ิงที่ผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูที่คาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอบริการ 

ดังน้ัน การบริการอยางมีคุณภาพ เราตองหาความสมดุลระหวางความตองการของลูกคา กับประสิทธิภาพของผูใหบริการที่มี

อยูซ่ึงผูที่จะเปนผูตอบถึงการบริการวาดีหรือไมน้ันคือผูบริโภค 

 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 

สวนประสมการตลาดเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่

สามารถควบคุมและสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ สวนประสมทางการตลาดน้ันเปนส่ิงที่ธุรกิจกําหนดขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยที่ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ธุรกิจกําหนดไว

อีกทั้งยังเปนปจจัยทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมไดอันประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด (Kotler 2003 : 16; วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ 2556 : 13; สุดาพร กุณฑลบุตร 2550 : 12) 
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4.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผูรับการตรวจยังไมมีอาการผิดปกติ ยัง

อยูในภาวะที่รางกายยังปกติ และผูปวยรูสึกวารางกายยังสมบูรณ เปนการตรวจที่ทําในทุก ๆ ป ปละ 1 ครั้ง ซ่ึงเปนการตรวจที่

ประกอบดวย การสัมภาษณ/สอบถามประวัติอาการ และประวัติทางการแพทยตาง ๆ การตรวจรางกายโดยละเอียด การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ ที่จําเปน การใหวัคซีนปองกันโรคตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และการใหคําปรึกษาสุขภาพที่

สอดคลองกับสภาวะของผูรับการตรวจแตละราย สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของ รัชมัยพร  บุญรัต (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอบริการตรวจสุขภาพประจําปแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพังงา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอ

บริการตรวจสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากในทุก

ดาน ดานเจาหนาที่ไดรับความพึงพอใจมากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงแวดลอม ดาน

ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และดานราคา เปนอันดับสุดทาย พัชรี อ่ิมอาบ (2553) ไดศึกษาคุณภาพ

การใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานการ

ตอบสนองลูกคา ดานการใหความม่ันใจ และดานการเอาใจใสลูกคาในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก  รฐาสิรี อ่ิมมาก 

(2553 : 95) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจําป 

กรณีศึกษาขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 3 ผลการศึกษาพบวาขาราชการสวนใหญ มีการตรวจสุขภาพในรอบปที่ผานมา

การรับรูปจจัยความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง  ศิริชัย บุดดีสี (2553 : 74) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ

ตรวจสุขภาพที่ศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพและการ

พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลน้ันพบวา ดานความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับปจจัยการตลาดบริการดาน

ผลิตภัณฑและบริการ มีความสัมพันธกันมากที่สุด ความสัมพันธระหวางคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ดาน

การรักษามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพกับปจจัยทางการตลาดบริการ ดานราคามีความสัมพันธนอยที่สุด 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการในเขตภาคกลางเปนงานวิจัยผสมผสานวิธี (mixed method research) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 

ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจตัดสินใจในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ซ่ึง

จํานวน 51,730 แหง กลุมตัวอยางไดแก ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป ในเขตภาคกลาง 

คํานวณโดยใชตารางของ เครซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 แหง 

ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)  โดยใช ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (simple 

random sampling) โดยสุมรายชื่อจังหวัดทั้งจาก 22 จังหวัดออกมาเหลือ 10 จังหวัด จากน้ันสุมสถานประกอบการในแตละ

จังหวัดที่สุมได โดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จังหวัดละ 40 สถานประกอบการ จาก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางในการ

ตอบแบบสอบถามดังน้ี (1) เปนตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการในเขตภาคกลาง (2) มีอายุตั้งแต 30 ป ขึ้นไปที่มี

ความรูเรื่องการตรวจสุขภาพ และสามารถใหขอมูลได และ (3) ยินดีใหความรวมมือในการศึกษา สําหรับกลุมเปาหมาย (key 

informant) ไดแก ผูบริหารของ สถานประกอบการที่ใชบริการตรวจสุขภาพประจําปโดยกําหนดหนวยงานเปนองคการระดับ

มหาชน และยินดีใหความรวมมือในการสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 3 ราย เครื่องมือที่ใชวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชุด คือ การวิจัยเชิง

ปริมาณใชแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

งานวิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (content validity) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัยไปใหผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณฑและขอที่ปรับปรุ จะนํามาสรางเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปทดลองใช 

(try out) กับผูบริโภคมีลักษณะคลายกับประชากรเปาหมาย แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นําขอมูลดังกลาวมาหาคา

ความเชื่อม่ัน ไดคาระหวาง 0.72-0.93 การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยทําการทดสอบความตรงของเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 ทาน และเม่ือเก็บขอมูลเรียบรอยแลวจะทํา การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) โดยเนนการตรวจสอบ

ขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆ น้ันมีความเหมือนกันหรือไม   ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวา

ขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก วิเคราะหขอมูลโดยการหา ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (โดยปรับคาตัวแปร

ตามเปนตัวแปรหุน : Dummy Variable) การศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนําจากการสัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหรวมกับผลที่ไดจากการ

วิจัยเชิงปริมาณ 

  

6. ผลการวิจัย 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลองคการที่ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป และสวน

ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง 

 1.1) ผลการวิจัยพบวา ขอมูลที่จัดเก็บไดมาจากบริษัทที่มีขนาดองคการ ขนาดใหญ (พนักงาน 100 คนขึ้นไป) (รอย

ละ 47.00) ขนาดกลาง (พนักงาน 50-99 คน) (รอยละ 34.75) และขนาดเล็ก (พนักงานนอยกวา 49 คน) (รอยละ 18.25)  

ตามลําดับ สําหรับ ประเภทของสถานประกอบการสวนใหญมาจากภาคการผลิต (รอยละ 69.50) สําหรับสวัสดิการของสถาน

ประกอบการสวนใหญเนนการตรวจสุขภาพประจําปโดยไมเสียคาใชจาย  (รอยละ 85.75) และระยะเวลาในการประกอบการ

สวนใหญคือ มากกวา 10 ป (รอยละ 45.50) 
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 1.2) พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา 

สวนใหญใชความถี่ในการใชบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปละครั้ง (รอยละ 93.50) คาใชจายในการตรวจสุขภาพ

ของสถานประกอบการ อยูในชวง 500-1,000 บาท (รอยละ 53.25) และผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การ

ตัดสินใจรวมกันระหวางพนักงานและผูประกอบการ (รอยละ 61.00) 

 1.3) วัตถุประสงคในการตรวจสุขภาพขององคการในสามลําดับแรกเกิดจากวัตถุประสงค เพื่อเปนสวัสดิการแก

พนักงาน (รอยละ 74.00) ทําตามขอกําหนดตามกฎหมาย (รอยละ 62.25) และเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับ

องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 54.50) ตามลําดับ ประเภทการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสามลําดับแรก

ไดแก โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ (รอยละ 75.00)  โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป (รอยละ 57.25) 

และโปรแกรมตรวจสุขภาพกอนแตงงาน (รอยละ 4.50) ตามลําดับ ผูใหบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสาม

ลําดับแรกไดแก โรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 77.00) โรงพยาบาลรัฐ (รอยละ 44.00) และหนวยแพทยเคล่ือนที่ (ร อยละ 

27.00) ตามลําดับ 

1.4) สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขตภาค

กลางในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร (mean = 4.28) ดานราคา  (mean = 4.25) และผลิตภัณฑ (mean = 

4.20) ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยดานองคการที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการในเขตภาคกลาง 

ตารางที่ 1 ผลพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางจําแนกตามปจจัย

ดานองคการ 
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การตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ 0.71 0.16 0.86 0.90 

การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน 0.01** 0.18 0.34 <0.01** 

การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
<0.01** 0.04* 0.02* <0.01** 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ 0.31 0.12 0.04* <0.01** 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป 0.20 0.50 0.15 0.26 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ 0.17 0.13 0.22 <0.01** 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลเอกชน 0.15 0.02* 0.20 0.07 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานหนวยแพทยเคล่ือนที่ 0.26 0.04* 0.88 <0.01** 

นําเสนอคา p-value chi-square  (* sig =0.05  ** sig = 0.01) 
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ปจจัยดานองคการ ที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบการ ในเขตภาคกลาง 

ผลการวิจัยพบวา  

  2.1)  ปจจัยขนาดองคการสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขต

ภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน 2. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางาน

ใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2) ปจจัยดานประเภทของสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ

สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 2. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลเอกชน และ 3. การตรวจสุขภาพของสถาน

ประกอบการผานหนวยแพทยเคล่ือนที ่

  2.3) ปจจัยดานสวัสดิการของสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ

สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 2. การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ 

  2.4) ปจจัยดานระยะเวลาในสถานประกอบการ สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ

สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน 2. การตรวจสุขภาพเพื่อเสริม

สมรรถภาพในการทํางานใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานใน

องคการ 4. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ และ การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผาน

หนวยแพทยเคล่ือนที่ 

  2.5) เปนที่นาสังเกตวาปจจัยดานองคการ ไมมีผลตอ พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ทั่วไป 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของ

ระดับสวนประสมทางการตลาด 

ตารางที่ 2 การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางจําแนกตามระดับสวนประสมทาง

การตลาด 
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การตัดสินใจรวมกันทั้งพนักงานและผูประกอบการ -0.06 0.03 0.09 0.08 
-

0.17** 
0.18* 

-

0.13* 

การตรวจสุขภาพเพ่ือเปนสวัสดิการแกพนักงาน 0.00 -0.04 -0.08 -0.04 0.05 0.03 0.03 

การตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสมรรถภาพในการทํางานใหกับ

องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-0.08 0.16** 

-

0.18** 
0.01 0.19** -0.04 

-

0.15* 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในองคการ 0.14* 0.08 -0.12* -0.06 -0.01 0.07 -0.03 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป 
-

0.21** 

-

0.14** 
0.15** 0.05 0.08 0.06 -0.04 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลรัฐ -0.02 0.00 0.17** 0.00 -0.07 -0.18* 0.05 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานโรงพยาบาลเอกชน 0.01 0.01 0.03 0.00 0.12* -0.08 -0.08 

การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผานหนวยแพทย

เคลื่อนที ่
0.07 0.00 -0.10 -0.08 -0.15* 0.26** -0.02 

นําเสนอคา สัมประสิทธิ์ β (* sig =0.05  ** sig = 0.01) 

 

ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการ ในเขตภาคกลาง มากที่สุดถึง 4 จาก 8 ดาน อันดับถัดมาไดแกชองทางการจัดจําหนาย และกระบวนการตามลําดับ 

ผลการสัมภาษณเจาะลึก พบวา ปจจัยดานองคการ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ

สถานประกอบการในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของขนาด ประเภทสถานประกอบการ และระยะเวลาในการประกอบการ 

ในขณะที่สวนประสมทางการตลาดเองก็มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการในเขตภาคกลาง แนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง 

เพื่อใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนควรดําเนินการในเรื่อง ผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึง

พอใจและตองตอบสนองความตองการของสถานประกอบการได  ตองเลือกผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของ

สถานประกอบการไดและสามารถตอบขอสงสัยหรือปญหาตางๆเก่ียวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได  และ ตองเนน

ผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ด ี
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7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 อภิปรายผล 

1. พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา สวนใหญ

ใชความถี่ในการใชบริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปละครั้ง เทาน้ัน คาใชจายในการตรวจสุขภาพของสถาน

ประกอบการ  อยูในชวง 500-1,000 บาท  ผูมีสวนรวมในการเลือกตรวจ สุขภาพไดแก การตัดสินใจรวมกันระหวางพนักงาน

และผูประกอบการ  สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550 : 30) ที่เสนอวา การตัดสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนที่มีสวน

รวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ เพราะผูที่ทําหนาที่ซ้ือ อาจไมใชผูที่ใชสินคาโดยตรง ดังน้ันการตัดสินใจที่ดีอาจใชรวมกัน

หลายคนรวมกัน นอกจากน้ีแนวคิดของ Churchill and Peter (1998 : 22) เสนอวากลยุทธทางการตลาดที่สรางสรรคเกิดจาก

การรวมกันเพื่อสรางสรรคคุณคาในระหวางลูกคา  

2. ศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาค

กลาง ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ ผูประกอบการ ในเขต

ภาคกลางในสามลําดับแรกไดแก ปจจัยดานบุคลากร  สอดคลองกับงานวิจัยของ Falk and Kilcoyne (1994 : 242) ที่ไดศึกษา

โครงการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  ความพรอมของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

สุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ปจจัยดานราคา ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดเสนอวา ราคาคือ ส่ิงที่บุคคลจาย

สําหรับส่ิงที่ไดมา ซ่ึงแสดงเปนมูลคา (value) ในรูปของเงินตรา ดังน้ัน ลักษณะของราคาก็คือ ราคาเปนมูลคาของสินคาและ

บริการ ราคาเปนจํานวนเงินและส่ิงอ่ืนที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ ราคาเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

สินคา ฉะน้ันราคาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงจึง หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑน้ัน หน่ึงหนวยในรูปของตัวเงิน คําที่มีความหมาย

เก่ียวของกับราคาก็คือ คําวามูลคา และอรรถประโยชน ลําดับถัดมาไดแกปจจัยดาน ผลิตภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย  

บุดดีสี (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชบริการตรวจสุขภาพที่ศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลบานแพว (องคกรมหาชน) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยทีส่งผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพที่ศูนยสุขภาพดีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ผล

การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลน้ันพบวา ดานความมุงม่ันในการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลกับปจจัยการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและบริการ มีความสัมพันธกันมากที่สุด 

 3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของ

ระดับสวนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางในหลากหลายมิติมากที่สุด 

สอดคลองกันแนวคิดของ Kotler (2003  : 99) ที่เสนอวาปจจัยดังกลาว ธุรกิจที่มีความเก่ียวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิใน

ผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑและ

หรือกรรมสิทธ์ิที่ผลิตภัณฑถูกหรือเปล่ียนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค 

หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชชองทางตรง (direct channel) จากผูผลิต (product) ไปยังผูบริโภค (consumer) หรือ

ผูใชทางอุตสาหกรรม (industrial channel) และใชชองทางออม (indirect channel) จากผูผลิตผานคนกลาง (middleman) 

ไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (industrial user) ในขณะที่ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทาง

การตลาด ไมสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ซ่ึงผลการวิจัย

จะขัดแยงกับงานวิจัยของ จันทนา รักษนาค (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางดานราคาและดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด

ความสําคัญ ตอการตัดสินใจ ใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 

4. ศึกษาแนวทางในการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางผลการวิจัยเสนอ

วา ผูประกอบการ ตองเนน ทั้งปจจัยดานองคการ และสวนประสมทางการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี อ่ิมอาบ 
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(2553) ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลหัวเฉียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวดานสภาพแวดลอม ดาน

ความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองลูกคา ดานการใหความม่ันใจ และดานการเอาใจใสลูกคาในภาพรวม 

การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนที่สําคัญมากที่สุดคือการใหความ

ใสใจในผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจและตองตอบสนองความตองการของสถาน

ประกอบการได  ตองเลือกผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการไดและสามารถตอบขอสงสัยหรือ

ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับปญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกคาได ตองเนนผูใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของสถาน

ประกอบการและการบริการหลังการขายที่ดีซ่ึงจะสอดคลองกับงานของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547:  106) ที่เสนอวา 

คุณภาพการบริการ หมายถึงการบริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจและเกิดความจงรักภักดี คําวา บริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการ คือส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการ

ตอบสนองอยางเต็มที่ จนรูสึกวาการบริการวิเศษมาก ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคา 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยสามารถแยกขอเสนอแนะออกเปนสองประการดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางสวนที่สําคัญมากที่สุดคือการให

ความใสใจในผลการตรวจและการใหบริการตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจและตองตอบสนองความตองการของสถาน

ประกอบการ ดังน้ันการพยายามติดตามขอมูล ใหขาวสารในการใหบริการ และเนนคุณภาพบริการจะชวยทําใหเกิดการพัฒนา

และความยั่งยืนในการใหบริการตอลูกคา 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขต

ภาคกลางแตกตางกันออกไป บางปจจัยจะสงผลในเชิงบวกในขณะที่บางปจจัยจะสงผลในเชิงผกผัน ส่ิงเหลาน้ีมีจากความ

แตกตางของหนวยงานทีไ่ปใหบริการ ดังน้ันการเขาใจธรรมชาติขององคการ และจัดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมจะ

ทําใหการใหบริการสามารถตรงกับความตองการของแตละหนวยงานไดมากที่สุด 

3. การเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางยังมีโอกาสที่จะชวยกอใหเกิดการ

เพิ่มมูลคาของการใหบริการได ผูที่จะทําธุรกิจในภาคสวนน้ีควรมุงใหความใสใจในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค อยางสมํ่าเสมอ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. งานวิจัยดังกลาวเนนการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการในเขตภาคกลางซ่ึงผลของ

การวิจัยอาจไมสงผลครอบคลุมไปยังการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถานประกอบการทั่วทั้งประเทศ ซึ่งแตละ

ภาคอาจจะมีบริบทของความตองการที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันผูที่สนใจจะตอยอดอาจนํากรอบแนวความคิดไปศึกษาตอยัง

ภาคอ่ืนๆ เพื่อวิจัยเชิงเปรียบเทียบ หรือเก็บขอมูลทั้งประเทศ และวิเคราะหหาคาที่แตกตางกันออกไป 

2. การวิเคราะหขอมูลไมไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของสถาน

ประกอบการในเขตภาคกลางโดยใชสวนประสมทางการตลาด จําแนกออกไปตามขนาดขององคการ แมวาผลการวิจัยจะพบวา

ปจจัยดังกลาวจะมีความแตกตางกันออกไปในเรื่องการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําป แตหากจะนําเรื่องปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดมาวิเคราะหคาถดถอยพหุ แลวจําแนกตามขนาดองคการ ก็จะมีปญหาในเรื่องของขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่ไมเพียงพอจะไปสรุปอางอิงประชากร ผูที่สนใจจะทําการวิเคราะหในลักษณะดังกลาวอาจจะเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางกอนแลว

ลองมาวิเคราะหเพื่อแยกการเลือกใชบริการตรวจสุขภาพประจําปจากหลักสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามขนาดองคการ

ก็นาจะไดผลที่แตกตางออกไป 
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3. การวิจัยดังกลาวมีลักษณะเปนแบบภาคตัดขวาง ไมไดศึกษาแบบตอเน่ืองติดตอกัน ดังน้ันผูที่สนใจจะตอยอด

งานวิจัยอาจจะทํามิติดังกลาวก็นาจะไดผลที่นาสนใจเชนกัน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล

สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จํานวน 12 หมูบาน มีจํานวนประชากรจํานวน 5,052 คน กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย, รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 – 50 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร มีระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 3 ป รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 

เขารวมกิจกรรม 1-5 ครั้งตอป ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปนอย ดังน้ี 

ดานการประเมิน รองลงมา ดานการปฏิบัติ ดานการตัดสินใจ และอันอับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน 

  

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  การปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบล 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study the people's participation in the local administration, 

Suk Samran Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Takfha, Nakhonsawan Province. Population 

used in the study were 12 people in Suksumran Subdistrict Administrative Organization, Takfha District, 

Nakhonsawan Province. Population of 5,052 people. The sample of 371 subjects was selected from the 

sample. The instruments used in this study were the statistical questionnaire used for data analysis: 

mean, percentage and standard deviation. 

The research found that The majority of respondents were female, aged 41-50 years, marital 

status, elementary education have a professional farmer Duration of residence is over 3 years Average 
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monthly income 10,001 - 15,000 Baht Participation 1-5 times per year. The results of the data analysis 

on public participation in the local administration of SukSamran Subdistrict Administrative Organization, 

subdistrict Takfha, Nakornsawan Province. The overall picture was moderate. The average ranking is as 

follows: The secondary evaluation of decision-making practice and the last one is the benefit. 

 

Keywords: participation, local administration, subdistrict administration organization 

 

1. บทนํา  

การเขามาดูแลหรือผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นการเลือกตั้งสมาชิกสภา มาตรา 

285 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิก สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไมสมควร ดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา

ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นผูน้ันพนจากตําแหนง ทั้งน้ี จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการ

เขาชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 286 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อ รองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได

จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไป ตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 287 

ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 กระบวนการบริหารและพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะกระทําส่ิงใดตองมีกลไกการตรวจสอบการ

ดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก มาตรา 283 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทํา

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการ กําหนดนโยบาย การบริหาร การ

จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง

ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเปนสวนรวม 

 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวน

รวมในการ ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ทองถิ่นมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง สวน

ทองถิ่น 

 

2. วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ    

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

      ถวิลวดี  บุรีกุล (2552, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ 

ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

กลุมวางแผนและรวมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2389 

 3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 

      พิบูล  ทีปะปาล (2550, หนา 335) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวม เปนวิธีที่จะนําผูคัดคานตอตานไม

เห็นดวยกับการเปล่ียนแปลงเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจกอนการเปล่ียนแปลงหากเขามีสวนรวมสําคัญ และมีสวนรวม

ในการตัดสินใจตอการนําการเปล่ียนแปลงมาใชในวงการสําคัญ ก็จะทําใหเขาอยากที่จะตอตานในส่ิงที่เขามีสวนรวมอยู 

 3.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น 

      พงศกร  พึ่งเนตร (2557, หนา 2) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การใชขอมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กําลังพิจารณา 

โดยการใชความรูพื้นฐานและขอสรุปที่เปนที่ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุปอางอิงเพื่อนําไปสูเปาหมายแสดงทิศทาง

นําไปสูการตัดสินใจ 

 3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

      วันชัย  สนธิสัญญา (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ศึกษาเฉพาะ

กรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรงอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี การศึกษาพบ วาประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมใน

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล กระจายของประชากรเปนผลใหการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดและระยะเวลาที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวน

ตําบล การเปนหรือไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมการไดรับรูขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองการ

เปนสมาชิกกลุมทางสังคมการรับรูขอมูลขาวสารความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลลวนมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นอยางมีนัยยะสําคัญที่ระดับ .05 

 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลสุข

สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในครั้งน้ีไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อใหผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของ

การศึกษามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 12 หมูบาน มีจํานวนประชากรจํานวน 5,052 คน (ขอมูลจํานวนประชากรขององคการบริหารสวน

ตําบลสุขสําราญ)  

      4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 371 คน ในเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน (finite 

population) โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีคาความคลาดเคล่ือน .05 (พิชิต ฤทธจรูญ, 

2547, หนา 117) ดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวน

ประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถาม เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ เปนเรื่องเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนครั้งในการเขา

รวมกิจกรรม  
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล

สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สําหรับมาตรวัดตัวแปรเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงกําหนดระดับ

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ จากมากไปหา

นอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง   การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นมากที่สุด 

  4 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นมาก 

  3 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นปานกลาง 

  2 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นนอย 

  1 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นนอยที่สุด  

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบการใหคะแนนของแบบสอบถาม

ทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง 

 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค ทั้ง 4 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมาย

คะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑเปน รายดานและรายขอ แลว

นําคาเฉล่ียที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา108) ดังน้ี 

 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด  

  คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอยที่สุด 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      4.4.1 คารอยละ (percentage) 

      4.4.2 คาเฉล่ีย (mean) 

                 4.4.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

5. ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญตามลําดับ 

 5.1 การวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัย

อยูในพื้นที่ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2391 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนรายดานและภาพรวมดังน้ี ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ 

ดานผลประโยชน และดานการประเมินผล 

 5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของลักษณสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอถามจําแนกเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม โดยการหา

คาความถี่ รอยละ ดังแสดงในตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอถาม 

 

ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของลักษณะสวนบุคคล 

สถานภาพ จํานวน (n = 371 ) รอยละ 

1. เพศ 

   ชาย       

   หญิง 

2. อาย ุ

   18 – 30 ป 

   31 – 40 ป 

   41 – 50 ป 

   มากกวา 50 ป 

 

182 

189 

 

75 

104 

116 

76 

 

49.1 

50.9 

 

20.2 

28.0 

31.3 

20.5 

3. สถานภาพ 

   โสด 

   สมรส 

   หมาย/หยาราง 

 

74 

183 

114 

 

19.9 

49.3 

30.7 

4. ระดับการศึกษา 

   ไมไดศึกษา 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษาตอนตน 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญาตรี/ปวช./ปวส. 

   ปริญญาตรี   

   สูงกวาปริญญาตร ี  

5. อาชีพ  

   รับจาง 

   เกษตรกร 

   คาขายธุรกิจสวนตัว 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............... 

 

48 

73 

61 

55 

53 

53 

28 

 

21 

119 

93 

57 

81 

 

12.9 

19.7 

16.4 

14.8 

14.3 

14.3 

7.5 

 

5.7 

32.1 

25.1 

21.0 

21.8 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน (n = 371 ) รอยละ 

6. ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที ่

   นอยกวา 3 ป 

   มากกวา 3 ป 

   6 - 10 ป 

   มากกวา 10 ป 

7. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   นอยกวา 5,000 บาท 

   มากกวา 5,000 – 10,000 บาท 

   10,001 – 15,000 บาท 

   มากกวา 15,000 บาท 

8. จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม (การประชุม

ประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุขสําราญ 

การรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของ และการรวม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

   ไมเคยเขารวมกิจกรรม 

   1 - 5 ครั้งตอป 

   6 - 10 ครั้งตอป 

   มากกวา 10 ครั้งตอป 

 

73 

166 

58 

74 

 

69 

109 

116 

74 

 

 

 

 

42 

142 

124 

63 

 

19.7 

44.7 

15.6 

19.9 

 

18.6 

29.4 

32.1 

19.9 

 

 

 

 

11.32 

38.27 

33.42 

16.99 

 

จากตารางที่ 1 พบวา  กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.9 มีอายุ 41 – 50 ปคิดเปนรอยละ 

31.3  มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 19.7  อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอย

ละ 32.1 ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 3 ป  ปคิดเปนรอยละ 44.7 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 32.1 จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม (การประชุมประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุขสําราญ 

การรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของ และการรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน) 1-5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.27 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น  

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ระดับความคิดเหน็ (N=150) 

X  S.D. แปลผล ลําดับที่ 

1. ดานการตัดสินใจ 2.91 1.10 ปานกลาง 3 

2. ดานการปฏิบัติ 3.18 1.11 ปานกลาง 2 

3. ดานผลประโยชน 2.88 1.06 ปานกลาง 4 

4. ดานการประเมิน 3.56 1.06 มาก 1 

ภาพรวม 3.13 1.08 ปานกลาง  
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 จากตาราที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.13,S.D. = 1.08 ) ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปนอย ดังน้ี 

ดานการประเมิน (= 3.56, S.D. = 1.06 ) รองลงมา ดานการปฏิบัติ (= 3.18,S.D. = 1.11) ดานการตัดสินใจ ( = 2.91, 

S.D. = 1.10) และอันดับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน (  =2.88, S.D. =1.06) 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญตามลําดับ ไดดังน้ี 

  6.1 กลุมทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.9 มีอายุ 41 – 50 ปคิดเปนรอยละ 31.3  มีสถานภาพสมรส คิดเปน

รอยละ 49.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 19.7  อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 32.1 ระยะเวลาในการอาศัย

อยูในพื้นที่มากกวา 3 ป  ปคิดเปนรอยละ 44.7 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.1 จํานวนครั้ง

ในการเขารวมกิจกรรม (การประชุมประชาคม การรวมพัฒนาพื้นที่ภายในตําบลสุขสําราญ การรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของ และ

การรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน) 1-5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.27 พื้นที่อยูอาศัยขององคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ 

หมูที่ 2 และ หมูที่ 3 คิดเปนรอยละ 11.59 

 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุข

สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไป

นอย ดังน้ี ดานการประเมิน รองลงมา ดานการปฏิบัติ ดานการตัดสินใจ และอันอับสุดทาย คือ ดานผลประโยชน ดังน้ี 

      1) ดานการประเมิน  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล        

สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานการประเมิน พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การมีสวนรวมในการเลือกทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นมากที่สุด 2) การมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบล 3) การรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา หรือเสนอความตองการในทองถิ่น การมีสวนรวมใน

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือจัดลําดับความตองการพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหา

ที่เกิดขึ้น และ การมีสวนรวมในการคนหาทางเลือกและการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหาทองถิ่น มีระดับท่ีเทากัน 

      2) ดานการปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ 

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานการปฏิบัติพบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การรวมเปนสวนหน่ึงของโครงการหรือกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น เชน 

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางาน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยการเสียสละดานแรงงาน 

3) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือจากผูอ่ืนเพื่อใหรวมดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบล และอันดับสุดทาย คือ 

การมีสวนรวมในการบริหารหรือประสานงานโครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

      3) ดานการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล        

สุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานตัดสินใจ พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอโดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 2 ลําดับแรก คือ 1) การมีสวนรวมในการเลือกทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่นมากที่สุด 2) ดานการมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

องคการบรหิารสวนตําบล และที่มีคาเฉล่ียเทากันเปนอันดับสุดทาย 4 ดาน คือ ดานการรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา 

หรือเสนอความตองการในทองถิ่น ดานการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือจัดลําดับความตองการ

พัฒนาทองถิ่น และ ดานการมีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
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     4) ดานผลประโยชน การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุข

สําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานผลประโยชน พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) การไดรับการบริการที่ดีจากองคการบริหารสวนตําบล 2) การไดรับความ

ชวยเหลือในการหาปจจัยพื้นฐานไดแก อาหาร เครื่องนุงหม จากการเกิดสาธารณภัย การรูสึกไดรับการยกยองและยอมรับจาก

ผูอ่ืนอันเน่ืองจากการรวมปฏิบัติงานกับองคการบริหารสวนตําบล และ การมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงในการบริหารานของ

องคการบริหารสวนตําบล มีระดับที่เทากัน 3) การมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เชน 

การจัดใหมีแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรการจัดนํ้าใหมีที่ดินทํากิน และอันดับสุดทาย คือ การไดรับความสะดวกสบายใน

ชวิีตประจําวัน เชน การมีถนน ไฟฟา นํ้าประปา ใชอยางทั่วถึง 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 7.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค ดานภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐชัย  หทัยวรรธน (2551, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพี้ อําเภอ

ทองแสนขํา จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูใยระดับปานกลาง สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เม่ือพิจารณาเปนรายไดในแต

ละดาน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

 1) ดานการตัดสินใจ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ กฤษฎากรณ  ยูงทอง (2555, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2) ดานการปฏิบัติ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซ่ึง

สอดคลองกับแนวความคิดของ ของ กฤษฎากรณ  ยูงทอง  (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ สอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐชัย  

หทัยวรรธน (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตําบลนํ้าพี้ อําเภอทองแสนขํา ขังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูใยระดับปานกลาง 

 3) ดานผลประโยชน พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซ่ึง

สอดคลองกับแนวความคิดของ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ กฤษฎากรณ  ยูงทอง (2555, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการ

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 4) ดานการประเมินผล พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ภาพรวมอยูในปานกลาง ซ่ึง

ไมสอดคลองกับแนวคิดของ กฤษฎากรณ  ยูงทอง (2555, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมิงเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนางั่ว พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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8. ขอเสนอแนะ 

     การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอดังน้ี 

 8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

     1) ดานการตัดสินใจ พบวา การมีสวนรวมในการเลือกทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่นมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 1) การรวมประชุมประชาคมเพื่อระบุปญหา หรือเสนอความ

ตองการในทองถิ่น 2) การมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือจัดลําดับความตองการพัฒนาทองถิ่น 3 ) การ

มีสวนรวมในการพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 4 ) การมีสวนรวมในการคนหาทางเลือกและการประเมินทางเลือกในการ

แกไขปญหาทองถิ่น ผูวิจัยมีความเห็นวาควรปรับปรุงในดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดทั้ง 4 ดาน 

     2) ดานการปฏิบัติ พบวา การรวมเปนสวนหน่ึงของโครงการหรือกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น เชน 

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางาน อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉล่ียต่ําสุดคือ การมีสวนรวมในการบริหารหรือประสานงาน

โครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรปรับปรุงใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นในทุกๆ

โครงการ 

     3) ดานผลประโยชนพบวา การไดรับการบริการที่ดีจากองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมากที่สุด และ

คาเฉล่ียต่ําสุดคือ 1) การไดรับความชวยเหลือในการหาปจจัยพื้นฐานไดแก อาหาร เครื่องนุงหม จากการเกิดสาธารณภัย       

2) การไดรับความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน เชน การมีถนน ไฟฟา นํ้าประปา ใชอยางทั่วถึง ผูวิจัยมีความเห็นวา ใหความ

ใสใจเก่ียวกับเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 

     4) ดานการประเมินผล พบวา การมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานและนําผลที่ไดรับไปใชวางแผนงานใน

ปถัดไป อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉล่ียต่ําสุดคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยการ

เสียสละดานแรงงาน ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรสงกําลังแรงงานมาชวยในสวนน้ี เพราะวาประชาชนตองการกําลังแรงงานที่

แข็งแรง และความดูแลเอาใจใสจากองคการ  

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     1) ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับการดําเนินงาน

การพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลสุขสําราญ 

              2) ควรศึกษาวิจัย ดวยวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกเก่ียวกับการมีสวนรวมและขอมูลทาง

คุณลักษณะอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนํามาใชวางแผนการพัฒนาตอไป 

     3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ 

บริบทที่ตางกัน เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหความแตกตางของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่กับการบริหารปกครอง

ทองถิ่น  
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 160 ครัวเรือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมู 5 

ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 114 ครัวเรือน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน 

โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ันรอยละ 95 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม n=114 สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก 1) เวลาในการซ้ือ 

2) การเลือกตัวแทนจําหนาย 3) การเลือกตราสินคา 4) ปริมาณในการซ้ือ 5) วิธีการชําระเงิน แสดงวาเกษตรกรตัดสินใจซ้ือ

เมล็ดพันธุขาวจากปริมาณนํ้าที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาว มีการเลือกตัวแทนจําหนายที่มีภาพลักษณคุณภาพสินคา

เปนที่ยอมรับมีการบริการจัดสงเม็ดพันธุขาว เลือกตราสินคา ที่ผานการรับรองมาตรฐานที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และ

พิจารณาตัวแทนจําหนายที่สามารถชําระเงินเม่ือส้ินระยะเวลาเก็บเก่ียวหรือขายผลผลิตไดมีการใหสวนลดถาลูกคาชําระเงิน

ดวยเงินสด 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  เมล็ดพันธุขาว  เกษตรกร 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study the decision-making behavior of rice farmers in Moo 5, 

KhaoKaeo Sub-district, Sappaya District, Chainat Province. Population used in the study were rice farmers 

who registered in the KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat Province, 160 households. The samples 

used in the study were rice farmers who registered in the KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat 

Province, 114 households, which were sampled from the exact population. Using the Yamane n= 114 
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formula with 95% confidence. The instruments used in the research were questionnaires, statistics used 

for data analysis, mean, percentage and deviation standard. 

The research found that Overview of the buying behavior of rice seed among farmers in Moo 5, 

KhaoKaew Sub-district, Sappaya District, Chainat Province 1) Purchase time. 2) Dealer selection. 3) Brand 

selection. 4) Purchase quantity. 5) Payment method. This indicates that the farmer decides to buy the 

seed from the water that is suitable for growing rice. There are distributors who have a reputation for 

quality, acceptable products and delivery of grain. Choose brand Certified with a statutory registration. 

And considering the dealer who can pay at the end of the harvest or sell the yield, there is a discount if 

the customer pays cash. 

 

Keywords: buying decision behavior, grain of rice, farmer 

 

1. บทนํา 

 การปลูกขาวไดมีการเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้นเกษตรมีการใชเครื่องเก่ียวนวดขาวในการเก็บเกี่ยว

ปญหาที่ตามมา คือ เมล็ดขาวปนมากับเครื่องเก่ียวนวดขาว ทําใหเกิดการปนของเมล็ดขาวมากขึ้น และเม่ือเก็บเก่ียวขาวแลว   

มีปญหาเรื่องไมมีลานตาก และยุงฉางสําหรับเก็บเมล็ดพันธุขาวประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน หรือพื้นที่ที่มีแหลง

นํ้าสําหรับเพาะปลูกปละ 2-3 ครั้ง ตอการทํานาตอเน่ืองเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จ ตองเรงเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกตอ จึงไมมีเวลา

สําหรับตากเมล็ดพันธุเพื่อใชทําพันธุ ประกอบกับเมล็ดพันธุที่เก็บไว ไมสามารถนําไปปลูกตอไดทันที เพาะเมล็ดพันธุมีการพัก

ตัว และส่ิงสําคัญที่สุดเกษตรกรตองมีเมล็ดพันธุขาวพันธุใหม ๆ มาปลูกทดแทนเมล็ดพันธุเดิมดวยคาดหมายวาเมล็ดพันธุขาว

ใหมจะใหผลผลิตดีกวาพันธุเดิม สามารถตานทานตอโรคและแมลงดีกวาถาปลูกชาพันธุเดิมนาน ๆ จะทําใหผลผลิตลดลง และ

เกิดการระบาดของโรคแมลงมากขึ้น รวมทั้งเมล็ดพันธุขาวที่ตลาดใหราคาสูงหรือเมล็ดพันธุขาวอายุเบา เปนตน 

เม่ือเขาสูฤดูการทํานาสําหรับชาวนาไทย บางคนอาจจะน่ังบนดวยความเหน่ือยลา บางคนอาจจะน่ังเครียดเพราะยัง

หาพันธุขาวมาปลูก เมล็ดพันธุขาวที่เกษตรใชปลูก ถาไมนับตามชื่อพันธุที่ตั้งกันไวใหเรียกชื่อไดถูกที่มีอยูนับรอยชื่อแลว ตาม

หลักวิชาการไดจําแนกประเภทพันธุไว 4 ประเภท ไดแก เมล็ดพันธุคัด เมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุจําหนาย  

จะเห็นไดวามีหลายครั้งหลายรายไดเมล็ดพันธุขาวมาปลูก ปลูกแลวไดผลดี  ถูกใจชอบใจ เกษตรกรบางรายไดพันธุขาวมาปลูก

แลวไมประสบความสพําเร็จก็มี จะเห็นไดวาเสนทางของเมล็ดพันธุที่ดีน้ัน มีระยะการเดินทางอยูยากพอสมควร ดังน้ัน 

เกษตรกรจึงมักจะไดรับฟงคําแนะนําจากนักวิชาการวาไมควรปลูกขาวพันธุเดิมซํ้าอยูเกิน 3 ป จะทําใหไมไดขาวเหมือนเดิม

หรือขาวจะกลายพันธุ จะไดผลผลิตต่ําลง ความแข็งแรงตานทางโรคแมลงจะลดลง ตองหาพันธุใหมปลูกแทน เสนทางของ

เมล็ดพันธุขาวน้ีก็คงจะบอกไดวาทําไมตองเปล่ียนพันธุขาวปลูกทุก 3 ป 

 จึงเปนส่ิงผลักดันใหเกษตรกรนิยมหันไปซ้ือเมล็ดพันธุขาวมากขึ้น ทําใหเห็นชองทางการตลาดจึงเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวออกวางตลาดจากน้ัน เริ่มมีบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ และพอคารายยอยเขามาดําเนินธุรกิจพันธุเรื่อย ๆ ศูนยเมล็ดพันธุขาว

ชัยนาท กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุขาวจําหนาย ดังน้ันการเลือกซ้ือเมล็ด

พันธขาวของเกษตรกร จึงเปนส่ิงที่สําคัญมากในการทํานาในแตละฤดูกาล ผลผลิตของขาวจะมีมาตรฐานมากนอยเพียงใด 

ขึ้นอยูกับการเลือกเมล็ดพันธุ 

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2399 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจ 

      3.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

      การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือก

ที่ไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญ 

และเก่ียวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา

ทํางาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน  บารนารด (Barnard, 1938) 

      3.1.2 กระบวนการตัดสินใจ 

      กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต

ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลําดับขั้นของกระบวนการ ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล

และมีกฎเกณฑ ซ่ึงเปนการตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยูหลายรูปแบบ แลวแตความคิดเห็นของ  

      3.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

      วุฒิชัย จํานงค (2550, หนา 99-112) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการที่หลีกเล่ียงไมไดและในการ

จัดการน้ัน การตัดสินใจเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณีเพื่อดําเนินการไปสูวัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมา

ชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัวอารมณ ความรักใคร ชอบพอ เขามามีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะ

เปนกระบวนการอันประกอบดวยขั้นตอน ตอเน่ืองกันไป 

     3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     ศิริรัตน ระเดช (2554,) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพันธุขาวลูกผสมจาก บริษัท         

มอนซานโต ไทยแลนดจํากัด ของตัวแทนจําหนายในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาสถานภาพสวนตัวของ

ประชากรเปนเพศชาย จํานวน 34 คน มี อายุระหวาง 31–45 ป จํานวน 33 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 25 คน 

มีรายได ระหวาง 10 ลานบาทขึ้นไปจํานวน 21 มีระยะเวลาที่เปนลูกคาบริษัทตั้งแต 11 ปขนไปขึ้นจํานวน 24 คน ติดตอ

ประสานงานกับบริษัทระหวาง 2–4 ครั้ง จํานวน 42 คน และมีปริมาณการซ้ือ ระหวาง 250,001–555,000 บาท จํานวน 187 

คน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพันธุขาว ของตัวแทนจําหนายในเขตภาคเหนือ โดยภาพรวมพบวา อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย = 3.95 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวาปจจัยที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย = 4.61 

รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คาเฉล่ีย = 4.43 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย = 4.11 ปจจัยดาน

เหตุผลการเลือกซ้ือ คาเฉล่ีย = 3.93 ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย = 3.54 และลําดับสุดทายคือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉล่ีย = 3.11ตามลําดับ  

 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําการกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท จํานวน 160 ครัวเรือน   

      4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูขึ้นทะเบียนปลูกขาวในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท จํานวน 114 ครัวเรือน ในเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน 

โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ันรอยละ 95 ใชวีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
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 4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวน

ประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถาม 

เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดขัยนาท โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ เปนเรื่องเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอครัวเรือน ฤดูการปลูกขาว ขนาดพื้นที่เพราะปลูก และการเปนสมาชิกกลุม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมู 5 ตําบลเขาแกว 

อําเภอสรรพยา จังหวัดขัยนาท สําหรับมาตรวัดตัวแปรเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ซ่ึงกําหนดระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของ

เกษตรกร จากมากไปหานอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี  

  5   หมายถึง   ระดับการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมากที่สุด 

  4   หมายถึง   ระดับการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมาก 

  3   หมายถึง   ระดับการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรปานกลาง 

  2   หมายถึง   ระดับการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอย 

  1   หมายถึง   ระดับการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอยที่สุด 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจสอบการใหคะแนนของแบบสอบถาม

ทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง 

 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว 

อําเภอสรรพยา จังหวัดขัยนาท ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในหมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา 

จังหวัดขัยนาท นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑ เปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการ

แปลความหมาย (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา108) ดังน้ี 

  คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมากที่สุด  

       คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมาก 

       คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรปานกลาง 

       คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอย 

       คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง การตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรนอยที่สุด 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   4.4.1 สถิติพื้นฐาน (ชูศรี วงศรัตน, 2553, หนา 35) 

           (1) คารอยละ (percentage) 

   (2) คะแนนเฉล่ีย (mean) 

   (3) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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5. ผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเมล็ดพันธขาวของเกษตร ในหมู 5 

ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อใหบรรลุความมุงหมายที่ตั้งไวผูวิจัยตามลําดับ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของลักษณสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

ครัวเรือน ฤดูกาลปลูกขาว  ขนาดพื้นที่การปลูก การเปนสมาชิกกลุม โดยการหาคาความถี่ รอยละ ดังแสดงในตารางที่ 1

ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร 

ลักษณะสวนบคุคลของเกษตรกร จํานวน (n=114) รอยละ 

1. เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

 

60 

54 

 

52.63 

47.37 

2. อายุ 

    1) นอยกวา 35 ป 

    2) 35-45ป 

    3) 46-55ป 

    4) มากกวา 55 ป 

 

18 

24 

41 

31 

 

15.8 

21.1 

36.0 

27.2 

3. ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา 

   2) มัธยมศึกษาตอนตน 

   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) 

   4) ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 

64 

37 

12 

1 

 

56.1 

32.5 

10.5 

0.9 

4. รายไดตอครัวเรือน 

   1) นอยกวา200,000บาท 

   2) 250,000-300,000บาท 

   3) 250,001-300,000บาท 

   4) มากกวา300,000บาท 

 

38 

62 

12 

2 

 

33.3 

54.4 

10.5 

1.8 

5. ฤดูกาลปลูกขาว 

  1) ฤดูนาป 

  2) ฤดูนาปรัง 

  3) ทั้งฤดูนาปและนาปรัง 

 

20 

21 

73 

 

17.5 

18.4 

64.0 

6. ขนาดพื้นที่ปลูก 

  1) นอยกวา20ไร 

  2) 20-30ไร 

  3) 31-40ไร 

  4) มากกวา40ไร 

 

71 

22 

13 

8 

 

62.3 

19.3 

11.4 

7.0 
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ตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร (ตอ) 

ลักษณะสวนบคุคลของเกษตรกร จํานวน (n=114) รอยละ 

7. การเปนสมาชิกกลุม 

  1) ไมเปนสมาชิกกลุม 

  2) เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

  3) เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร 

  4) เปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกตษรกรและสหกรณ 

 

34 

6 

72 

2 

 

29.8 

5.3 

63.2 

1.8 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 52.6 มีอายุ 46-55 ป จํานวน 

41 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 56.1 มีรายไดตอครัวเรือน 250,000-300,000

บาท จํานวน 62 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.4 ฤดูการปลูกนาปรัง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เปนสมาชิกสหกรณ

การเกษตรกร จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 63.2 
 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรใน หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท เปนภาพรวมดังน้ี 1) ดานการเลือกตราสินคา 2) ดานการเลือกตัวแทนจําหนาย 3) ดานปริมาณในการซื ้อ     

4) ดานเวลาในการซ้ือ และ 5) ดานวิธีการชําระเงินโดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉล่ีย ( ) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธขาวของเกษตรกร 

 ใน หมู 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

  

 จากตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนของระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธขาวของเกษตรกรใน หมู 5 

ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.68, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เวลาในการซ้ือ (= 3.72, S.D. = 0.41) การเลือกตัวแทนจําหนาย ( = 3.71, S.D.     

= 0.38) การเลือกตราสินคา ( = 3.68, S.D. = 0.47) ปริมาณในการซ้ือ ( = 3.65, S.D. = 0.42) วิธีการชําระเงิน (= 

3.64, S.D. = 0.33)  

   

6. สรุปผลการวิจัย   

 6.1 สภาพลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร 

 เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 52.6 มีอายุ 46-55 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 

36.0 ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 56.1 มีรายไดตอครัวเรือน 250,000-300,000 บาท จํานวน 62 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร 
ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

  S.D. แปลความ ลําดับที่ 

1. การเลือกตราสินคา 3.68 0.47 มาก 3 

2. การเลือกตัวแทนจําหนาย 3.71 0.38 มาก 2 

3. ปริมาณในการซ้ือ 3.65 0.42 มาก 4 

4. เวลาในการซ้ือ 3.72 0.41 มาก 1 

5. วิธีการชําระเงิน 3.64 0.33 มาก 5 

ภาพรวม 3.68 0.23 มาก  
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ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.4 ฤดูการปลูกนาปรัง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรกร 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 63.2 

 6.2 ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร 

 ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก 1) เวลาในการซ้ือ 2) การเลือกตัวแทน

จําหนาย 3) การเลือกตราสินคา 4) ปริมาณในการซ้ือ 5) วิธีการชําระเงิน 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ดานการเลือกตราสินคา อยูในระดับมากแสดงให เห็นวา

เกษตรกรสวนใหญจะใหความสําคัญกับตราสินคา ที่ผานการรับรองมาตรฐานที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีสโลแกน 

ดานการเลือกตัวแทนจําหนาย อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาเกษตรกรตัดสินใจเลือกตัวแทนจําหนายที่มีภาพลักษณคุณภาพ

สินคาเปนที่ยอมรับมีการบริการจัดสงเม็ดพันธุขาว ดานปริมาณในการซ้ือ อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการ

กําหนดปริมาณในการซ้ือตามเงินลงทุนที่มีอยูตามวิธีการปลูกขาวและตามพื้นที่ปลูกขาว ดานเวลาในการซ้ือ อยูในระดับมาก

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรจะตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวโดยพิจารณาจากปริมาณนํ้าที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาว ดาน

วิธีการชําระเงิน อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาเกษตรกรกําหนดการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวโดยพิจารณาจากตัวแทน

จําหนายที่สามารถชําระเงินเม่ือส้ินระยะเวลาเก็บเก่ียวหรือขายผลผลิตไดมีการใหสวนลดถาลูกคาชําระเงินดวยเงินสด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นายกริช สุปนะเจริญ (2556) ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อขาว

อินทรีย พบวา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคขาวอินทรีย กลุมตัวอยางสวนมากรูจักขาวอินทรียแตไมเคยซ้ือ ผูที่รูจักมีความถี่

ในการซ้ือ 1 ครั้งตอเดือน เริ่มซ้ือมาเปนระยะเวลา 4-6 ป และไดขอมูลมากจากอินเตอรเน็ต ยอมรับราคาที่สูงกวาซ่ึงตองมี

อํานาจในการตัดสินในซ้ือและเหตุผลที่ไมซ้ือคือ ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรีย 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

      1) ดานการเลือกตราสินคา เกษตรกรใหความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของเมล็ดพันธอยูคอนขางมาก ดังน้ัน 

ทางตัวแทนจําหนาย หรือ ควรจะรักษามาตรฐานในการผลิตและทําใหถูกตองตามกฎหมายอยูเสมอ เพื่อสรางภาพลักษในการ

ของเมล็ดพันธุขาวใหดีไวตลอดเวลา และควรหาแนวทางในการจัดระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวใหตรงตามความ

ตองการของเกษตรกรอีกดวย    

     2) ดานวิธีการชําระเงิน ควรมีการสนับสนุนใหมีการชําระเงินดวยบัตรเครดิตเกษตรกร มีการใหสวนลดถาลูกคา

ชําระดวยเงินสด หรือมีการชําระเงินเม่ือส้ินระยะเวลาเก็บเก่ียวหรือใครผลผลิตได จะทําใหเกษตรกรมีความยืดหยุดในการผอน

ชําระเงิน ไดมากขึ้น 

     3) ดานการเลือกตัวแทนจําหนาย ควรที่จะสามารถสงซ้ือเมล็ดพันธุขาว ผานเกษตรอําเภอและเกษตรประจํา

ตําบลได ดังน้ัน ตัวแทนจําหนายควรมีการสัมมนาฝกอบรม ตัวแทนเกษตรกรอําเภอและตําบลเก่ียวกับความร ความเขาใจ   

ในเรื่องของเมล็ดพันธุขาวเพื่อที่ตัวแทนเกษตรอําเภอและตําบลจะไดสามารถใหความรและอธิบายใหเกษตรกรไดเขาใจ พรอม

ทั้งมีการจําหนายเมล็ดพันธขาวใหกับเกษตรกรไดโดยที่เกษตรกรไมตองรอ 

     4) ควรมีการสงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดจําหนายและเปนอีกทางเลือกหน่ึงใหกับเกษตรกร และควรมีเมล็ด

พันธุขาวอยางเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ และเมล็ดพันธุควรจะมีคุณภาพ  
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8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

       1) ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการตัสินใจซ้ือเมล็ดพันธุขาวของเกษตรในเขตพื้นอ่ืน ๆ ในบริเวณ

ใกลเคียง และควรศึกษาถึง ปจจัยเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม ปจจัยจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา

เปนแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหตรงตามความตองการของเกษตรกรและเปนผลดีตอภาครัฐและเอกชนตอไป  

     2) ควรมีการศึกษาถึงสภาพปญหาของการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวของเกษตรในเขตพื้นที่

ใกลเคียง เพื่อทําใหทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับศูนยเมล็ดพันธุขาวในพื้นที่อ่ืน ๆ  
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ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21  

ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

The factors that affect the consumption of Fast Food of people working 

in Moo 21, Thakhli Sub-district, Nakhon Sawan Province. 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานใน

หมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 725 ครัวเรือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน โดยใชสูตรของ        

ยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีคาความคลาดเคล่ือน .05 จํานวน 257 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย, รอยละ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละขอเรียงลําดับจากคาเฉล่ียจาก

มากไปหานอย ไดแก 1) ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาโดยการสนองความตองการ ประกอบดวยสินคา

บริการ และความคิดผลิตภัณฑตองมูลคาในสายตาของลูกคา 2) มูลคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน สวนลด ระยะเวลาในการ

ชําระเงิน และระยะเวลาในการใหสินเชื่ออันเปนตนทุนของลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับ

ราคาของผลิตภัณฑสรางมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา 3) การดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ชวยนําผลิตภัณฑ หรือบริการ         

ใหเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือใชคนกลางเพื่อความสะดวกในการสงมอบใหลูกคา 4) กิจกรรมที่สรางขึ้นมาเพื่อใช

เปนตัวกระตุนใหลูกคาทําการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการไดเร็วขึ้น หรือมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด  อาหารฟาสตฟูด  คนวัยทํางาน 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to investigate the marketing factors affecting fast food 

consumption among working-age people in 21 Sub-district Takhli, Nakhon Sawan Province. The research 

population included working people among the 21 sub-districts of Takhli, Nakhon Sawan province, 725 

households. Research samples Based on random sampling from the exact population. Using the Yamane 

formulas with 95% confidence and the .05 deviation of 257 households, the instruments used in the 

research were statistical questionnaires used for data analysis: mean, percent and standard deviation. 
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The research found that The overall picture of market factors is very high. Considering each item 

from average to descending: 1) Things offered by business To satisfy our customers by satisfying their needs. 

Consists of service products. And product ideas need value in the eyes of the customer. 2) The value of 

the product in the form of money, discount, payment period. And the length of the loan, which is the 

cost of customers to make a purchase. Consumers will compare between value With the price of a product, 

create a higher value or better price. 3) Operations or activities that lead the product. Or services to be 

moved from the manufacturer to the consumer. Or use a middleman to facilitate delivery to customers. 

4) An activity created to motivate a customer to buy a product or service faster or more. 

 

Keywords: marketing factors, fast food, working people 

 

1. บทนํา 

  เปนที่ทราบกันดีวาการบริโภคอาหารเปนส่ิงที่มนุษยเราใหความสําคัญเปนอยางมาก การบริโภคน้ันเกิดขึ้น เปน

ประจําทุกวันทําใหเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตนับตั้งแตวัยเด็ก วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ การไดรับสารอาหารที่เปน

หมวดหมูตามที่รางกายตองการน้ันเปนส่ิงที่จําเปน การบริโภคอาหารฟาสตฟูดเกิดขึ้นที่แรกและเปนที่นิยมเปนอยางมากขึ้นใน

ทุก ๆ ป ฟาสตฟูดมี 2 ประเภท พวกแรกคือ อาหารประเภทกินอ่ิม ฟาสตฟูดพวกแรกน้ีจะมีสวนประกอบจําพวกแปง เน้ือสัตว

และผัก โดยในหน่ึงชุดอาจประกอบไปดวยอาหาร พวกหน่ึงก็คือ SNACK FASTFOOD ปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

ของคนไทยสามารถถายทอดถึงกันไดอยางแพรหลายโดยเฉพาะอาหารจานดวนจากตะวันตกที่เขามามีบทบาท และมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความรูทางโภชนาการที่ดีใหกับคนวัยทํางาน อีกทั้งยังเปนผลดีตอ

เจาของธุรกิจอีกดวย 

  ดังสภาวการณในปจจุบันพบวา การเลือกบริโภคอาหารเนนคุณประโยชนเปนเรื่องที่อยูในอันดับลองลงมา 

โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในวัยทำงานจะมีชีวิตประจำวันที่เรงรีบในชวงเวลาเชาหรือ ชวงเวลาพักเที่ยง บุคคลในวัยทำงานทั่วไป

สวนมากตองรบีรับประทานอาหารเพื่อใหทันตามชวงเวลาที่ทางบริษัทไดกำหนดไวเฉพาะน้ัน บุคคลเหลาน้ีจะตองเผชิญกับการ

แขงขันทั้งกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ตองเรงรีบในชวงเวลาน้ัน เชนเดียวกัน จึงทาใหไมมีเวลาในการคัดสรรในการรับประทานอาหาร

มากมายนัก สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเลือกที่จะบริโภคจานดวน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาจนลืมนึกถึง

คุณคาทางโภชนาการอาหารไป แตดวยรสชาติของอาหารจานดวนที่มีหลากหลายรูปแบบ ประกอบกบรายการอาหารที่มีให

เลือกสรรมากมายจึงทำใหเปนที่นิยม นอกจากน้ันแลวยังสามารถหาซ้ือไดสะดวกตามรานอาหารตามส่ังทั่วไป รานอาหารใน 

หางสรรพสินคา หรือแมกระทั่งรานสะดวกซ้ือ เปนตน (เครือมาศ  มีเกษม, 2554) 

จึงนับวาเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิง่ในการนำมาทำการวิจัยเก่ียวกับปจจยที่สงผลใหผูบริโภคอยางบุคคลวัยทำงานที่

ทําการตดัสินใจในการเลือกทีจ่ะบริโภคอาหารจานดวน เพื่อเปนประโยชนในการปรับวิสัยทศนั  ใหบุคคลวัยทำงานเลือกที่จะ

หันมาใสใจดูแลในสุขภาพมากขึ้น และเพื่อสำรวจความตองการของผูบริโภคดานความตองการในดานตาง ๆ ทั้งน้ี เพื่อที่จะให

กลุมผูผลิตน้ันไดทราบความตองการในดานตาง ๆ ของผูบริโภค ซ่ึงเปนผลดีในการสรางจุดมุงหมายผลิต เพื่อใหตรงตามความ

ตองการของผูบริโภคเพื่อเพิ่มยอดจำหนายใหมากขึน้ และลดส่ิงตาง ๆ ที่ไมจําเปน ซ่ึงจะเปนการลดคาใชจายในการผลิตและ

อาจจะเปนการตดัสินใจในการเพิ่มหรือลดสาย ผลิตภณัฑตามขอมูลที่ไดรับมา โดยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมาน้ันจะเห็นวาจะเปน

ประโยชนกับทั้ง 2 ฝายคือ ทั้งดานผูบริโภคและดานผูผลิต 

ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อจะทําใหผูประกอบการทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค และนํา

สวนผสมทางการตลาดมาตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 
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2. วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดเก่ียวกับอาหารฟาสตฟูด 

      ความเปนมาของอาหารฟาสตฟูด กิจการอาหารฟาสตฟูด อีกแหงนึงที่ชื่อเสียงทางดานไกทอดและเครื่องดื่ม คือ 

นํ้ารูทเบียรจากอเมริกา คือ เอ แอนด ดับบลิว ไดเขามาเปดกิจการในประเทศไทยครั้งแรก ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เม่ือ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2526 โดยบริษัท ไตตันโคอินเตอรเนชั่นเนล จํากัด ไดรับสิทธิทางการคาจากบริษัทเอ แอนด ดับบลิว 

อินเตอรเนชั่นเนลจํากัด เปดจําหนายไกทอด แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก และนํารูทเบียร ตอมาขยายสาขาไปที่สยามสแควร 

ศูนยการคาพันธุทิพย พลาซา ถนนสีลม และอนุสาวรียชยัสมรภูมิ 

       วิไลวรรณ คงกิจ (2548, หนา 7) กลาววา อาหารฟาสตฟูด หมายถึง อาหารที่เตรียมและปรุงไวสําเร็จรูปแลว

สามารถรับประทานไดทันทีหรือใชเวลาสําหรับกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนการรับประทานเพียงไมก่ีนาทีสามารถน่ังรับประทานใน

รานหรือนําออกไปนอกรานก็ได ไดแก อาหารจําพวกแฮมเบอรเกอรพิซซา ไกทอด โดนัท เปนตน 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

     ศุภกิต เอ้ือกฤดาที่การ (2548,หนา 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรมการ

ตัดสินใจ ซ้ือการใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการซ่ึงการกระทําสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรู ความ

เขาใจ พฤติกรรม และภายในเหตุการณตาง ๆ ที่มนุษยไดกระทําขึ้นตามที่มนุษยคาดหวังในความตองการของตนเอง 

    อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, หนา 14) นําเสนอ แนวคิดใหพิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรม

ผูบริโภควาเปนผลจากกระบวนการในการแกไขปญหา (problem solving) ของบุคคล จากภาพ จะสังเกตเห็นวาตัวกระตุนมี

รูปแบบหลายอยาง ทั้งในลักษณะของส่ิงแวดลอมตาง ๆ และตัวกระตุนที่นักการตลาดสรางขึ้น ซ่ึงก็ไดแกสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix--4P’s) น่ันเอง นอกจากน้ี แบบจำลองพฤติกรรมผูบริโภคยังแสดงถึงความสัมพันธ ระหวาง

ตัวกระตุน และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่วา เม่ือบุคคลไดรับตัวกระตุน กลองมืดจะทำหนาที่เปล่ียนตัวกระตุน

เปนปฏิกิริยาตอบสนอง องคประกอบภายในกลองมืดที่ดําเนินกลไกตาง ๆ ประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 คุณสมบัติของผูซ้ือที่

มีอิทธิพลตอการรับรูหรือมีปฏิกิริยาตอตัวกระตุนทั้งหลาย เชน อายุเพศการศึกษาของผูบริโภค เปนตน สวนที่ 2 กระบวนการ

ตัดสินใจของผูซ้ือ 
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 3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 

      สุธาริณี วิภาธนกิจ, 2550 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง เครื่องมือการตลาด

ที่ธุรกิจควบคุมได ซ่ึงใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจeหนาย (Place) การกำหนดราคา (Price) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เรา

สามารถเรียกสวนประสมทาง การตลาดไดอีกอยางวา 4P’s และผูบริหารการตลาดสามารถที่จะวางกลยุทธ โดยที่จะเนน P ตัว

ใด ตัวหน่ึงมากกวากัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภคซ่ึงแตละ P มี

รายละเอียด ดังน้ี 

     1) ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงที่สามารถตอบสนองความจำเปน และความตองการของมนุษยได ผลิตภัณฑ

อาจมีคุณสมบัติที่จับตองไดและจับตองไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ชื่อผลิตภัณฑ การบรรจุ

หีบหอ 

     2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคาผลิตภณัฑกับราคาผลิตภณัฑน้ัน  ถาคุณคาสูงกวาลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง

คำนึงถึงคุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคา

ผลิตภณัฑน้ัน ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของการแขงขันปจจัยอ่ืนๆ 

    3) การจัดจำหนาย (Place & Distribution) เปนกิจกรรมนำผลิตภัณฑ ที่กำหนดไวออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือ 

สถานที่ตาง ๆ ที่ชวยในการกระจายสินคา การขนสง การเก็บรักษาสินคาคงคลัง ไดแก  

       - ชองทางการจัดจำหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุมของสถานที่หรือบุคคลที่ทำหนาที่ หรือ

กิจกรรมอันจะนำผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชในสวนที่เปนเรื่องการพิจารณาวาจะจำหนายผลิตภัณฑโดยผาน

คนกลางตาง ๆ อยางไร กลาวคือ พิจารณาถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑเคล่ือนยายจากผูผลิตผานคนกลางตาง ๆ  

 - การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ การเคล่ือนยายตัว

สินคาที่มีปริมาณถูกตองไปยังสถานที่ที่ตองการและเวลาที่เหมาะสม ในสวนน้ีจึง ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษาตัว

สินคาภายในองคการธุรกิจของตน และในระบบชองทางการคลังสินคา และการควบคุมสินคาคงคลัง  

 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การใหขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทำการขายและการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึงหรือ หลายเครื่องมือโดยตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสม

ประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

      เครือมาศ  มีเกษม (2554) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานที่อยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานที่อยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ดานทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับอาหารจานดวนในระดับมาก สวนทัศนคติดานความรูสึกที่มีตออาหารจานดวนของบุคคลวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตวัอยางมีความรูสึกเก่ียวกับอาหารจานดวนในระดับมาก 

     ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญเลือกบริโภคอาหารจานดวนประเภทไกทอดบอยที่สุด รองลงมาเลือก บริโภคอาหารจานดวนประเภทพิซซา โดยกลุม

ตัวอยางมีความถี่ในการบริโภคอาหารจานดวนนอยกวา 5 ครั้งตอเดือน และพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซ้ืออาหารจาน

ดวนตามหางสรรพสินคา ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานดวนตอครั้งประมาณ 432 บาท โดยกลุมตัวอยางสวน 

ใหญไดรับความพึงพอใจจากการบริโภคอาหารจานดวนในระดบัมาก 
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     ดานความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม

ตัวอยางมีความเห็นดวยมากทีสุ่ดวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย ปจจยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา มีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภค อาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ตามลำดับ 

 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําการกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการกําหนดการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงสํารวจ 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 725 

ครัวเรือน  

       4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก คนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 725 

ครัวเรือน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจํานวนแนนอน โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่มีความเชื่อม่ันรอย

ละ 95 และมีคาความคลาดเคล่ือน .05 จํานวน 257 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน ในการตอบแบบสอบถาม) โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 

 4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประเภท คําถามปลายปด ลักษณะเปนตัวเลขมาตรา

สวนประมาณคา มี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของ

คนวัยทํางาน ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

      ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) เปนเรื่องเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน ในหมู 21 

ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค สําหรับมาตรวัดตัวแปรเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภค

อาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงกําหนดระดับปจจัยที่สงผลตอการจําหนาย

สินคาตามตลาดนัดของผูขาย จากมากไปหานอย โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดมากที่สุด 

  4 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดมาก 

  3 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดปานกลาง 

  2 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดนอย 

  1 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดนอยที่สุด 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

      ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบการใหคะแนน

ของแบบสอบถามทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปน้ี 

      สวนที่ 1  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดวยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ ในรูปตารางประกอบความเรียง 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2410 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

      สวนที ่2  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งภาพรวม ดวยวิธีการหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแปลความหมาย

คะแนนเฉล่ียปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน นํามาพิจารณาระดับตามเกณฑเปน 

รายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียที่ไดไปเปรียบเทียบหลักเกณฑในการแปลความหมาย 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      4.4.1 คารอยละ (percentage) 

      4.4.2 คะแนนเฉล่ีย (mean) 

      4.4.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

5. ผลการศึกษา 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางาน 

ในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อใหบรรลุความมุงหมายที่ตั้งไวผูวิจัยตามลําดับ 

 5.1 การวิเคราะหขอมูล 

      ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน วิเคราะหโดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) 

      ตอนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความสําคัญตามเกณฑที่กําหนดไว 

 5.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

      ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรจําแนกตามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน วิเคราะหโดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานทีบริโภคอาหารฟาสตฟูด 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=257) รอยละ 

เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

อาย ุ

    ต่ํากวา 30 ป 

    30-40 ป 

    41-50 ป 

    มากกวา 50 ป 

สถานภาพสมรส 

    โสด 

    สมรส 

    หมาย/หยาราง 

    แยกกันอยู 

 

123 

134 

 

6 

80 

125 

46 

 

24 

179 

28 

26 

 

49.5 

50.4 

 

6 

80 

125 

46 

 

24 

179 

28 

26 
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ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานทีบริโภคอาหารฟาสตฟูด (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=257) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

    ต่ํากวาปริญญาตร ี

    ปริญญาตรี 

    สูงกวาปริญญาตร ี

อาชีพ 

    รับขาราชการ 

    ลูกจางบริษัทเอกชน 

    ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 

    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

    ไมเกิน 10,000 บาท 

    10,001-20,000 บาท 

    20,001-30,000 บาท 

    มากกวา 30,000 บาท 

 

119 

97 

41 

 

79 

59 

108 

11 

 

59 

99 

56 

43 

 

44.7 

39.9 

15.4 

 

33.1 

22.2 

40.6 

4.1 

 

22.2 

40.1 

21.1 

16.6 
  

จากตารางที่ 1  พบวา ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญเปนหญิง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 50.4 มีอายุ 41-

50 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 47.0 สถานภาพสมรส จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 70.7 การศึกษาระดับต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 44.7 ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 40.6 และมีรายได 

10,001-20,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 40.1 

 

 ตอนที่ 2 ปจจัยทางกาตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่ มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่  21        

ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยหาคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปผลตามเกณฑที่กําหนดไว ดังแสดง

ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานผลิตภัณฑ 

ดานผลิตภัณฑ 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

1. มีรายการอาหารใหเลือกมาก 

2. สีสันของอาหารสวยงาม นารับประทาน 

3. บรรจุภัณฑของอาหารมีความทันสมัย และสะดวกในการ 

   รับประทาน 

4. อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ 

5. อาหารรอน สด ใหม เหมือนกับที่ไปใชบริการที่ราน 

3.80 

4.20 

4.39 

 

4.28 

4.02 

0.41 

0.44 

0.62 

 

0.55 

0.44 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 
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 ตารางที่ 2 (ตอ) 

ดานผลิตภัณฑ 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

6. รสชาติอาหารอรอย ถูกหลักอนามัย 

7. ความเพียงพอของเครื่องปรุงที่ใหเพิ่มเติม เชน 

   ซอสมะเขือเทศ 

4.15 

4.12 

0.68 

0.61 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 0.31 มาก 

 

จากตาราง 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่  21 ตําบล   

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก บรรจุภัณฑของอาหารมีความทันสมัย และสะดวกในการรับประทาน (= 4.39, 

S.D. = 0.62) อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ (   = 4.28, S.D. = 0.55) และสีสันของอาหารสวยงาม นารับประทาน (   = 

4.20, S.D. = 0.44) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก มีรายการอาหารใหเลือกมาก (  = 3.80, S.D. = 0.41) 

 

ตาราง 3 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานราคา 

ดานราคา 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร 

2. อาหารมีหลายราคาใหเลือก 

3. มีการกําหนดราคาชัดเจน 

4. เม่ือส่ังซ้ืออาหารมากกวายอดขั้นต่ํา มีบริการสงฟร ี

5. ความคุมคาของราคาสินคากับบริการที่ไดรับ 

6. มีการแจงราคาสินคาในขณะที่ส่ังอาหาร 

4.08 

4.35 

4.13 

4.14 

4.28 

4.20 

0.64 

0.59 

0.65 

0.66 

0.61 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.19 0.36 มาก 

 

จากตาราง 3 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล  

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 4.19, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อาหารมีหลายราคาใหเลือก (   = 4.35, S.D. = 0.59) ความคุมคาของราคา

สินคากับบริการที่ไดรับ (  = 4.28, S.D. = 0.61) และมีการแจงราคาสินคาในขณะที่ส่ังอาหาร (  = 4.20, S.D. = 0.68) 

ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร (  = 4.08, S.D. = 0.64) 
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ตาราง 4 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

1. มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง 

2. สถานที่ตั้งของแตละสาขามีความสะดวกตอการเลือก 

   ใชบริการ 

3. การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค 

4. สถานที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 

5. มีจุดใหบริการเพียงพอตอความตองการ 

6. บรรยากาศภายในรานเย็นสบาย มีเพลงฟง จูงใจให       

   ไปใชบริการ 

7. ชวงเวลาที่เปด 10.00-22.00 น้ันเหมาะสม 

4.17 

4.05 

 

4.15 

3.94 

4.04 

3.88 

 

4.04 

0.50 

0.46 

 

0.50 

0.73 

0.56 

0.50 

 

0.42 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.03 0.28 มาก 

   

  จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบล

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 4.03, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง (   = 4.17, S.D. = 0.50) 

การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค (  = 4.15, S.D. = 0.50) และสถานที่ตั้งของแตละสาขามีความสะดวกตอ

การเลือกใชบริการ (  = 4.05, S.D. = 0.46) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก บรรยากาศภายในรานเย็นสบาย มี

เพลงฟง จูงใจใหไปใชบริการ (  = 3.88, S.D. = 0.50) 

 

ตาราง 5 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

1. มีการประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน 

2. มีการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทย ุ

   หนังสือพิมพ ฯลฯ 

3. มีการจัดรายการสงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชน  

   ลดราคา แลกซ้ือ ฯลฯ 

4. มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่คอยใหบริการ 

5. มีการจัดรายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ 

4.16 

4.03 

 

4.26 

 

4.21 

4.00 

0.55 

0.58 

 

0.55 

 

0.54 

0.69 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 4.12 0.30 มาก 
 

  จากตาราง 5 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตา

คลี จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการจัดรายการสงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชน ลดราคา แลกซ้ือ ฯลฯ 
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(  = 4.26, S.D. = 0.55) มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่คอยใหบริการ (  = 4.21, S.D. = 0.54) และมีการ

ประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน (   = 4.16, S.D. = 0.55) ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก มีการจัด

รายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ (  = 4.00, S.D. = 0.69) 

 

ตาราง 6 ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ในภาพรวม 

ภาพรวม 
ระดับปจจัยทางการตลาด 

  S.D. แปลความ 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

4.13 

4.19 

4.03 

4.12 

0.31 

0.36 

0.28 

0.30 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 4.12 0.20 มาก 

  

จากตาราง 6 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่  21 ตําบล  

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียสูงไปต่ํา ดังน้ี ดานราคา ( = 4.19, S.D. = 0.36) ดานผลิตภัณฑ ( = 4.13, S.D. = 0.31) ดานการสงเสริม

การตลาด (= 4.13, S.D. = 0.30) และดานชองทางการจัดจําหนาย (= 4.03, S.D. = 0.28) 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21 ตําบลตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 6.1 ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 50.4 มีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 47.0 

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 70.7 การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.7 ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปน

รอยละ 40.6 และมีรายได 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.1 

 6.2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมู 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค 

     1) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก บรรจุภัณฑของอาหารมีความทันสมัย และสะดวกในการรับประทาน อาหารมีคุณคาทางโภชนาการ และสีสันของ

อาหารสวยงาม นารับประทาน ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก มีรายการอาหารใหเลือกมาก  

     2) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

อาหารมีหลายราคาใหเลือก ความคุมคาของราคาสินคากับบริการที่ไดรับ และมีการแจงราคาสินคาในขณะที่ส่ั งอาหาร 

ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณอาหาร  

               3) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก มีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง การตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค และสถานที่ตั้งของแต
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ละสาขามีความสะดวกตอการเลือกใชบริการ ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก บรรยากาศภายในรานเย็นสบาย มี

เพลงฟง จูงใจใหไปใชบริการ  

               4) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก มีการจัดรายการสงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชน ลดราคา แลกซ้ือ ฯลฯ มีการสงเสริมการขายผานพนักงานที่

คอยใหบริการ และมีการประชาสัมพันธโดยการแจกแผนพับตามบาน ตามลําดับ สวนขอที่มีเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก มีการจัด

รายการพิเศษสําหรับเทศกาลตาง ๆ 

     5) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงไปต่ํา ดังน้ี ดานราคา ดาน

ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลดังน้ี 

     7.1 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21  ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ คือ ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาโดยการ

สนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคาบริการ และความคิด

ผลิตภัณฑตองมูลคาในสายตาของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับ เชียน ไป (2558,หนา 72) กลาว สวนผสมทางการตลาด เพราะเปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง และยังเหมาะสมสำหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค และนำไปสูการ

สรางเปนกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมตอการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 

     7.2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21  ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานราคา คือ มูลคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน สวนลด ระยะเวลาในการ

ชําระเงิน และระยะเวลาในการใหสินเชื่ออันเปนตนทุนของลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับ

ราคาของผลิตภัณฑสรางมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ซ่ึงสอดคลองกับ วิมลมาศ บัวเพชร (2556) ที่พบวา ปจจัยดาน

ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ/บริการ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย กิจกรรมสงเสริมทางการตลาด เปนปจจัยที่จะมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา และบริการตาง ๆ 

     7.3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21  ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงชองทางการจัดจําหนาย คือ การดําเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ชวยนําผลิตภัณฑ หรือบริการใหเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือใชคนกลางเพื่อความสะดวกในการสงมอบ

ใหลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับเครือมาศ  มีเกษม (2554, หนา 89) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําหนายมีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงานอยูในระดับมาก 

     7.4 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 21 ตําบลตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึง การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่สรางขึ้นมา

เพื่อใชเปนตัวกระตุนใหลูกคาทําการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการไดเร็วขึ้น หรือมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองเครือมาศ มีเกษม (2554, 

หนา 89) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทำงาน

อยูในระดับมาก 
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8. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของคนวัยทํางานในหมูที่ 

21 ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

     1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการอาหารฟาสตฟูด ควรมีการสงเสริมใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงตราสินคาหรือ  

แบรนดของตนเอง ใหมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น และจะตองทำใหผูบรโิภคเกิดความเชื่อม่ันในดานตาง ๆ เชน วัตถุดิบ รสชาติ

ของอาหาร เปนตน 

     2) ดานราคา ส่ิงที่ผูประกอบการตองคํานึงถึงมากที่สุดคือ คุณคาเม่ือเทียบกับราคาสินคา เปนส่ิงที่ผู บริโภค

ตองการมากที่สุด 

     3) ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีจํานวนสาขาที่ใหบริการอยางทั่วถึง สถานที่ตั้งของแตละสาขามีความ

สะดวกตอการเลือกใชบริการ ตองคํานึงถึงการตกแตงรานหรูหราสวยงามจูงใจใหไปบริโภค จะตองมีจุดใหบริการเพียงพอตอ

ความตองการ ชวงเวลาที่เปด 10.00-22.00 น้ันเหมาะสม 

     4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ือง เพื่อกระตุนใหผูบริโภค

เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

     1) ควรศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ เขามาใชในการศึกษาเพื่อทำให เกิดความครอบคลุมของ

เน้ือหาใหมากยิ่งขึ้น  

     2) ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึกตาง ๆ เชน การใชรูปแบบของการสังเกต และการ สัมภาษณกลุมผูบริโภคที่

เลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินวิจัย ตอไป 

     3) การศึกษาในครั้งน้ีมีระยะเวลาในการศึกษานอย และจำนวนกลุมตัวอยางยังไมครอบคลุมอยางทั่วถึง ใน

การศึกษาครั้งตอไปน้ัน ควรเพิ่มจำนวนของกลุมตวัอยาง และกระจายกลุมตัวอยางใหทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มี

ความเที่ยงตรงและสามารถ นําไปใชประโยชนไดมากขึ้น  

     4) ควรพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยที่ถูกตองและแมนยำ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีเม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว กลุมตัวอยาง           

คือ นักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร 

วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธ์ิเกาตน และอุทยานแมลามหาราชานุสรณจํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เม่ือนํามาทดลองใช ไดคาความเชื่อม่ัน 0.963 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว และการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียง 

ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดานการรับประกัน ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ดานการเอาใจใส

นักทองเที่ยว ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานส่ิงที่สัมผัสได 

2. การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามอายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวที่เคยไป แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, นักทองเที่ยว, สถานที่ทองเที่ยว, จังหวัดสิงหบุรี 

 

Abstract 

 

The purposives of this research were to : 1) study the service quality of tourist at tourist attractions of 

Singburi Province, and 2) compare the service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province 

classified by sex, age, marital status, level of education, average monthly income, domicile tourists, and 

attractions. The samples used in this research were 385 members of the tourists aged 18 years and over 

who visit the main attraction is popular in Singburi province. The instrument employed was a questionnaire 

with reliability value of 0.963. The data were systematically analyzed by descriptive statistics (percentage, 
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mean and standard deviation) and inferential statistics (t - test, F-test and Fisher’s Least - Significant 

Difference : LSD).The research findings were as follows: 

1. Service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province overall in 5 aspects were rated 

at a high level. These aspects ranging in descending order were as follows: Assurance, responsiveness, 

empathy, reliability, and tangibility respectively. 

2. The comparison of the Service service quality of tourist at tourist attractions of Singburi Province 

classified age, marital status, level of education, average monthly income, domicile tourists, and attractions, 

there were a statistically significant difference at the .001 level. When classified by sex there was not 

statistically significant difference 

 

Keywords: service quality, tourist, tourist attractions, Singburi Province 

 

บทนํา  

 

 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวสงผลใหการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ชวยสรางรายไดใหกับ

ประเทศ ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงไดมีการรวมตัวกันตั้งสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อจะให

องคกรน้ีเปนตัวแทนของเอกชนในการสงเสริม พัฒนา แกปญหา ยกระดับมาตรฐานการบริการทองเที่ยว ประจวบกับจังหวัด

สิงหบุรีมีความโดดเดนทางดานการทองเที่ยวเชิงศาสนา เน่ืองจากมีวัดที่มีชื่อเสียงและเปนที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป เชน 

วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทองการทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ไดแก อนุสาวรียวีร

ชนคายบางระจัน นอกจากน้ีแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไดแก วัฒนธรรมบานไทยพวน แหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ไดแก อุทยานแมลามหาราชานุสรณ  )สํานักงานจังหวัดสิงหบุรี , 2559 :   1 )การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด

สิงหบุรีในระยะเวลาที่ผานมา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว และการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สวนดาน

บริการทางการทองเที่ยวน้ัน ยังขาดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพการบริการเพื่อ

เพิ่มมูลคาของแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี พบวา ยังขาดลักษณะศักยภาพในระดับสากล 3 ประการ ไดแก 1) ดานความ

ดึงดูดใจ คือ สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีไมมีเสนหเฉพาะตัว หรือลักษณะเฉพาะของเหตุการณสําคัญอยางแทจริง  เปนส่ิง

ที่จับตองไมไดจริง ไมสามารถตอบสนองนักทองเที่ยวได 2) ดานความสามารถในการเขาถึงงาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขามาชมแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกและใกลชิดเน่ืองจากสถานที่ทองเที่ยวหลักไมไดอยูเสนทางหลวงของประเทศ 

และ 3) ดานความประทับใจ ไมใหความสุขในขณะเที่ยวชม ส่ิงน้ีทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตระหนักถึงคุณภาพ

ของการรองรับในดานพื้นที่ และการบริการใหตรงกับความตองการ เพื่อไมใหแหลงทองเที่ยวเสียเปรียบทางดานการแขงขัน 

จํานวนนักทองเที่ยวลดลงไปเรื่อย ๆ จนมีผลถึงความเส่ือมโทรมของแหลงทองเที่ยวที่ยากตอการพัฒนา  )สุพาดา  สิริกุตตา, 

2557 : 6)  

 จากการสัมภาษณ นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวหลักทั้ง 5 สถานที่ พบปญหาในดานมาตรฐานและคุณภาพใน

การบริการนักทองเที่ยว ขาดศักยภาพในการแขงขันในตลาดการทองเที่ยวในประเทศ และตางประเทศ เพราะใชภูมิปญญา

ทองถิ่นเดิม ไมมีนโยบายจัดจางมัคคุเทศกที่มีความชํานาญในการส่ือสารขาดความเชื่อถือไววางใจในการใหขอมูล สถานที่

ทองเที่ยวในฤดูทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเขามาในสถานที่เที่ยวจํานวนมากไมสามารถตอบสนองบริการการทองเที่ยวไดอยาง

รวดเร็วและยังไมสามารถเอาใจใสนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง เน่ืองจากบุคคลากรตามแหลงทองเที่ยวมีจํานวนนอยไมเพียงพอ 

และยังมีขาวลักขโมยของมีคาของนักทองเที่ยว สวนสถานที่จอดรถไมเพียงพอเกิดคดีเฉี่ยวชนใหเห็นทุกป ไมสามารถควบคุม

ความปลอดภัยในทรัพยสินของนักทองเที่ยวได คุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานยังเปนส่ิงที่ไมสามารถจับตองได  )ขนิษฐา 
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จะเห็นไดวา คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรียังมีนโยบายไมชัดเจน และจังหวัดสิงหบุรี

เปนจังหวัดเล็กๆ สถานที่ทองเที่ยวหลักไมอยูเสนทางหลวงประเทศ โอกาสนักทองเที่ยวจะแวะเวียน ประกอบกับผูวิจัยได

ศึกษาและทํางานเปนมัคคุเทศก จึงมีความสนใจในการพัฒนาดานคุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวหลักของจังหวัด

สิงหบุรี เพื่อเปนแนวทางยกระดับมาตรฐานสามารถแขงขันในเวทีระดับประเทศและตางประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุร ี

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีเม่ือจําแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว   

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี แตกตางกันเม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชพี รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว    

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี โดย

ประยุกตใชแนวคิดการวัดคุณภาพการบริการทองเที่ยวที่ดี  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2556 : 311 - 312) ดังภาพ 1 

 

                       ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 

             (independent variables)                                             (dependent variable) 

ขอมูลทั่วไป   

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพสมรส 

4.  ระดับการศึกษา 

5.  อาชีพ 

6.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

7.  ภูมิลําเนานักทองเที่ยว 

8.  สถานที่ทองเที่ยว 

  คุณภาพการใหบริการ 

1.  ดานความเชื่อถือและไววางใจ  

2.  ดานการตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว  

3.  ดานการรับประกัน 

4.  ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว 

5.  ดานส่ิงที่สัมผัสได  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการ

บริการในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมากและเม่ือแยกพิจารณาแตละดาน

ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ดานการรับประกันดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว 

และดานส่ิงที่สัมผัสได พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการใหบริการในแตละดานอยู ในระดับมาก ซ่ึ งจากการ

เปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึงความพึงพอใจในการไดรับบริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลใน

ดานอาชีพ และระดับรายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการบริการไมแตกตางกัน  

  พรประภา ไชยอนุกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-

35,000 บาท และใหระดับความคิดเห็นของปจจัยคุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก และมีความพึงพอใจดานการเขาใจและรูจักผู รับบริการมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานการใหความเชื่อม่ันตอผูรับบริการ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในอําเภอสวน

ผ้ึง จังหวัดราชบรุีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 ในสวนของปจจัยคุณภาพการใหบริการที่มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจ พบวามีความสัมพันธกันทุกดานและเปนไปทิศทางเดียวกัน 

  ดลใจ  มณีงาม (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหาร

จัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1)พฤติกรรมของผูมาเที่ยวสวนใหญ มาทองเที่ยว 3 

ครั้งขึ้นไปตอเดือน มาเที่ยววันเสาร-วันอาทิตย เดินทางมาโดยรถสวนตัว คาใชจายตอครั้ง 1,001-5,000 บาท และจะกลับมา

เที่ยวอีก 2)ระดับความคิดเห็นของผูมาเที่ยวดานการวางแผน ดานการจัดการสถานที่ทองเที่ยว ดานการแนะนํา/จูงใจผูมาเที่ยว 

และดานควบคุมดูแลความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 3)ระดับความพึงพอใจของผูมาเที่ยวดานการ

บริการ และดานสถานที่ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนดานการอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน

กลาง 4)ผูมาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5)ผูมาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6)ผูมาเที่ยวที่มีการเดินทางมาทองเท่ียว และคาใชจายที่

ใชตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7)ปจจัยสวนบุคคลของผูมาเที่ยวมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูมาเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8)ระดับความคิดเห็นของผูมาเที่ยวมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูมาเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

  เสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ 

และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้า กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย

พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวมากที่สุด และดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูใน

ระดับนอยที่สุด สําหรับคุณภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวพบวา คุณภาพดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจอยูในระดับ

มากที่สุด และดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการอยูในระดับนอยที่สุด สําหรับภาพลักษณของตลาดสามชุกพบวา 

ภาพลักษณดานความรูสึกอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่ภาพลักษณดานการเขาถึงอยูในระดับนอยที่สุด นอกจากน้ี ยังพบวา 

นักทองเที่ยวมีความเห็นโดยรวมวาจะกลับมาเที่ยวซํ้าในระดับมาก ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่
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มีอิทธิพลตอการกลับมาเที่ยวซํ้ามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย คุณภาพ

การใหบริการ และภาพลักษณสงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้าในขณะที่ความพึงพอใจไมสงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้าที่ตลาด

สามชุกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  พรพิมล ขุนทองจันทร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวของหัวหินซาฟารี 

เเอนดแอทเวนเจอร พารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 

36-45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว 2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทองเที่ยวเพื่อการ

พักผอน มีคาใชจายในการทองเที่ยวตอวันไมเกิน 2,000 บาท ตัดสินใจทองเที่ยวดวยตนเองเดินทางทองเที่ยวสวนบุคคล 

เดินทางทองเที่ยวในแตละครั้งเปนระยะเวลา 1-2 วัน และสวนใหญทราบขอมูลการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต3) นักทองเที่ยว

เห็นวาหัวหินซาฟาร ีเเอนดแอทเวนเจอรพารคจังหวัดประจวบคีรีขันธมีคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 4 ดาน ดังน้ี ดานความเห็นอกเห็นใจ ดานความเปน

รูปธรรม ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานการใหความเชื่อม่ัน ตามลําดับ สวนดานการตอบสนองความตองการ มีคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับปานกลางและ 4) นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

ของหัวหินซาฟารี เเอนดแอทเวนเจอรพารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน สวนเพศ อายุ อาชีพ วัตถุประสงคในการ

ทองเที่ยวคาใชจายในการทองเที่ยวเฉล่ียตอวัน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยว ลักษณะการทองเที่ยวระยะเวลาใน

การทองเที่ยวในแตละครั้ง และชองทางการรับรูไมแตกตางกัน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่

นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธ์ิเกาตน และอุทยาน

แมลามหาราชานุสรณ ซ่ึงมีจํานวนที่ไมแนนอน 

   1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากมีจํานวนประชากรที่ไมแนนอน ผูวิจัยใชสูตรการคํานวณท่ีไม

สามารถนับจํานวนประชากรได (infinite population) คือ นักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่

นิยมของจังหวัดสิงหบุรี คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธ์ิเกาตน และอุทยาน

แมลามหาราชานุสรณ ดังน้ันจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรกรณีที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน  กําหนดคาความเชื่อม่ัน

รอยละ 95 และคาความคลาดเคล่ือน .05 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555 : 46) ไดขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 385 คน และ 

กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (quota random sampling) ตามสถานที่ทองเที่ยวหลักเปนที่นิยม

ของจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 5 ที่ เทาๆ กันที่ละ 77 คน 

 2.  เคร่ืองมือการวิจัย 

   2.1  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 

2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว โดยใชสถิติการหาคาความถี่ คารอยละ      

     ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

จําแนกเปน 5 ดาน มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

   2.2  นําแบบสอบถามผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคลอง

ของขอคําถามและเน้ือหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและเน้ือหา ดัชนีความสอดคลองอยูในชวง 0.67 – 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2423 

1.00  จึงสามารถใชเน้ือหาแบบสอบถามไดทุกขอ จากน้ันนําไปทดลองใช กับนักทองเที่ยววัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 

30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 0.963 แสดงวา

แบบสอบถามน้ีมีคาความเชื่อม่ันสูงสามารถนําไปใชในการวิจัยได 

      3.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

           ผูวิจัยแจกแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี 

คือ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร วัดพิกุลทอง อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน วัดโพธ์ิเกาตน และอุทยานแมลามหาราชานุสรณ และ 

ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (quota random sampling) ตามสถานที่ทองเที่ยวหลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 5                   

ที่ เทาๆ กัน ที่ละ 77 คน โดยใหผูตอบทําแบบสอบถามเลย แลวนํากลับมาดวย 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

   4. 1  การวิเคราะหขอมูลที่เปนปจจัยสวนบุคคล ของนักทองเที่ยวที่อายุ 18  ปขึ  นไปที่มาเที่ยวแหลงทองเที่ยว

หลักเปนที่นิยมของจังหวัดสิงหบุรี โดยใชสถิติการหาคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) นําเสนอผลการ

วิเคราะหดวยตารางประกอบการบรรยายดวยความเรียง 

   4.2  การวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ใชสถิติ

การหาคาเฉล่ีย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบการบรรยายดวยความเรียง  

   4. 3  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน โดยผลตอคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว ใชสถิติการทดสอบคาที           

(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยสถิติการทดสอบคาเอฟ (F-test) และใชการเปรียบเทียบรายคู กรณีที่

มีความแตกตางกันโดยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 

         

ผลการวิจัย  

 

ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกเปน 

5 ดาน ดังตาราง 1 

ตาราง 1  ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม  

คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว 
ระดับคุณภาพการบริการ 

  S.D. แปลผล 

1. ดานความนาเชื่อถือไววางใจ 3.63 0.68 มาก 

2. ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว 3.73 0.63 มาก 

3. ดานการรับประกัน 3.75 0.70 มาก 

4. ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว 3.68 0.76 มาก 

5. ดานส่ิงที่สัมผัสได 3.58 0.76 มาก 

 ภาพรวม 3.67 0.60 มาก 

  

 จากตาราง 1 พบวา คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดแก ดานการรับประกัน ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวได

อยางรวดเร็ว ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานส่ิงที่สัมผัสได 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว             

ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม

ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 

ตัวแปร สถิติในการ

ทดสอบ 

คาสถิติ p การพิสูจนสมมติฐาน 

1. เพศ t - test   0 .173  .863 ไมสอดคลอง 

2. อายุ F - test 37.869     .000*** สอดคลอง 

3. สภาพภาพสมรส F - test 19.850     .000*** สอดคลอง 

4. ระดับการศึกษา F - test 14.865     .000*** สอดคลอง 

5. อาชีพ F - test  9 .236     .000*** สอดคลอง 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน F - test  9 .997     .000*** สอดคลอง 

7. ภูมิลําเนานักทองเที่ยว F - test 29.440     .000*** สอดคลอง 

8. สถานที่ทองเที่ยว F - test 8.345     .000*** สอดคลอง 

***p ≤ .000  

 

 จากตาราง 2 พบวา การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนก

ตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวที่เคยไป 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันและ

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบรายคู คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม 

จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 

สถานภาพทั่วไป คาเฉล่ียสูงสุดใน

ภาพรวม 

ผลวิจัย 

1. อายุ 

(21 – 30 ป) 

3.96 ชวงอายุ 21 – 30 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีมากกวาทุกกลุม 

2. สภาพภาพสมรส 

(สมรส) 

3.79 สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมีากกวาทุกกลุม 

3. ระดับการศึกษา 

(ปริญญาตรี) 

3.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมีากกวาทุกกลุม 

4. อาชีพ 

(คาขาย/ธุรกิจสวนตัว) 

3.92 อาชีพคาขาย  /ธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมีากกวาทุกกลุม 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

(10,000 – 15,000บาท) 

3.90 รายได 10,000-15,000 บาทตอเดือนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการ

ใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีมากกวาทุกกลุม 
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ตาราง 3 (ตอ) 

สถานภาพทั่วไป คาเฉล่ียสูงสุดใน

ภาพรวม 

ผลวิจัย 

7.ภูมิลําเนานักทองเที่ยว 

(จังหวัดสิงหบุรี) 

3.90 นักทองเที่ยวภูมิลําเนาอยูจังหวัดสิงหบุรีมีความคิดเห็นตอคุณภาพการ

ใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมีากกวาทุกกลุม 

8. สถานที่ทองเที่ยว 

(วัดพิกุลทอง) 

3.90 สถานที่ทองเที่ยววัดพิกุลทองมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

นักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรมีากกวาทุกกลุม 

 

 จากตาราง 3  พบวา เปรียบเทียบรายคู คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี                  

ในภาพรวม จําแนกตามขอมูลทั่วไปของนักทองเทีย่ว พบวา ชวงอายุ 21 – 30 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพคาขาย  /ธุรกิจสวนตัว  รายได 10,000-15, 000  บาทตอเดือน นักทองเที่ยวภูมิลําเนาอยูจังหวัดสิงหบุรี และสถานที่

ทองเที่ยววัดพิกุลทอง ดังน้ันผูบริหารและเจาหนาที่ภาครัฐบาลและเอกชนในทองถิ่นตองใหบริการนักทองเที่ยวกลุมน้ีอยางมี

คุณภาพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชุมชนมากขึ้นและยั่งยืน  

  

การอภิปรายผล/สรุปผลจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ผูวิจัยพบประเด็นที่

สําคัญควรจะนํามาอภปิรายผล ดังตอไปน้ี 

 1. คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความ

นาเชื่อถือไววางใจ 2) ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว 3) ดานการรับระกัน 4) ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว และ                   

5) ดานส่ิงที่สัมผัสได ภาพรวม อยูในระดับมาก  ดังน้ันผูวิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยแยกเปนรายดาน ดังน้ี 

  1.1  ดานความนาเชื่อถือไววางใจ พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

ภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรประภา ไชยอนุกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการ

ใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบรุี ผลการศึกษาวิจัย

พบวา คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ดานความนาเชื่อถือไววางใจ อยูในระดับมาก 

  1.2 ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่

ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย

เรื่อง การประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี พบวา เม่ือแยกพิจารณาแตละดานพบวา ดานตอบสนองบริการทองเทีย่วไดอยางรวดเร็ว นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการในแตละดานอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานการรับประกัน พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ดานส่ิงที่

สามารถจับตองได ภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลใจ  มณีงาม (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาวิจัย

พบวา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ควบคุมดูแลความปลอดภัย อยูในระดับมาก 

  1.4 ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

ภาพรวม อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
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ของนักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้า กรณีศึกษาตลาด

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบวาคุณภาพดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจอยูในระดับมากที่สุด 

  1.5 ดานส่ิงที่สัมผัสได พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม 

อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ ขํารัก (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ และภาพลักษณของสถานที่ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้า กรณีศึกษาตลาดสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ และภาพลักษณของสถานที่

ทองเที่ยวที่สงผลตอการกลับมาเที่ยวซํ้า กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนานักทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว สามารถนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ี  

  2.1  คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส ภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยดลใจ มณีงาม 

(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมละความพึงพอใจของผูมาเที่ยวที่มีตอการบริหารจัดการสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวา ผูที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความพึงพอใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล ขุนทอง

จันทร (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวของหัวหินซาฟารี เเอนดแอทเวนเจอร พารค จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของหัวหิน

ซาฟารี เเอนด แอทเวนเจอรพารค จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

  2.3 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามอาชีพ ภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของพรประภา ไชยอนุกูล 

(2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยใน

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจับพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดเฉล่ียตอเดือน

แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 

  2.4 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ภาพรวม

และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ

พริ้มพักตร ไชยมี (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึง

ความพึงพอใจในการไดรับบริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพ และระดับรายได ภูมิลําเนานักทองเที่ยว ที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.5 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกภูมิลําเนานักทองเที่ยว ภาพรวม 

แตกตางกันยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของพริ้มพักตร ไชยมี 

(2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคาดหวังของนักทองเที่ยวถึงความพึงพอใจในการไดรับ

บริการในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพ และระดับรายได ภูมิลําเนานักทองเที่ยว ที่แตกตางกันมีความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2.6 คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามสถานที่ทองเที่ยว ภาพรวม 

แตกตางกันยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

   

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี พบวา ภาพรวม                

อยูในระดับมาก อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะแยกเปนรายดาน ดังตอไปน้ี 

 1.1 ดานการรับประกัน พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม             

อยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ เจาหนาที่สถานที่ทองเที่ยวสามารถสรางความม่ันใจใหกับลูกคาวา จะไดรับบริการที่

ดีที่เปนไปตามมาตรฐาน ดังน้ัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีบริการที่มีมาตรฐานดานความปลอดภัย                          

มีเจาหนาที่คอยดูแลตามจุดตาง ๆ เพื่อเปนการรักษาความม่ันใจและรับประกันไดวานักทองเที่ยวจะไดรับบริการที่ดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะที่ทองเที่ยวอยู   

 1.2 ดานตอบสนองบริการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเท่ียว 

จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลาที่

กําหนด ดังน้ัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตามจุดตาง ๆ รวมทั้งให

ความรูแกเจาหนาที่เพื่อใหคอยตอบคําถาม หรือใหคําแนะนําตางๆ แกนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็วและถกูตอง 

 1.3 ดานการเอาใจใสนักทองเที่ยว พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

ภาพรวมอยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ เจาหนาที่สถานที่ทองเที่ยวมีความเขาใจความตองการของนักทองเที่ยว

และสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวแตละรายไดอยางเหมาะสม ดังน้ัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี 

ควรฝกอบรมมัคคุเทศกใหแกเจาหนาที่ในสถานที่น้ันๆไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวทุกรายอยางทั่วถึงและเทา

เทียมกัน 

 1.4 ดานความนาเชื่อถือไววางใจ พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี 

ภาพรวม อยูในระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ เจาหนาที่สถานที่ทองเที่ยวมีบริการชั้นวางของหรือลอกเกอรให

นักทองเที่ยวฝากส่ิงของ ดังน้ัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีบริการการรับฝากของ หรือล็อกเกอรเก็บของ

ใหกับนักทองเที่ยวใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อถือและม่ันใจในทรัพยสินขณะทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ   

 1.5 ดานส่ิงที่สัมผัสได ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ภาพรวม อยูใน

ระดับมาก แตตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ดังน้ัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดสิงหบุรี ควรจัดใหมีสถานที่ที่สวยงาม เชน การรักษา

ความสะอาด ความมีระเบียบ ของสถานที่ตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับสถานที่ตาง ๆ เพือ่ใหนักทองเที่ยวไดเกิดความรู

และความประทับใจในดานความสวยงามและความรูเก่ียวกับสถานที่ตาง  ๆ

 1.6 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามอายุ ภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 และพบวากลุมที่มีอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน 

สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรีตองใหบริการเอาใจใสที่ดีสามารถจับตองได เพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับกลุมนักทองเที่ยวอ่ืนๆ

มากกวาน้ี 

 1.7 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามสถานภาพสมรส 

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 พบวากลุมที่มีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉล่ีย

สูงสุด ดังน้ันตอกลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี ตองใหบริการอยางดียิ่งเพราะนักทองเที่ยว

มาเปนครอบครัวมากันหลายคนทุกวัย จึงเปนผลดีตอสถานที่ทองเที่ยวมาก สถานที่ทองเที่ยวตองรักษากลุมคนพวกน้ีไวใหมากที่สุด 

 1.8 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่มีความคิดเห็นระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็น
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ตอคุณภาพบริการคาเฉล่ียสูงสุด กลุมนักทองเที่ยวระดับน้ีเปนนักทองเที่ยวที่พึ่งจบการศึกษาและเริ่มทํางานและยังไมมีภาระทาง

ครอบครัวมาก จึงสามารถนําเงินเขาสูสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดสิงหบุรีได หากสถานที่ทองเที่ยวใหบริการอยางมีคุณภาพจะทําให

ทองเที่ยวเหลาน้ีสามารถนําไปบอกตอใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอยางมากขึ้น 

 1.9 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามอาชีพ ภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการ

คาเฉล่ียสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองใหบริการอยาง ในวันธรรมดานักทองเที่ยวเหลาน้ีสามารถมาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวเหลาน้ันได 

เพิ่มรายไดอีกดานหน่ึง 

 1.10 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001 และพบวากลุมที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-15,000 บาท มีความ

คิดเห็นตอคุณภาพบริการคาเฉล่ียสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองใหความสําคัญกับกลุมนักทองเที่ยวเหลาน้ีเพื่อเพิ่มรายไดใหกับสถานที่

ทองเที่ยวและกลับมาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวน้ันอีกครั้ง 

 1.11 ระดับคุณภาพการใหบริการนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสิงหบุรี เม่ือจําแนกตามภูมิลําเนา

นักทองเที่ยว ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .001และพบวากลุมที่อยูจังหวัดสิงหบุรีมีมีความคิดเห็นตอ

คุณภาพบริการคาเฉล่ียสูงสุด สถานที่ทองเที่ยวตองรักษากลุมนักทองเที่ยวน้ีไวและพยายามโฆษณาการทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี

ใหคนทั้งประเทศรูจักเพื่อเพิ่มรายไดมากขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางใน

การศึกษา ไดแก ผูบริโภคถั่วกรอบแกวในอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 420 คน ทําการเก็บขอมูลโดยการแจก

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

independent sample t-test, one-way ANOVA และ multiple regression ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร

จําแนกตามเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นอกจากน้ีองคประกอบของตราสินคาดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ           

ถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุร ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

คําสําคัญ: ถั่วกรอบแกว  ตราสินคา  โรงเรียนวัดโคกปาแพง  องคประกอบของตราสินคา  การตัดสินใจซ้ือ  

 

Abstract 

 

This research aimed to study the demographic factor and the brand elements affecting on the 

purchase decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province. It was a survey 

research. The research samples were 420 consumers of Tua Krob Kaew from Kabin Buri District, Prachin 

Buri Province. Data collection was done by questionnaires and data analysis was done by statistics including 

frequency, percentage, means, standard deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA and multiple 

regression. The results showed that the demographic factor by gender had not significant difference in 

the purchase decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05 

level, while age, education level, income and occupation had significant difference in the purchase 

decision of Tua Krob Kaew of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05 level. In addition, 
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the brand elements in color and logo had significant effects on the purchase decision of Tua Krob Kaew 

of Watkhohphapang School in Prachin Buri Province at 0.05 level. 

   

Keywords: Tua Krob Kaew, brand, Watkhohphapang school, brand elements, purchase decision 

 

1. บทนํา  

ในป พ.ศ.2559 ไดมีการจัดตั้งโครงการสานพลังประชารัฐขึ้น ทําใหมีการรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมในโครงการสานพลังประชารัฐในสวนของกลุม E3 ดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และกลุม E5 ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ซ่ึงทางบริษัทไทยเบฟเวอ

เรจ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งโครงการทํามาคาขายขึ้น โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณ และการใหความรูแกโรงเรียนตางๆ

ที่อยูในโครงการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อใหมีรายไดเขาสูโรงเรียนเพิ่มขึ้น และยังเปนการทําใหนักเรียนนําความรูที่

ไดรับจากโครงการทํามาคาขายไปประกอบอาชีพหรือนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต 

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี เปนหน่ึงในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยทางโรงเรียน

มีโครงการผลิตถั่วกรอบแกว ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่เปน Best Practice ของโรงเรียน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทํา

มาคาขายของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑถั่วกรอบแกว โดยครูและนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่1-3 มีสวนรวมในการผลิตและจัดจําหนาย ซ่ึงกําไรหลังการจัดจําหนายจะมอบใหกับนักเรียนที่มีสวนรวมใน

โครงการผลิตถั่วกรอบแกว ถือเปนการชวยผูปกครองหารายไดเสริมและเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เน่ืองจากผูปกครอง

สวนใหญมีรายไดนอย นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับความรูและประสบการณจากการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑถั่วกรอบ

แกวเพิ่มเติมอีกดวย และถาโรงเรียนสามารถจําหนายผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวไดมากขึ้นก็จะชวยทําใหนักเรียนมีรายไดและมี

ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย 

แตเน่ืองจากผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของทางโรงเรียน ยังไมมีตราสินคาที่เปนของโรงเรียนโดยเฉพาะ ไมมีฉลากสินคา

บนบรรจุภัณฑ และมีการวางจําหนายเพียงแค 3 แหง คือ ในโรงเรียนวัดโคกปาแพง รานขายของชําบริเวณโรงเรียน และราน

ฟากาแฟสดเทาน้ัน จึงทําใหไมเปนที่รูจักมากนัก ดังน้ันการที่โรงเรียนมีการพัฒนาตราสินคา ฉลากสินคา และมีการวางแผน

และพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคสวนใหญที่เปนกลุมเปาหมายในการจําหนาย ก็จะชวยใหผูบริโภค

สามารถรับรู จดจํา และมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซ่ึงมีทั้งผูบริโภคในบริเวณตําบลกบินทร และตําบลอ่ืนๆในอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี รวมทั้งทําใหผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพงมีความไดเปรียบเหนือคูแขงและเปนที่รูจักมากขึ้น  

  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา

แพง จังหวัดปราจีนบุร ี

2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา

แพง จังหวัดปราจีนบุร ี

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา

แพง จังหวัดปราจีนบุรแีตกตางกัน 
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3.2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัด

ปราจีนบุร ี

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตราสินคา (Brand) หมายถึง ส่ิงที่ชวยสรางความแตกตางของสินคาใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภค ระหวางสินคาที่มีตรา

สินคากับสินคาที่ไมมีตราสินคา เน่ืองจากตราสินคาเปนตัวกลางในการส่ือสารถึงความแตกตางของสินคาใหผูบริโภครับรู ซ่ึง

ความแตกตางของสินคาที่เกิดขึ้นในใจของผูบริโภคมีอิทธิพลมาจากความพึงพอใจในแตละตราสินคาที่แตกตางกัน และนําไปสู

การเลือกที่จะตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคที่แตกตางกัน (วิทยา จารุพงศโสภณ, 2557: 2) ซ่ึงองคประกอบของตราสินคา 

ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ ไดแก (ชลธิศ ดาราวงษ, 2558: 98) 

1. ชื่อตราสินคา (Brand Name) ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ีในการตั้งชื่อตราสินคาใหเปนที่จดจําตอผูพบเห็น คือ ความ 

งายตอการออกเสียงและสะกดคํา ความคุนเคยและการมีความหมายดี ความแตกตาง ความโดดเดน และเปนเอกลักษณ  

2. คําขวัญ (Slogan) การใชคําขวัญเดียวกันซํ้าๆจะเปนการชวยสรางภาพลักษณใหกับตราสินคาโดยอัตโนมัติ  

เน่ืองจากคําขวัญเปนองคประกอบของตราสินคาที่สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาและงายที่สุด 

3. สีสัน (Color) การใชสีสันที่เหมาะสมมีสวนชวยในการจดจําตราสินคาไดเปนอยางด ี

4. สัญลักษณทางการคาหรือโลโก (Logo) เปนส่ิงที่ผูคนพบเห็นและเกิดความคุนเคยในเวลาตอมา การออกแบบ

สัญลักษณตราสินคาจึงตองสรางสรรคความแตกตางเพื่อใหเกิดการจดจําไดตอผูพบเห็น  

5. ตัวละคร (Characters) เปนสัญลักษณของตราสินคาประเภทหน่ึงที่นําส่ิงมีชีวิต ตัวคน หรือตัวการตูนโดยผาน 

การจินตนาการพรอมมีเรื่องราวประวัติความเปนมา ลักษณะเฉพาะนิสัย เพื่อใหคนจดจําและสนุกไปกับการติดตามเรื่องราว

ของตัวละครเหลาน้ัน   

งานวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของตราสินคา มีนักวิจัยทําการศึกษาไวไดแก สุกานดา จิตรักสินธและคณะ (2555) ได

ทําการศึกษา พบวาชื่อตราสินคาควรอานออกเสียงไดงายมากที่สุด การออกแบบสีสามารถมองเห็นไดงายมากที่สุด และโลโก

สามารถแสดงสัญลักษณของกิจการไดมากที่สุด ซ่ึงจะชวยทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดมากขึ้น อีกทั้งนัฐพร รอดแปน (2553)  

พบวา กลุมคํา คําพูด ขอความ สัญลักษณ ตัวอักษร สี และรูปทรง มีอิทธิพลตอองคประกอบของตราสินคา และดวงมณี คําตา

เทพ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การระลึกถึงและจดจําตราผลิตภัณฑของโอเชียนกลาสในประเทศอินโดนีเซีย พบวาปจจัยในการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแกวนํ้าโอเชียนกลาสในประเทศอินโดนีเซียของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ สามารถจดจําสัญลักษณ

ไดมากที่สุด รองลงมาคือ จดจําคําขวัญได และจดจําเครื่องหมายการคาได ตามลําดับ 

นอกจากองคประกอบของตราสินคาแลว การตัดสินใจซ้ือถือวาเปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

จากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะมีการตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจํา           

วัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดตางๆตามสถานการณ จึงทําใหการตัดสินใจซ้ือเปน

กระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46)   

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริโภคถั่วกรอบแกวในเขตอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนกลุมตัวอยางที่แนชัดได จึงกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ 

W.G. Cochrane (Cochrane, 1953) ผลลัพธที่ได คือ 384.16 คน แตเพื่อใหเกิดความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม ผูวิจัย

จึงขอกําหนดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม จึงไดทําการแจก

แบบสอบถามเพิ่มอีกจํานวน 20 คน รวมแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 420 ชุด ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน 

(Quota Sampling) และแบบเจาะจง (Judgmental Sampling)  โดยกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในการสุม จํานวน 60 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2432 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

คน ตอสถานที่ ซ่ึงมีทั้งหมด 7 แหง ในเขตอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก รานฟากาแฟสด รานริมทาง รานขายของ

ชําผูใหญสม รานขายของชําครูโอ รานปริ้นเซส คาเฟ รานกาฟงกาแฟ และรานคาเฟ อะเมซอน สาขา ปตท.บจ.ศุภผล

ปโตรเลียม ซ่ึงมีหลักเกณฑในการเลือกสถานที่ คือ เปนรานคาที่เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคก

ปาแพง และรานคาที่ทางคุณครูมีความตองการนําผลิตภัณฑไปจําหนายในอนาคต และไดทําการแจกแบบสอบถามแบบ

เจาะจง โดยเลือกเฉพาะผูที่บริโภคถั่วกรอบแกวในแตละสถานที่ทั้ง 7 แหงเทาน้ัน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีการใชลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close-End Question) กับ

กลุมตัวอยาง ซ่ึงมีคําถามทั้งหมด 5 สวน 

สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Multiple Regression 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 56.4 และเปนเพศชาย 

จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 43.6 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.1 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 

21 – 30 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.0 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 19.8 มีอายุนอย

กวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.7 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.5 

และมีอาย ุ60 ปขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 44.0 

รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 20.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน 55 

คน คิดเปนรอยละ 13.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ระดับปริญญาโท จํานวน 30 คน คิด

เปนรอยละ 7.1 และระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 36.2 

รองลงมาคือ มีรายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 23.1 มีรายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 

74 คน คิดเปนรอยละ 17.6 มีรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 11.7 และมีรายไดมากกวาหรือ

เทากับ 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.1 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน จํานวน 

88 คน คิดเปนรอยละ 21.0 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 20.7 พนักงานราชการ จํานวน 49 คน คิด

เปนรอยละ 11.7 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 10.5 เกษตรกร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.2 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ 
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 6.2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา 
 

ตารางที ่1 ขอมูลดานรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา 
 รูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา รวม 

แบบที่ 1 

 
 

 

 
 

แบบที่ 2 
 

แบบที่ 3 
 

 

จํานวน (คน) 244 73 103 420 

รอยละ 58.1 17.4 24.5 100 

 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1 จํานวน 244 คน  

รอยละ 58.1 รองลงมาคือ แบบที่ 3 จํานวน 103 คน รอยละ 24.5 และแบบที่ 2 จํานวน 73 คน รอยละ 17.4 ตามลําดับ 

 

            6.3 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของตราสินคา 
 

ตารางที ่2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบของตราสินคา 

องคประกอบของตราสนิคา ระดับความคดิเห็น อันดบั 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ชื่อตราสินคา 4.30 0.58 เห็นดวยอยางยิ่ง 1 

สีสนั 4.23 0.65 เห็นดวยอยางยิ่ง 2 

สัญลักษณทางการคาหรือโลโก 3.92 0.78 เห็นดวย 3 

รวม 4.15 0.67 เห็นดวยอยางยิ่ง  
               

 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของตราสินคาอยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง คือ มีคาเฉล่ีย 4.15 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับเห็นดวยอยาง

ยิ่ง จํานวน 2 ดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานชื่อตราสินคา รองลงมาคือ ดานสีสัน และอยูในระดับเห็นดวย 

คือ ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก 

  

 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังน้ี 
 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร Sig. 

เพศ 0.107 

อาย ุ 0.002* 

ระดับการศึกษา 0.009* 

รายไดตอเดือน 0.002* 

อาชีพ 0.020* 
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*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**ตัวแปรเพศ ใชการทดสอบ Independent Sample t-Test  

***ตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ ใชการทดสอบ One-way ANOVA  

 

จากตารางที่ 3 พบวา เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง 

จังหวัดปราจีนบุรแีตกตางกัน คา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.107 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอายุ ดาน

ระดับการศึกษา ดานรายไดตอเดือน และดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียน

วัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรแีตกตางกัน โดยมีคา Sig เทากับ 0.002, 0.009, 0.002 และ 0.020 ตามลําดับ ซ่ึงในดานอายุ 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป มีการตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 21-30 ป อายุ 

31-40 ป อาย ุ41-50 ป และอาย5ุ1-60 ป ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา

มีการตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก และกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทามี

การตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดานรายไดตอเดือน พบวา 

กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทมีการตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวาหรือเทากับ 40,001 บาท ขึ้นไป และ

ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน พนักงานราชการ นักเรียน/นักศึกษาและเกษตรกรมีการ

ตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการตัดสินใจซ้ือนอย

กวากลุมตัวอยางทีมี่อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 

สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคก

ปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยขององคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี 

 คาสัมประสิทธิ ์ t Sig. 

B คะแนนมาตรฐาน (β) 

คาคงที่ 0.427  7.381 0.083 

สีสัน  0.463 0.408 9.006 0.000* 

สัญลักษณทางการคาหรือโลโก  0.358 0.262 5.787 0.000* 

R Square = 0.336, R = 0.579, F = 105.274 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4 องคประกอบของตราสินคาที่ทําการศึกษาไดแก ดานชื่อตราสินคา ดานสีสัน และดานสัญลักษณทาง

การคาหรือโลโก จากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช Multiple Regression แบบStepwise พบวา ดานชื่อตรา

สินคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สวนดานสีสันและดาน

สัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึง

สมการพยากรณการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี สามารถเขียนไดดังน้ี 
 

Y = 0.408 (X2) + 0.262 (X3) 
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โดยที่ Z = คาพยากรณการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี  

 X2 = องคประกอบของตราสินคา ดานสีสัน 

 X3 = องคประกอบของตราสินคา ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก  
  

 จากสมการณพยากรณพบวา องคประกอบของตราสินคา ดานสีสันมีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือเปนอันดับหน่ึง 

รองลงมาคือ ดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโก  

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที1่ การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับดานประชากรศาสตร 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ56.4 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 

22.1 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 44.00 มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

รอยละ 36.2 และมีอาชีพรับราชการ รอยละ 22.1 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา 

จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1 (ภาพที่ 1) 

รอยละ 58.1 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 1 รูปแบบตราสินคาและฉลากสินคาแบบที่ 1 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของตราสินคา 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของตราสินคาอยูใน

ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ มีคาเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 2 ดาน โดย

เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานชื่อตราสินคา รองลงมาคือ ดานสีสัน และอยูในระดับเห็นดวย คือ ดานสัญลักษณทาง

การคาหรือโลโก 
 

ตอนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ 

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน  

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิต            
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ภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ

อาชีพที่แตกตางกันที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี

แตกตางกัน 
 

สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา

แพง จังหวัดปราจีนบุร ี

 จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของตราสินคา ไดแก ดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาตราสินคาของถั่วกรอบแกว โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี 

สามารถอภิปรายผลไดตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน  

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิต           

ภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรแีตกตางกัน เพราะผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวเปนขนมทานเลนที่มี

ประโยชน สามารถรับประทานไดทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวเทาใดนัก ซ่ึง

สอดคลองกับวิทวัส กุลสุทธ์ิ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร พบวา เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน เน่ืองจากนมสดเปนผลิตภัณฑที่สามารถรับประทานไดทุกเพศ อีกทั้งผูบริโภคไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริโภคนมสดในเรื่องคุณภาพ คุณคา และคุณประโยชนของนมสด เพื่อชวยเสริมสรางรางกายใหไดรับสารอาหารตางๆ ไดอยาง

ครบถวน สวนอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของ

โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน เพราะถั่วกรอบแกวเปนขนมที่มีรสชาติคอนขางหวานจึงเปนที่ชื่นชอบ

สําหรับผูบริโภควัยเด็กและวัยรุนเปนสวนใหญ สวนผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสวนใหญจะเลือกบริโภคขนมที่มีสวนผสม

ของนํ้าตาลนอย โดยคํานึงถึงสุขภาพเปนหลัก อีกทั้งถั่วกรอบแกวเปนขนมทานเลนที่มีราคาไมสูงมาก จึงทําใหผูบริโภคที่ มี

รายไดนอยมีกําลังซ้ือ และอาชีพมีความสอดคลองกับรายไดตอเดือน ซ่ึงกลุมผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และขาราชการสวน

ใหญมีรายไดคอนขางนอยจึงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือถั่วกรอบแกว โดยสอดคลองกับสายนํ้าวล กาวิโล (2553) ศึกษาเรื่อง แนว

ทางการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ในรานเซเวนอีเลฟเวน กรณีศึกษา: เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จากการศึกษาพบวาอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ภายในรานเซเวนอีเลฟเวนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานที่ 2 องคประกอบของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปา

แพง จังหวัดปราจีนบุร ี

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของตราสินคาดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการตัด              

สินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงสอดคลองกับสุกานดา จิตรักสินธและคณะ 

(2555) พบวาชื่อตราสินคาสามารถอานออกเสียงไดงายมากที่สุด การออกแบบสีสามารถมองเห็นไดงายมากที่สุด และโลโก

สามารถแสดงสัญลักษณของกิจการไดมากที่สุด ซ่ึงจะชวยทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดมากขึ้น และสอดคลองกับนัฐพร รอด

แปน (2553) ที่พบวา กลุมคํา คําพูด ขอความ สัญลักษณ ตัวอักษร สี และรูปทรง มีอิทธิพลตอองคประกอบของตราสินคา อีก
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ทั้งสอดคลองกับดวงมณี คําตาเทพ (2553) ศึกษาเรื่อง การระลึกถึงและจดจําตราผลิตภัณฑของโอเชียนกลาสในประเทศ

อินโดนีเซีย พบวาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแกวนํ้าโอเชียนกลาสในประเทศอินโดนีเซียของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ 

สามารถจดจําสัญลักษณไดมากที่สุด สามารถจดจําคําขวัญได และสามารถจดจําเครื่องหมายการคาได รองลงมาตามลําดับ ซ่ึง

ไดสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46) ไดกลาวถึงการตัดสินใจซ้ือวาผูบริโภค

มักจะมีการตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกสินคาหรือบริการ

ตามขอมูลและขอจํากัดตางๆตามสถานการณ จึงทําใหการตัดสินใจซ้ือเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของ

ผูบริโภค 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 9.1 ผูผลิตถั่วกรอบแกว โรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุรี ควรผลิตสินคาใหมีความหลากหลายสามารถ

ตอบสนองตอความตองการซ้ือของผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชตราสินคาที่สามารถชวยใหผูบริโภครับรูและจดจําผลิตภัณฑ

ถั่วกรอบแกวของทางโรงเรียนไดมากขึ้น จากผลการวิจัยพบวากลุมผูบริโภคที่มีการตัดสินใจซ้ือสวนใหญมีอายุนอยกวาหรือ

เทากับ 20 ป ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รายได

ตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และอาชีพรับราชการ พนักงานเอกชน พนักงานราชการ นักเรียน/นักศึกษาและ

เกษตรกรมีการตัดสินใจซ้ือมากกวากลุมผูบริโภคกลุมอ่ืนๆ 

9.2 จากผลการวิจัยพบวาองคประกอบของตราสินคาดานสีสัน และดานสัญลักษณทางการคาหรือโลโกมีผลตอการ             

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพง จังหวัดปราจีนบุร ีดังน้ันทางผูผลิตถั่วกรอบแกว โรงเรียนวัดโคก

ปาแพง ควรใหความสําคัญกับการออกแบบตราสินคาในดานสีสันของตราสินคาและการมีสัญลักษณทางการคาหรือโลโกที่ชวย

ใหผูบริโภคสามารถจดจําตราสินคาของทางโรงเรียนไดมากขึ้น โดยสามารถนํารูปแบบตราสินคาและฉลากสินคา แบบที่ 1 ซ่ึง

เปนแบบที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก คิดเปนรอยละ 58.1 จากงานวิจัยฉบับน้ี ไปใชเปนตราสินคาและฉลากสินคาของ

ผลิตภัณฑถั่วกรอบแกวของโรงเรียนวัดโคกปาแพงได 

9.3 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคถั่วกรอบแกวในเขตอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรีเทาน้ัน สําหรับในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางตามสถานที่ทองเที่ยว หรือแหลงที่

ผูบริโภคมีรายไดสูง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือสูงมากขึ้น รวมทั้งควรศึกษากลยุทธ

ทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑถั่วกรอบแกว เพื่อเปนแนวทางดานการตลาดใหกับผูผลิต 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรม

การประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมี

สวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม มีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน 

ครู และผูบริหารของโรงเรียนซับมวงวิทยา จํานวน 6 ราย เพื่อทราบรูปแบบการประชาสัมพันธ และนํารูปแบบการประชาสัมพันธ

ที่ไดมาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ มีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่เขารวมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดจากการคัดเลือกของนักเรียน ครู และผูบริหาร และการจัดกิจกรรม

การประชาสัมพันธ มีรูปแบบการประชาสัมพันธมี 5 แบบ คือ รูปแบบขาวแจกผานส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบ

ขาวแจกผานเฟสบุค (Facebook) รูปแบบเหตุการณพิเศษผานการอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรมผานการพบปะรานคา และ

รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) โดยมีขอมูลการประชาสัมพันธที่ผูรับสารจะไดรับ

จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เชน เครื่องมือการผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของนํ้าดื่ม สโลแกนนํ้าดื่ม และ

ราคา เปนตน อีกทั้งยังสามารถชวยใหผูสนทนากลุมและผูจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ มีความคิดสรางสรรค มีสวนรวม และ

ความรูในเก่ียวกับการประชาสัมพันธเพิ่มขึน้ 

 

คําสําคัญ: การศึกษา  รูปแบบการประชาสัมพันธ  สนทนากลุม  จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ  

 

Abstract 

 

The purpose of the research were to study students teachers and managers select public relation 

model for organize public relation activities and organize public relation activities for public relation caused 

creative, participation and knowledge form public relation. It was qualitative research and 2 methods 

were 1. The focus group for knew public relation model and the samples were 6 samples from 2 students,        

2 teachers and 2 managements of Submungwittaya school. 2. The organize activities according to the 

public relation model have the samples were students attended organize public relation activities. 
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The results indicated the public relation model of focus group and organize public relation activities 

have 5 models were brochures and business cards, Facebook, support the community, meet a store and 

Youtube. The customer knew information were production tools, place production, contact information, 

advantages slogan, price etc. Focus group and organize public relation activities can made students 

teachers and managers increase creative, participation and knowledge about public relation. 

 

Keywords: study, public relation model, focus group, organize public relation activities 

 

1. บทนํา  

  

ประชารัฐ เปนโครงการตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ภายใตการดูแลของพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี หน่ึงในโครงการประชารัฐ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ในรูปโรงเรียนประชารัฐ ซ่ึง

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรวมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบในการพัฒนา 

และสงเสริมความรูใหกับโรงเรียนประชารัฐในเขตจังหวัดภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี และสระแกว โดยมีโครงการตางๆ เชน การสอนภาษาอังกฤษ บัญชีครัวเรือนเบื้องตน และทํามาคาขายเปนตน 

ทั้งน้ีโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว เปนหน่ึงในโรงเรียนประชารัฐที่อยูในการดูแล โรงเรียนซับมวงวิทยา มีผลิตภัณฑที่

มุงเนนการขาย คือ นํ้าดื่มตรา ซับมวง เริ่มมีการเสนอขายตอผูบริโภคแลว แตยังไมเปนที่รูจักมากนัก เน่ืองจากยังไมมีการ

ประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคอยางเปนทางการ 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑนํ้าดื่มตรา ซับมวง ของ

โรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว เพื่อเปนการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธที่เหมาะสมผลิตภัณฑและ

โรงเรียน เปนการชวยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 

 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ทํา

ใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ  

 2.2 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อใชในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑนํ้าดื่มตรา  

ซับมวง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ  

  

3. คําถามการวิจัย 

 

 3.1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ทําใหเกิด

ความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธ หรือไมอยางไร 

 3.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และ

ความรูในการประชาสัมพันธ หรือไมอยางไร 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

 สิทธิ์ ธีรสรณ (2555) ไดกลาวถึง การประชาสัมพันธ  และเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ ไวดังน้ี 

 การประชาสัมพันธ  (Public relations หรือ PR) เปนเครื่องมือประเภทหน่ึงของการส่ือสารการตลาดที่องคกรใช

เพื่อสรางภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร การประชาสัมพันธทําใหผูบริโภคทราบวามีตราผลิตภัณฑในทองตลาด สรางเจต

คติที่ดีตอบริษัทและผลิตภัณฑ และกระตุนใหผูบริโภคซ้ือสินคาของเรา โดยมีเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ ดังน้ี 

      - การแถลงขาว เปนการที่องคกรจัดใหตัวแทนจากส่ือมวลชนแหลงตางๆ มารับฟงการประกาศแจงหรือการ

อธิบายเรื่องใดเรื่องหน่ึง ใชวธีน้ีเพื่อบอกกลาวขอมูลแกสาธารณชนผานส่ือมวลชน  

      - การจัดอีเวนต (Event) เปนรูปแบบประชาสัมพันธโดยการจัดงาน อาจเปนงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ เก่ียวกับ

ชุมชนหรือการชวยเหลือชาวบานที่ประสบทุพภิกภัย และแสดงถึงการเปนผูประกอบการที่ดี เชน งานเปดตัวหนังสือ งานเปด

รานใหม การบริจาคเงินชวยสรางวัดในหมูบาน แจกนํ้าดื่มตอนเกิดภัย การจัดชมโรงงาน การเปดบริษัท เปนตน 

      - ขาวแจก เปนบทความที่เราเขียนและสงไปยังส่ือมวลชนเพื่อใหไดรับการเผยแพร บทความประเภทน้ีเน้ือความ

จะไมยาว เปนความจริง และรูปแบบการเขียนดึงดูดความสนใจ 

      - เว็บไซต เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสที่องคกรสรางขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค แสดงจุดยืน แสดงความสัมพันธกับส่ือมวลชน 

เชน เฟสบุค (Face book) หรือแฟนเพจ (Fanpage) ไลน (Line) อินสตราแกรม (Instragram) และยูทูป (Youtube)  

      - การสัมภาษณ เปนกิจกรรมการประชาสัมพันธที่ผูบริหารหรือโฆษกขององคกรออกมาตอบคําถามส่ือมวลใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึง และส่ือใดส่ือหน่ึงเพียงแหงเดียวเขามาสัมภาษณ 

      - จดหมายขาว กลุมเปาหมายคือบุคลากรภายใน แตอาจเผยแพรใหบุคคลภายนอกดวย ทําใหกลุมเปาหมาย

ทราบความเคล่ือนไหวขององคกรและสรางความผูกพันธระหวางบุคคลกับองคกรใหดีและยาวนามากยิ่งขึ้น 

      - วีดิทัศน (Video) และภาพยนตร (Film) เปนวิธีการส่ือสารที่แพงที่สุดอยางนึง แตสามารถมีอิทธิพลตอผูรับ

สารอยางส่ืออ่ืนเทียบไมได ส่ือประเภทน้ีจะดําเนินไปอยางรวดเร็วและผูรับสารไมสามารถถามคําถามได  

      - กิจกรรมระดมทุน องคกรไมแสวงหากําไรจะจัดกิจกรรมระดมทุน เพื่อใหสาธารณชนมีสวนรวมในการสราง

องคกร โดยการบริจาคเงิน จึงเปนหนาที่ของผูทําการประชาสัมพันธที่จะตองทําใหคนตองการบริจาค  

      - การจัดประชุม เปนการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน  

 พระพีรพงศ  พีรสกฺโก (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบ เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของ "ยุว-

พุทธกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมภ" ผลการวิจัยพบวา ยุวพุทธกสมาคมมีการประชาสัมพันธโดยการใชส่ือ

หลากหลายประเภท สวนรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคมไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ วิทยุโทรทัศน Internet 

และส่ือบุคคล เปนตน โดยมีวิธีการทั้งส่ือเชิงรับ คือ ใหประชาชนผูสนใจคนหาแหลงขอมูลขาวสารจาก  Internet และ ใชส่ือ

เชิงรุก ไดแก โครงการประกวดหนังส้ัน นิทรรศการงานศิลปะเพื่อพระธรรมทางส่ือสมัยใหม 

 ภารณ หิรัญจานนท (2556) ศึกษาเรื่อง การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤตกรรมผูบริโภค และศึกษาการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา การ

สงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานการโฆษณาใหความสําคัญทาง Internet เชน Web Site ดานการให

ขาวและประชาสัมพันธ ควรใหการสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ดานการตลาดทางตรง ควรใหความสําคัญทาง Facebook , 

Line และแคตตาลอกผลิตภัณฑ  
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5. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ สําหรับผลิตภัณฑนํ้าดื่มตรา ซับมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา 

จังหวัดสระแกว เพื่อมุงศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ของนํ้าดื่มตรา ซับมวง ที่นักเรียน ครู และผูบริหาร

โรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว สรางขึ้น โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชคําถามแบบเปด (Open 

question) โดยผูตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม และวิธีการศึกษารายละเอียดตามขั้นตอน

การวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

 5.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ 

 การสนทนากลุม เพื่อทราบรูปแบบการประชาสัมพันธ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลจะใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม คือ นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียน

ซับมวงวิทยา ที่มีสวนเก่ียวของกับนํ้าดื่มตรา ซับมวง จํานวน 6 ราย คือ นักเรียน จํานวน 2 ราย (เปนตัวแทนของนักเรียนใน

ชมรมการผลิตนํ้าดื่มตรา ซับมวง จากจํานวน 30 คน) ครู จํานวน 2 ราย (ครูทั้งหมดที่รับผิดชอบดูแลการผลิตและการขายนํ้า

ดื่มตรา ซับมวง) และผูบริหาร จํานวน 2 ราย (ผูริเริ่มกอตั้งทั้งหมดของการผลิตนํ้าดื่มตรา ซับมวง) มีการใชแบบสอบถามเชิง

คุณภาพในการสนทนากลุมโดยการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด ภายใตหัวขอแบบการสนทนากลุมเก่ียวกับรูปแบบการ

ประชาสัมพันธของนํ้าดื่มตรา ซับมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว ที่เหมาะสมกับองคกร ผลิตภัณฑ และ

นักเรียนสามารถทําได กับกลุมตัวอยาง 

หลังการสนทนากลุม นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาพิจารณาเพื่อให เกิดความเขาใจภาพรวมและประเด็น

สําคัญตางๆ แลวตีความขอมูลที่สําคัญมาปรับใช โดยการนําเอาขอความหรือประโยคที่มีความหมายใกลเคียงกันมาอยูในกลุม

เดียวกัน จากน้ันอธิบายส่ิงที่ไดใหสมบูรณ ระเอียด ครบถวน และมีความชัดเจน สุดทายนําขอมูลที่ไดใหผูใหขอมูลตรวจสอบวา

เปนจริงจากที่ไดบรรยาย 

ความนาเชื่อถือ โดยมีทดสอบความเที่ยงตรง โดยใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา

และภาษาที่ใช โดยแตละขอคําถามตองมีขอ IOC (Index of item objective congruence) ไมนอยกวา 0.5 โดยผูเชี่ยวชาญ 

5 ทาน โดยการตรวจสอบความนาเชื่อถือในขอคําถาม คือ รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนสามารถทําไดมีอะไรบาง มี

ผลทดสอบความเที่ยงตรงในขอคําถาม (IOC) คือ 1 ซ่ึงแปลผลสอดคลองกับคา IOC ที่จะตองไมนอยวา 0.5 

5.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ 

วิธีการรวบรวมขอมูล จะใชการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธในแตละรูปแบบ ที่นักเรียนสรางขึ้นในการรวบรวม

ขอมูล โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนซับมวงวิทยา จังหวัดสระแกว ที่เขารวมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ โดยนํา

รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดจากการสนทนากลุมของนักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยาคัดเลือกไวแลวน้ัน มา

ทําการปรับปรุง และแกไขแลวจากอาจารยที่ปรึกษามาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธขอมูลใหผูรับสา 

การวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหความหมายทางภาษา

โดยตรงของตัวบทและเน้ือหา และวิเคราะหความหมายทางความรูสึกหรือวิเคราะหนัยที่แอบแฝงอยู ซ่ึงจะรวมการตีความและ

นัยทางบริบทของภาษาและผูใชภาษา 

 

6. ผลการวิจัย 

 

6.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการส่ือสารความหมายของการนําเสนอผลการศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณในการ

นําเสนอผลการศึกษาดังน้ี 
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 S1 ยอมาจาก Student1 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนนักเรียนคนที่ 1  

 S2 ยอมาจาก Student2 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนนักเรียนคนที่ 2 

 T1 ยอมาจาก Teacher1 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนคุณครูคนที่ 1 

 T2 ยอมาจาก Teacher2 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนคุณครูคนที่ 2 

 M1 ยอมาจาก Manager1 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนผูบริหารคนที่ 1  

 M2 ยอมาจาก Manager2 แทน ผูสนทนากลุมที่เปนผูบริหารคนที่ 2 

 ผลการสนทนากลุมผูปฏิบัติการจํานวน 6 คน ที่มีตอรูปแบบการประชาสัมพันธของนํ้าดื่มตรา ซับมวง ที่เหมาะสม

กับองคกร ผลิตภัณฑและนักเรียนสามารถทําได ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก 

รูปแบบการประชาสัมพันธ ผูสนทนากลุม 

S1 S2 T1 T2 M1 M2 รวม 

รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และนามบัตร)       4 

รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook)       1 

รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน       3 

รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา       2 

รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค(Facebook) และยู

ทูป (Youtube) 

      1 

  

จากตารางที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก พบวา ผู

ปฏิบัติการทั้งหมด 6 คน ไดมีการคัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธประเภทรูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และ

นามบัตร) มีผูคัดเลือกสูงสุดเปนอันดับ 1 รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน มีผูคัดเลือกสูงสุดเปนอันดับ 1 

รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน มีผูคัดเลือกสูงรองลงมาเปนอันดับ 2 รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา 

มีผูคัดเลือกสูงรองลงมาเปนอันดับ 3 และรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน 

เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) มีผูคัดเลือกนอยที่สุด 

 

ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ไดคัดเลือก 

 

 

รูปแบบการประชาสัมพันธ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธ 

ไมยุง 

ยากในการ

จัดทํา 

สามารถเขาถึง

ผูบริโภคใน

พ้ืนที ่

ทัน 

สมัย 

เปนที่นิยม สรางความบัน 

เทิง 

รูปแบบขาวแจก ผาน สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ และ

นามบัตร) 

     

รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook)      

รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน      

รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา      

รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตผานเฟสบุค

(Facebook) และยทููป (Youtube) 
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จากตารางที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนซับมวงวิทยา ได

คัดเลือก พบวา รูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ แผนพับ และนามบัตร) ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัดเลือกคือ ไมยุงยากใน

การจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ได รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัด 

เลือกคือ ไมยุงยากในการจัดทํา รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัดเลือกคือ 

สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ได รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา ผูคัดลือกใหเหตุผลในการคัดเลือกคือ สามารถ

เขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ได รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) ผูคัดลือกใหเหตุผล

ในการคัดเลือกคือ สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ ทันสมัย เปนที่นิยม และสรางความบันเทิงได 

 

 6.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ 

 จากการนํารูปแบบการประชาสัมพันธ ที่ นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียน มาจัด กิจกรรมรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห ผลปรากฏวา มีการนําผลิตภัณฑนํ้าดื่มตรา ซับมวง ของโรงเรียนซับมวงวิทยา 

จังหวัดสระแกว จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และขอมูลที่ผูรับสารสามารถ

รับรูไดจากการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑนํ้าดื่มตราซับมวงที่นักเรียนนํามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 

ลําดับ ขนาดผลิตภัณฑ รูปผลิตภัณฑ ขอมูลผลิตภัณฑ 

 

 

1 

 

ขนาด 600 

มิลลิลิตร 

(600 ml.) 

 - ขวดบรรจุภัณฑแข็งและใส 

- ตราผลิตภัณฑ 

- สถานที่ผลิต 

- เครื่องหมาย อย. 

- กรรมวิธีผลิต Reverse Osmosis (R.O) 

- ฆาเชื้อจุลินทรียดวย U.V. 

 

 

2 

 

ขนาด 1,500 

มิลลิลิตร 

(1,500 ml.) 

 - ขวดบรรจุภัณฑแข็งและใส 

- ตราผลิตภัณฑ 

- สถานที่ผลิต 

- เครื่องหมาย อย. 

- กรรมวิธีผลิต Reverse Osmosis (R.O) 

- ฆาเชื้อจุลินทรียดวย U.V. 

ที่มา: ภาพถายจากผูวิจัย 

  

จากตารางที่ 3 ผลิตภัณฑนํ้าดื่มตราซับมวงที่นักเรียนนํามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ พบวาขอมูลที่ไดจากบน

ผลิตภัณฑจะทําใหทราบวา ขนาด 600 มิลลิลิตร (600 ml.) ขนาด 1,500 มิลลิลิตร (1,500 ml.) มีขอมูล ดังน้ี ขวดบรรจุ

ภัณฑแข็งและใสมีตราผลิตภัณฑ สถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. กรรมวิธีผลิตดวย Reverse Osmosis (R.O) ฆาเชื้อจุลินทรีย

ดวยแสง U.V. 
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ตารางที่ 4 ขอมูลทีผู่รับสารจะไดรับจากรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ 

 

 

รูปแบบการ

ประชาสัมพันธ 

ขอมูลที่ไดจากจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ 

การประ- 

ชาสัมพันธ 

เครื่อง

มือการ

ผลิต 

สถาน

ที่ผลิต 

ขอมูล

ในการ

ติดตอ 

ขอดี

ของ

นํ้า

ดื่ม 

สโล- 

แกน

นํ้าดื่ม 

รา 

คา 

ขาย 

ความ

บัน 

เทิง 

การสัมผัส 

นํ้าดื่ม 

ตลอด 

เวลา 

ไม

ตลอด 

เวลา 

การ

มอง 

เห็น 

สัมผัส

และ

ชิมรส 

รูปแบบขาวแจก 

ผาน ส่ือส่ิงพิมพ 

(แผนพับและ

นามบัตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปแบบขาวแจก 

ผาน เฟสบุค 

(Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปแบบเหตุการณ

พิเศษ ผาน การ

อุปถัมภชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปแบบกิจกรรม 

ผาน การพบปะ

รานคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปแบบวีดีทัศน

และภาพยนต 

ผาน เฟสบุค 

(Facebook) และ

ยูทูป (Youtube) 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4 ขอมูลทีผู่รับสารจะไดรับจากรูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ พบ 

วา รูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลเครื่องมือ

การผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของนํ้าดื่ม สโลแกนนํ้าดื่ม แตการสัมผัสนํ้าดื่มไดแคการมองเห็น รูปแบบขาว

แจก ผาน เฟสบุค (Facebook)  สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของ

นํ้าดื่ม สโลแกนนํ้าดื่ม แตการสัมผัสนํ้าดื่มไดแคการมองเห็น โดยเฟสบุคของโรงเรียนซับมวงวิทยา และเฟสบุคสวนบุคคล 

รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน ไมสามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของ

นํ้าดื่ม และการสัมผัสนํ้าดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได โดยงานฌาปณกิจและงานสวดอภิธรรม รูปแบบกิจกรรม ผาน การ

พบปะรานคา สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของนํ้าดื่ม ราคาขาย และการสัมผัสนํ้าดื่ม

สามารถสัมผัสและชิมรสได และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผานเฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) สามารถทําการ

ประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต สโลแกนนํ้าดื่ม มีความบันเทิง แตการสัมผัสนํ้าดื่มไดแคการมองเห็น 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ 

 ผลการสนทนากลุมจากนักเรียน ครู และผูบริหารทั้งหมด 6 คน ที่มีตอรูปแบบการประชาสัมพันธของนํ้าดื่มตรา ซับ

มวง ทีเ่หมาะสมกับองคกร ผลิตภัณฑและนักเรียนสามารถทําได สามารถสรุปได ดังน้ี รูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดมี 5 แบบ 

คือ รูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) เพราะไมยุงยากในการจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคใน

พื้นที่รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) เพราะไมยุงยากในการจัดทํา และสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบ 

เหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน เพราะสามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา เพราะ

สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ รูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) เพราะทันสมัย 

เปนที่นิยม และสรางความบันเทิงได 

7.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ 

โดยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห มีการจัดทํากิจกรรมการประชาสัมพันธ โดยนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ดังน้ี รูปแบบ

ขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) และรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook)  สามารถทําการ

ประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลเครื่องมือการผลิต สถานที่ผลิต ขอมูลในการติดตอ ขอดีของนํ้าดื่ม สโลแกนนํ้าดื่ม แตการ

สัมผัสนํ้าดื่มไดแคการมองเห็น รูปแบบขาวแจก โดยรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ผานเฟสโรงเรียนซับมวงวิทยา

มีผูกดถูกใจมากกวาการประชาสัมพันธผานเฟสบุคสวนบุคคล รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน ไมสามารถทํา

การประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของนํ้าดื่ม และการสัมผัสนํ้าดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได ซ่ึงจัด

ทํางานฌาปณกิจและงานสวดอภิธรรมจํานวน 2 งาน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา สามารถทําการประชาสัมพันธ

ไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต ขอดีของนํ้าดื่ม ราคาขาย และการสัมผัสนํ้าดื่มสามารถสัมผัสและชิมรสได โดยรานคาให

ความสนใจและใหการตอบรับปานกลาง และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube) 

สามารถทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา มีขอมูลสถานที่ผลิต สโลแกนนํ้าดื่ม มีความบันเทิง แตการสัมผัสนํ้าดื่มไดแคการ

มองเห็น โดยมีผูเขาชมในยูทูปจํานวนกวา 200 ครั้ง และมีผูถูกใจในเฟสบุค 58 ครั้ง 

 ซ่ึงขอมูลที่ผูรับสารจะไดรับสวนใหญแลวมาจากขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑนํ้าดื่มตรา ซับมวง แตผูที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธจากรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ที่มีการประยุกตใชรูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ 

และนามบัตร) รวมดวย 

 

8. อภิปรายผล 

 

 8.1 รูปแบบการประชาสัมพันธ 

 จากผลการสนทนากลุม รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหารทั้งหมด 6 คน ไดคัดเลือกไว มี 5 

แบบ ดังน้ี รูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) รูปแบบ

เหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนต ผาน 

เฟสบุค (Facebook) และยูทูป (Youtube)  

 สอดคลองกับวัตถุประสงค คือ รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียน ครู และผูบริหาร คัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ สามารทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธไดเพิ่มขึ้นได  ในการชวย

คัดเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธที่จะนํามาใชจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระพีรพงศ พีรสกฺ

โก (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผลของการ
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วิจัยในครั้งน้ีพบวาวิธีการประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคมไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน Internet และส่ือบุคคล เปนตน 

โดยมีวิธีการใชส่ือเชิงรุก ไดแก โครงการประกวดหนังส้ัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภารณ หิรัญจานนท (2556) ศึกษา

เรื่อง การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานการโฆษณาใหความสําคัญทาง Internet เชน Web Site และดานการใหขาวและประชาสัมพันธ 

ควรใหการสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ดานการตลาดทางตรง ควรใหความสําคัญทาง เฟสบุค ไลน และแคตตาลอกผลิตภัณฑ 

 8.2 จัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ 

 จากผลการจัดกิจกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ รูปแบบการประชาสัมพันธที่นักเรียนนําไปจัดมี 5 แบบ ดังน้ี 

รูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) รูปแบบเหตุการณพิเศษ 

ผาน การอุปถัมภชุมชน รูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตร ผาน เฟสบุค(Facebook) 

และยูทูป (Youtube) โดยรูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน จะไมสามารถประชาสัมพันธไดอยางตอเน่ือง 

เพราะตองขึ้นอยูกับผูอ่ืน เน่ืองจากงานพิธีตางๆ ไมไดเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือบอยครั้ง จึงไมสามารถทําการประชาสัมพันธได

ตามความตองการ 

 สอดคลองกับวัตถุประสงค คือ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑนํ้าดื่มตราซับมวง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม และความรูในการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น ผานการ

ออกแบบกิจกรรมแตละรูปแบบ และการนํากิจกรรมไปประชาสัมพันธใหแกผูรับสาร ใหเกิดขึ้นแกนักเรียนได ซึ่งเปนผูจัดทํา

กิจกรรมการประชาสัมพันธ และสอดคลองกับการสนทนากลุม มีการนํารูปแบบการประชาสัมพันธที่ไดไปใชจัดกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ แตรูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ไมสอดคลองกับการสนทนากลุม เพราะไดมีการใชรูปแบบขาว

แจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับ และนามบัตร) รวมดวย แตในการสนทนากลุมไมไดระบุบใหประยุกตใชรวมกัน ถึงแมวาจะทํา

ใหผูรับสารไดรับขอมูลเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ พระพีรพงศ  พีรสกฺโก (2553) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการ

ประชาสัมพันธของยุวพุทธกสมาคม แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผลของการวิจัยในครั้งน้ีพบวาไดมีการจัดทําการ

ประชาสัมพันธผาน แผนพับ ใบปลิว วารสาร Facebook จัดตั้งกองทุนเผยแผธรรม และจัดทําหนังส้ันขึ้น เพื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหกับผูบริโภค 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

 9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใช 

      9.1.1 ควรกําหนดขอบเขตวาแตละรูปแบบจะใชนักเรียนจํานวนเทาไรในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ 

เพื่อใหไมเกิดความยุงยากในการดูแล และเพื่อไมใชนักเรียนมากเกินความจําเปนในการจัดกิจกรรม 

      9.1.2 ควรเพิ่มราคาลงไปในรูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับและนามบัตร) รูปแบบขาวแจก ผาน 

เฟสบุค (Facebook) รูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน การอุปถัมภชุมชน และรูปแบบวีดีทัศนและภาพยนตร ผาน เฟสบุค 

(Facebook) ดวย เพื่อทําใหเกิดความนาสนใจ และอาจเปนการดึงดูดใหผูรับสารเกิดความตองการซ้ือได  

      9.1.3 รูปแบบขาวแจก ผาน เฟสบุค (Facebook) ถึงแมวาจะใหขอมูลแบบออนไลน แตควรโพสอยางสมํ่าเสมอ 

วันละขอความหรือมากกวาน้ัน เพื่อใหผูรับสาร รับรูวาทางโรงเรียนยังทําการผลิตและขายผลิตภัณฑอยู 

      9.1.4 ควรประยุกตใชรูปแบบขาวแจก ผาน ส่ือส่ิงพิมพ (แผนพับและนามบัตร) กับรูปแบบเหตุการณพิเศษ ผาน 

การอุปถัมภชุมชน และรูปแบบกิจกรรม ผาน การพบปะรานคา เพื่อเพิ่มการรับรูผูรับสารและสามารถกลับมาอานขอมูลใหมได 
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 9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

      9.2.1 ควรเพิ่มจํานวนผูสนทนากลุมใหมากขึ้น โดยอาจเพิ่มจํานวนนักเรียนหรือผูโภคในชุมชน เพื่อใหไดรูปแบบ

การประชาสัมพันธที่หลากหลายมากขึ้น 

      9.2.2 ควรเพิ่มการศึกษาการรับรูของผูบริโภค ในตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว หลังจากจัด

กิจกรรมการประชาสัมพันธ เพื่อจะไดสามารถปรับปรุงการประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้นตอไป  

      9.2.3 ควรเพิ่มรูปแบบประชาสัมพันธที่ใชส่ือวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือเสียงตามสายลงไปดวย เพื่อใหมีความ

หลากหลายและเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม

ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา

ครั้งน้ีคือ ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติที่ใชใน

การวิเคราะห ไดแก คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา โดยรวมผูบรโิภคใหความสําคัญ

กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุดคือ ดานกระบวนการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดาน

ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และระดับ 0.01 
 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เบเกอรี่  
 

Abstract 
 

A study on the relationships between service marketing mix factors and the consumer’s behavior         

of middle class bakery product in Bangkok province. This study used questionnaire to collect data. The 

sample consisted of 400 consumers of middle class bakery product in Bangkok province and they were 

selected with Purposive Sample method. In addition, statistics applied in this research were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.  

Result of the study found that service marketing mix was the overall highest important factor 

that affected to the customer’s consideration. The highest important factor was service process. The 

hypothesis results found that the service marketing mix factors, product, price, place, promotion, people, 

process and physical evidence related to consumer’s behavior of middle class bakery product in 

Bangkok at 0.05 and 0.01 significant statistical level. 
 

Keywords: Marketing mix, Consumer’s behavior, Bakery  
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1. บทนํา  

 

ในยุคปจจุบัน ตลาดเบเกอรี่นับวาเปนตลาดที่นาสนใจมากขึ้น โดยตลาดรวมผลิตภัณฑเบเกอรี่มีมูลคาประมาณ 

15,000-17,000 ลานบาท จากพฤติกรรมผูบริโภคในเมืองที่รีบเรง และตองการความสะดวกสบายและตลาดยังมีโอกาสเติบโต

ไดอีกมาก (อภิชาติ ธรรมมโนมัย,2558) มูลคารวมของตลาดเบเกอรี่ตามชุมชนเมืองมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9 ตอ

ป และมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง เบเกอรี่ระดับกลางเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีคุณภาพดี ราคาไมแพงมาก รสชาติของ

ผลิตภัณฑอรอย มีรูปลักษณของสินคา มีหีบหอที่สวยงาม การออกแบบบรรจุภัณฑตองสวยงาม ดึงดูดใจใหคนซ้ือได กลุมลูกคา

เปนกลุมที่มีฐานะปานกลางพอซ้ือได (ศูนยวิจัยกสิกร,2555) กลุมลูกคาที่มีฐานะปานกลาง หมายถึง กลุมลูกคาระดับกลางที่มี

รายไดปานกลางถึงคอนขางสูง(B-C)(ศูนยวิจัยกสิกร,2556) ซ่ึงมีรายไดตั้งแต 18,001-85,000 บาทตอเดือน (ภัทรา แตงเที่ยง

,2555) และในปจจุบันแนวโนมการพัฒนาสินคาจะเปนการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑใหทันสมัย พกพางาย เพื่อใหตอบโจทยการ

บริโภคนอกบาน (On-the-go) มากยิ่งขึ้นจากวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมที่เปล่ียนไปทําใหเกิดผลิตภัณฑ  เบเกอรี่ตางๆ เปน

จํานวนมาก มีรูปลักษณของขนมเบเกอรี่ที่แปลกใหมมากขึ้น จึงทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจเม่ือไดพบเห็น และทําใหธุรกิจน้ีมี

ผูสนใจเปดดําเนินกิจการเปนจํานวนมาก แตมีหลายรานที่ไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากปจจัยในหลายๆ

ดานที่ผูประกอบการยังไมเขาใจอยางถองแทในธุรกิจ เชน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพซ่ึงอาจไม

ตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย ดังน้ันควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ท ี่เลือกซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือ โอกาสในการใชบริการรานเบเกอรี่ เพื่อสะทอนใหเห็นภาพของธุรกิจเบเกอรี่ระดับกลางที่มีการเติบโตอยาง

ตอเน่ืองและเปนธุรกิจที่นาสนใจในการลงทุนเพราะตลาดยังสามารถเติบโตไปไดอีก ซ่ึงยังไมมีการศึกษาคนควาอยางจริงจังใน

แตละดาน ผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนทางการตลาดใน

การประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ของผูศึกษาและสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะลงทุน เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค

อยางแทจริง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาดานผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการใหบริการและลักษณะทางกายภาพ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆที่สามารถทําไดเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความแตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจรานเบเกอรี่ เพื่อใหเกิดยอดขาย

และกําไร อันนําไปสูความม่ันคงของธุรกิจตอไป 

  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  
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4. แนวคิดการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

          4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

        ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 

Philip Kotler (1997) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนตัวแปรทางการตลาดที่

ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือ หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได ซ่ึงบริษัทนําเครื่องมือเหลาน้ีมาผสมผสานกันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหแก

กลุมลูกคาในตลาดเปาหมาย 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดสรุปความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง

ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความ

ตองการของเขา หรือเปนขั้นตอนเก่ียวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวกับ

การซ้ือและการใชสินคา  

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีการดังน้ี  

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซ่ึงมี

รายไดตั้งแต 18,001 บาทขึ้นไป จากการคํานวณขนาดตัวอยางโดยการใชสูตการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ 

Krejcie และ Morgan (1970) อางถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดรอยละ 5 ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% 

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และสวนที่ 4 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ี 

1.ดานผลิตภัณฑ 

2.ดานราคา 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4.ดานการสงเสริมการขาย 

5.ดานบุคลากร 

6.ดานกระบวนการใหบริการ 

7.ดานลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการบริโภค 

เบเกอรีระดับกลางในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ กับกลุม

ตัวอยางผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตหวยขวาง เขตบางกะป 

เขตบางรัก และเขตปทุมวัน ตามหางสรรพสินคา ศูนยการคาตางๆ และขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลผล

การศึกษาในอดีต และกรอบทฤษฎีตางๆ ที่นํามาใชอางอิงในการศึกษาวิจัย โดยศึกษาขอมูลทางอินเทอรเน็ต หนังสือทาง

วิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของ

ตัวแปร ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย ไดแก สถิตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)  

 

6. ผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.8 อายุระหวาง 33-41 ปคิดเปน

รอยละ 43.8 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ68.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

คิดเปนรอยละ 88.8 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 18,001-23,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.3   

ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ที่

มีเครื่องดื่มขายควบคูกัน (Cafe) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.8 นิยมรับประทานขนมปง(Bread) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

61.8 เหตุผลในการเลือกใชบริการรานแกอรี่ เพราะเปนรานเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอย คิดเปนรอยละ 40.0 เลือกซ้ือมาเพื่อ

รับประทานเองที่บาน คิดเปนรอยละ 85.8 โดยขนมที่ชื่นชอบจะเปนขนมสไตลไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.0 ใชบริการ

รานเบเกอรี่ในชวงเวลา 09:00-12:00 น. บอยที่สุด คิดเปนรอยละ 32.8 ซ้ือเบเกอรี่ตอครั้งมีราคานอยกวา 200 บาท คิดเปน

รอยละ 68.0 มีความถี่ในการเลือกซ้ือเบเกอรี่ 1-2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 72.5 รูจักรานเบเกอรี่ระดับกลางผานทางส่ือ 

ปายโฆษณา/ปายราน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.5 และรูจักแบรนดรานเบเกอรี่ระดับกลางแบรนด S&P มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 71.0 

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา โดยรวมผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานที่ผูบริโภคใหความสําคัญ

สูงสุดคือ ดานกระบวนการใหบริการ ( x = 4.43) รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 4.35) และอันดับ ๓ คือ ดาน

บุคคลากร ( x = 4.30) 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 

7.1 ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการบริโภค  

เบเกอรี่ระดับกลางอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเบเกอรี่ระดับกลางเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ราคาไมแพงมาก 

รสชาติของผลิตภัณฑอรอย มีรูปลักษณของสินคา มีหีบหอที่สวยงาม ซ่ึงทําใหรานเบเกอรี่ระดับกลางมีการแขงขันกันในส่ิง

เหลาน้ีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน แตผูบริโภคมีความตองการที่มากขึ้น ผูบริโภคจึงให
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ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ อันดับที่ 1 คือ ดานกระบวนการใหบริการ ในดานความมีมาตรฐานใน

การใหบริการ รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความสะอาดและความสวยงามภายในรานที่จะดึงดูดผูบริโภคให

มาใชบริการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการตกแตงรานในรูปแบบตางๆที่มีเอกลักษณสอดคลองกันเบเกอรี่ที่จําหนายในรานมาก

ขึ้น และผูบริโภคยังใหความสําคัญในระดับมากที่สุดและมากในดานอ่ืนๆตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร 

(2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับบน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ มี

ความสําคัญระดับมากในทุกๆดาน โดยดานที่มีความสําคัญระดับที่ 1 คือ ดานกระบวนการใหบริการ รองลงมาคือดานลักษณะ

ทางกายภาพ และสอดคลองกับงานวิจัย ศิริพร เลิศฤทธ์ิสมบูรณ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคตามหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภค มีความสําคัญระดับมากใน

ทุกๆดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศริญญา เกษวัฒนากุล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคมีความสําคัญระดับมากที่สุดในทุกๆดาน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ,ธํารงค เมฆโหรา และ ปญญา หม่ันเก็บ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษาราน Yamazaki ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น 

7.2 ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือเบเกอรี่ในราน     

เบเกอรี่ที่มีเครื่องดื่มขายควบคูกัน (Cafe) โดยนิยมรับประทานขนมปง(Bread) มากที่สุด โดยเหตุผลในการเลือกใชบริการ

รานเบเกอรี่ระดับกลาง เพราะเปนรานเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอย และซ้ือมาเพื่อรับประทานเองที่บาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภูริ ชุณหขจร (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่

ระดับบน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภคนิยมซ้ือและรับประทานเบเกอรี่ประเภทขนมปง 

(Bread) มากที่สุด สวนเหตุผลที่เลือกใชบริการเบเกอรี่ระดับบนเพราะเปนรานที่มีรสชาติอรอย และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศริญญา เกษวัฒนากุล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคใน

เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคนิยมซ้ือและรับประทานเบเกอรี่ประเภทขนมปง 

(Bread) มากทีสุ่ด และซ้ือมาเพื่อรับประทานเองที่บาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร เลิศฤทธ์ิสมบูรณ (2556) ได

ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคตามหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคนิยมซ้ือมาเพื่อรับประทานเองที่บาน แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการ

บริโภคเบเกอรี่สวนใหญนิยมซ้ือและรับประทานเบเกอรี่ ประเภทขนมปง (Bread) มากที่สุดและผูบริโภคยังนิยมซ้ือมาเพื่อ

รับประทานเองที่บาน ทั้งน้ีอาจมาจากเบเกอรี่ประเภทขนมปง (Bread) เปนเบเกอรี่ที่มีเ น่ือสัมผัสนุมนวลงายตอการ

รับประทาน มีรสชาติดีอรอย และขนมปงมีใหเลือกหลากหลายชนิดทั้งขนมปงหวานตางๆที่มีผลไมผสมและไสตางๆ และ   

ขนมปงคาวที่มีเน้ือสัตวสอดไสเพิ่มคุณคาทางอาหารอีกดวย จึงทําใหผูบริโภคนิยมซ้ือและรับประทานเบเกอรี่ประเภทขนมปง 

(Bread) มากที่สุด และในสภาวะสังคมที่เรงรีบ รูปแบบในการบริโภคอาหารตองแขงขันกับเวลาและความเรงรีบในการทํา

กิจกรรมตางๆ ผูบริโภคไมสามารถทําอาหารทานเองได จึงทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่เพื่อมารับประทานเองที่

บานมากที่สุด  

7.3 ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่

ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร  และดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01 
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เน่ืองจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนปจจัยที่สะทอนถึงตัวผลิตภัณฑไดทุกๆดาน 

และส่ือถึงคุณภาพในการใหบริการไดอยางชัดเจน ดังน้ันผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการในทุกดาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและแตกตางมากขึ้นเพื่อใหตอบสนองความตองการ

ของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาในเรื่องกระบวนการใหบรกิาร บุคลากรที่ใหบริการลูกคา รวมถึงลักษณะ

ของราน การตกแตงภายใน สีสัน ส่ือที่ใช บรรยากาศในรานหรือแมกระทั่งชุดยูนิฟอรมของพนักงาน เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคา ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะทําใหผูบรฺโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไดงายขึ้น เน่ืองจาก

เปนปจจัยหลักผูบริโภคใหความสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวิศน ใจตาบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานคุณภาพของการบริการและ

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางงสถิติที่ 0.01 และสอดคลองกับวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร (2557) 

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค  เบเกอรี่ระดับบน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานไดแก  ปจจัยดานผลิตภภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะ

ทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับบนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา จิตรโรจนรักษและพิทักษ ศิริวงศ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่

มีผลตอการเลือกซ้ือสินคารานศรีฟาเบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการขาย ดานบุคลากร ดานลักษณะ

ทางกายภาพและดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือสินคารานศรีฟาเบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐกานต พรหมราษฎร (2556) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธ

การตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่สงผลตอกลยุทธการตลาดบริการสําหรับธุรกิจ 

เบเกอรี่ ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7 P’s กลยุทธการตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ สามารถพิจารณาไดใน

รูปกลยุทธยอยได 7 กลยุทธดังน้ี 1) กลยุทธการสรางสรรคบรรยากาศ  2) กลยุทธบุคลากรทํางานเชิงรุก 3) กลยุทธการจัด

สภาพแวดลอมดึงดูดใหเขาราน 4) กลยุทธการจัดระบบการแสดงผลิตภัณฑ 5) กลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 6)

กลยุทธคุณภาพผลิตภัณฑ  7) กลยุทธราคาเหมาะสมกับตลาด ซ่ึงเรียกวา “ Q – MARK ” 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

8.1 ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 

ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ผูประกอบการตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆที่มีรสชาติดี อรอย รูปลักษณ

สวยงาม โดยตองมีการสํารวจแนวโนมของตลาดเบเกอรี่ ณ ชวงเวลาน้ันๆ วามีแนวโนมการบริโภคไปในทิศทางใดและมีการ

ทดลองชิมผลิตภัณฑโดยผูบริโภค กอนการออกผลิตภัณฑ เพื่อนําผลที่ไดจากผูบริโภคมาพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความ

ตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด การตั้งราคาผลิตภัณฑควรตั้งราคาใหเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชเปน

สวนประกอบในการผลิตเบเกอรี่ โดยมีการแสดงปายราคาอยางชัดเจน รานควรมีทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการเดินทาง มี

เสนทางที่สามารถเขาออกไดหลายเสนทาง มีที่จอดรถ เพื่อสะดวกในการใชบริการของผูบริโภค เชน เปดในหางสรรพสินคา 

ศูนยการคาตางๆ ควรมีการจัดสินคาตัวอยางใหผูบริโภคทดลองชิมกอนการตัดสินใจซ้ือ และมีการจัดทําสวนลดหรือของแถม 

หรือมีการสะสมคะแนนเพื่อรับสวนลด/หรือแลกซ้ืออยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มความถี่ในการเขาใชบริการมากขึ้น ดานบุคลากร 

ควรมีการอบรมทักษะการขาย ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑตางๆ สามารถแนะนําสินคาและโปรโมชั่นใหกับลูกคาได รวมถึง

ขั้นตอนการบริการลูกคาที่มีมาตรฐานเดียวกัน พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรน พูดจาสุภาพออน
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นอม ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว มีมาตรฐานในการใหบริการที่ดีอยางสมํ่าเสมอในทุกสาขา ทุกเวลา และมีกระบวนการ

การทํางานหลังรานที่งายมีเครื่องมืออุปกรณที่สะดวกในการทํางานดวย ดานลักษณะทางกายภาพควรใหความสําคัญกับความ

สะอาด ความสวยงาม และบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกราน รวมถึงมีคอนเซ็ปตรานที่ชัดเจนและตกแตงรานใหดูดี ดึงดูด

ผูบริโภคใหมาใชบริการขึ้น นอกจากน้ีผูประกอบการควรใหสําคัญในการจัดเรียงสินคาใหสวยงามนาซ้ือ 

ดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ระดับกลาง ผูประกอบการควรเลือกเปดรานเบเกอรี่ที่มีเครื่องดื่มขายควบคู กัน 

(Cafe) เพื่อตรงกับความตองการผูบริโภค ซ่ึงสามารถสรางยอดขายจากเครื่องดื่มเพิ่มไดดวย และเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค

ในการเลือกใชบริการไดงายและสะดวกมากขึ้น สินคากลุมขนมปงเปนที่นิยมมากที่สุด รานควรมี Product Mix ในกลุมสินคาที่

เปนขนมปงในสัดสวนทีม่ากที่สุด โดยมีทั้งกลุมขนมปงหวานที่มีผลไมผสมและไสตางๆ และขนมปงคาวที่มีเน้ือสัตวสอดไสเพิ่ม

คุณคาทางอาหาร ผูประกอบการควรมีการพัฒนาขนมสไตลไทยมากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบของไทยมาประยุกต

ในการทําขนมใหเกิดคุณคามากขึ้นและสรางเอกลักษณของขนมใหโดดเดนแตกตางจากคูแขง และควรทําการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ หรือหีบหอใหสวยงามอยางตอเน่ือง เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือเปนของฝาก หรือเล้ียงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน

ไดมากขึ้น นอกจากน้ีผูประกอบการควรเพิ่มชองทางการรับรูรานเบเกอรี่ระดับกลางใหมากขึ้น ผานชองทางไมวาจะเปนชองฟรี

ทีวี ชองทีวีดิจิตอล และโซเชียลเน็ตเวิรดทั้งทางเฟสบุค (Facebook),Line  Application,ยูทูป (You Tube) หรืออินสตา

แกรม (Instagram) ผานรายการอาหาร รายการพาชิมใหมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเขาถึงรานเบเกอรี่ไดงายขึ้นและทําใหอยาก

ทดลองซ้ือมากขึ้น 

8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่อ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อที่จะไดขอมูลที่หลากหลาย และไดทราบถึ ง

ความเหมือนและความแตกตางในความคิดเห็นที่หลากหลายของกลุมตัวอยาง จะชวยใหมีขอมูลที่เปนประโยชนในการ

ปรับปรุง การวางแผนกลยุทธทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่แตกตาง

กันไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8.2.2 ควรทําการศึกษาผลิตภัณฑและเจาะลึกผลิตภัณฑเบเกอรี่ระดับกลางที่ไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภค เพื่อ

นํามาพัฒนาผลิตภณัฑ และเปนประโยชนในการวางแผนการตลาด ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

8.2.3 ทําการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก สัมภาษณผูที่เก่ียวของ ทั้ง

ผูประกอบการหรือรานคา เพื่อที่จะสามารถทําการแลกเปล่ียน เสนอขอคิดเห็น และไดรับคําแนะนําเพิ่มเติม เพื่อนํามา

ปรับปรุงผลิตภัณฑและทราบถึงมุมมองการตลาดในการแขงขันตอไป รวมถึงสัมภาษณผูบริโภคแบบเจาะลึก เพื่อใหผล

การศึกษามีประโยชนในการนําไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ในการใหบรกิารในดานตางๆใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้นตอไป 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดโดยสมบูรณ ดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารย            

ดร.กานตจิรา ลิมศิริธง ที่ไดใหความรู เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดชวงระยะเวลาของการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี กราบขอบพระคุณ

คณะกรรมการสอบปองกันการศึกษาคนควาอิสระ อาจารย ดร.พิเชษฐ มุสิกะโปดก และอาจารย ดร.พีรภาว ทวีสุข ที่กรุณา

ตรวจสอบใหคําแนะนํา และเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางแกไขขอบกพรองจนทําใหการศึกษาคนควา

อิสระฉบับน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหแกผูศึกษา สงผลใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  
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ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน) และคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ ที่เห็นถึงความสําคัญในการ

สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมอบโอกาสในการศึกษาเพื่อความกาวหนาทางอาชีพ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะได

นําประโยชนแหงการศึกษาที่ไดรับมอบโอกาสน้ี มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกรไมมากก็นอย 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่เปนกําลังใจและคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือ

ใหผูศึกษาดวยดีเสมอมาคุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูศึกษาขอมอบแดบุพการี บูรพคณาจารย ผูมีพระคุณ ผูเขียนหนังสือและ

ตําราทุกเลม ที่ผูศึกษาไดรับความรูและความเขาใจที่มีสวนเก่ียวของกับความสําร็จในครั้งน้ี 
 

10. เอกสารอางอิง 

 

กนิษฐกานต พรหมราษฎร.(2556). กลยุทธการตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอรี่. วารสารสุทธิปริทัศน. ปที่ 27. ฉบับที่ 83. 

กรกฏาคม-กันยายน 2556,หนา 58-77. 

ธีรวุฒิ เอกะกุล.(2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี. 

ภัทรา แตงเที่ยง.(2555). CA512: Strategic Consumer Analysis (2) --July 10, 2012,CA512 การวิคราะหผูบริโภค

เชิงกลยุทธ: การแบงสวนการตลาดและการกําหนดกลุมเปาหมาย. สืบคนเม่ือ 31 มกราคม 2560, จาก 

https://storify.com/lekasina/ca512-strategic-consumer-analysis-2-july-10-2012-2013 

ภูริ ชุณหขจร.(2557). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค เบเกอร่ีระดับบน ในเขต

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก บัณฑิตสถาบันการ

จัดการปญญาภิวัฒน. 

วิวิศน ใจตาบ.(2556). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ศิริพร เสิศฤทธ์ิสมบูรณ.(2556). ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ เบเกอรี่ของผูบริโภคตาม

หางสรรพสินคาในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร (ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร). ปที่ 2. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2555,หนา 30-39. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2550). พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซเท็กซ. 

ศูนยวิจัยกสิกร.(2555). อุตสาหกรรมอาหาร: เบเกอร่ี. สืบคนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2560,จาก  

          https://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=30539. 

ศูนยวิจัยกสิกร.(2556). อุตสาหกรรมอาหาร: เบเกอร่ี. สืบคนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2560, จาก 

          https://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=30539. 

ศริญญา เกษวัฒนากุล.(2559). สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตมหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอรด. 

ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ,ธํารงค เมฆโหรา และปญญา หม่ันเก็บ.(2559). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาราน Yamazaki. วารสารเกษตรพระจอมเกลา.ปที่ 34. 

ฉบับที่ 2.(พ.ค.-ส.ค.2559),หนา31-40. 

สุชาดา จิตรโรจนรักษและพิทักษ ศิริวงศ.(2559). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคารานศรีฟาเบเกอร่ี จังหวัดกาญจนบุรี. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน,ครั้งที่ 6. เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสราง

ศิลป,หนา 1148-1154  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2457 

 อภิชาติ ธรรมมโนทัย.(2558). ฟารมเฮาสทุม 2.5 พันลานผุดโรงงานใหม. สืบคนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2560, จาก 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431882574.           

Kotler, P. (1997). Marketing management (9th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2458 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

แนวทางการพฒันารูปแบบผลติภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์  

อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลกัษณของชุมชน  

โดยใหนกัเรียนมีสวนรวม 

Guidelines for the Development of Paracord Bags products for  

Watpromprasit school, Prachantakham district, Prachinburi,  

become a community identity by engaging students 
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บทคัดยอ 

 

การทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรยีนวัดพรหมประสิทธ์ิ 

ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน และ 2) เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียน

วัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม 

และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง โดยใชวิธีการวิจัย 2 วิธีไดแก 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการจัด

สนทนากลุม ผูใหขอมูลหลักคือครูผูดูแลโครงการ 2 คน ชาวบานในชุมชน 2 คน และผูบริโภค 2 คน 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม พื้นทีเ่ปาหมายคือโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี จากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

กระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน ดานรูปลักษณภายนอกควรมีความสวยงาม ความแตกตางและความทันสมัย 

ดานสมรรถนะการใชงานควรมีความแข็งแรงทนทาน และดานอัตลักษณของอําเภอประจันตคามคืองานดานหัตถกรรมจักรสาน 

นํ้าตกและงานไมไผ นอกจากน้ีนักเรียนไดมีสวนรวมในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมผลิตผลงานไดสวยงาม 

มีความเปนอัตลักษณของชุมชน และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคใหกับตนเองมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: กระเปาเชือกรม, อัตลักษณของชุมชน, การออกแบบ, รูปแบบผลิตภัณฑ 

 

Abstract 

 

 The objectives of this study were as follows: 1) to find a guideline for the development of Paracord 

Bags product of Watpromprasit School, Prachantakham district, Prachinburi to have the identity of the 

community. 2) For the students of Watpromprasit School, Prachantakham district, Prachinburi Involved in 

the development of luggage style Paracord bags. And can develop their own creative skills. Two research 

methods were used: 1) Qualitative research by focus group discussion The primary contributor is two 

teachers project managers, two Villagers in the community and two consumers. 2) Participatory action 

research The target area is Watpromprasit School, Prachinburi. The research found that. Guidelines for 
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the development of Paracord bag products for the identity of the community. The exterior should be 

beautiful, difference and modernization. The performance should be strong. And the identity of Prachantakham 

district is the work of craftsmanship, waterfall and bamboo. In addition, students participate in the design 

contest. Can work to be beautiful and have the identity of the community. And they can develop their 

creative skills more.    

 

Keywords: paracord bag, community identity, design, product theme  

 

1. บทนํา  
 

จากการประกาศใชนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของทางภาครัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนการนําเอา

จุดแข็งของแตละฝายมารวมกันสนับสนุนและสรางเสริมใหเศรษฐกิจรากฐานของประเทศไทยเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึงหน่ึง

ในโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่นาสนใจคือ “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เปนการ

สนับสนุนดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ เพื่อรวมขับเคล่ือนยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนําใหสัมฤทธิผลและมีสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง

ยั่งยืน จึงใหความสําคัญและสนับสนุนการใหความรูทางดานทักษะอาชีพและส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกทักษะอาชีพ 

เพื่อใหนักเรียนสามารถฝกทักษะอาชีพและสรางรายไดแบงเบาภาระของครอบครัว มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  เน่ืองจาก

โรงเรียนในเครือโรงเรียนประชารัฐเปนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนสวนใหญมีสภาพสังคมที่ไมพึ่งประสงคทําใหเกิดปญหา

นักเรียนขาดความพรอมในการศึกษาตอระดับสูง จําเปนตองออกไปหาเงินเพื่อเล้ียงครอบครัวและตนเอง (โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ, 2559)   

โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หน่ึงในโครงการโรงเรียนประชา

รัฐ  เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 163 คน  ซ่ึงมี

ผลกระทบจากสภาพสังคมที่ไมพึ่งประสงค ทําใหนักเรียนขาดความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูง ซ่ึงทางโรงเรียนไดมี

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพดานการผลิตผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมเพิ่มเติมจากวิชาเรียนหลัก เพื่อใหนักเรียนมีทักษะอาชีพ

ติดตัวและสามารถหารายไดเสริมได  

แตจากการลงพื้นที่พบปญหาคือผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมทั่วไปทําใหจําหนายได

ยาก ผูวิจัยจึงสนใจนําความเปนอัตลักษณของอําเภอประจันตคามมาเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา

เชือกรมเพื่อใหมีความแตกตางจากผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมทั่วไป โดยการจัดประกวดออกแบบกระเปาเชือกรมเพื่อให

นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิไดมีสวนรวมในการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑและไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของ

ตนเองดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัด

พรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน โดยใหนักเรียนมีสวนรวม   

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

2.1 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน 

2.2 เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีสวน

รวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธการสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product differentiation) 

 กลยุทธการสรางความแตกตาง (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน, 2554: 108) กลาววา การออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขงในตลาด และสามารถตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคได โดย

สามารถพิจารณาจาก 6 สวนประกอบดังน้ี 

1. วัตถุดิบหรือสวนประกอบ (Ingredient or Component) เปนการพิจารณาจากวัสดุพื้นฐานในการผลิตหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑ 

2. การนําเสนอผลิตภัณฑ (Product offering) เปนการพิจารณาจากการใชวัตถุดิบหรือสวนประกอบที่สามารถทําให

ผลิตภัณฑมีความแตกตางจากคูแขง 

3. การรวมผลิตภัณฑ (Combining products) เปนการพิจารณาจากการรวมคุณสมบัติของผลิตภัณฑหลายตัวเขา

มารวมไวในผลิตภัณฑเดียว 

4. รูปลักษณะ (Features) เปนการพิจารณาจากลักษณะที่สามารถมองเห็นไดอยางการพัฒนารูปลักษณของ

ผลิตภัณฑใหดีขึ้นและตรงตามความตองการของผูบริโภค 

5. การออกแบบ (Design) เปนการพิจารณาจากการสรางรูปลักษณภาพรวมที่มีผลตอหนาที่ของผลิตภัณฑที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

6. นวัตกรรมดานเทคโนโลยี (Technological innovation) เปนการพิจารณาจากการคนหา สรางสรรค วิจัยพัฒนา

หรือคิดคนผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีที่ไมเคยมีมากอน 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

งานวิจัยที่เก่ียวของวารี กาลศิริศิลป (2556) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาจากเชือกกลวยมัดยอม 

โดยใชกลุมตัวอยางประชากรเพศหญิงที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 105 คน พบวา ผลการ

ประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑกระเปาเชือกกลวยมัดยอม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานผิวสัมผัส ดาน

ความสวยงามรูปรางหรือรูปทรง ดานลวดลายมัดยอมของกระเปามีความประณีต  ดานความคงทน เหนียว นุม ไมเปราะขาด

งาย ดานการนําไปใชสียอมไมติด มีความพอใจในระดับมากทั้งหมด 

การุณี วิบูลชัย (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร จากผลการวิจัยพบวา

แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ คือการนําใบลานมาจักรสาน โดยการประยุกตลวดลายและรูปแบบเปนผลิตภัณฑ

กลองทิชชูใบลานจากรูปแบบดั้งเดิม ใหมีเอกลักษณของตนเอง แปลกใหม และทันสมัย แตคงความเปนศิลปะจักรสานแบบ

ดั้งเดิมไวดวย จากการวิเคราะหกลุมเปาหมายพบวา มีความสามารถเฉพาะทางที่แตกตางกันในการประดิษฐงานไดครอบคลุม

ทุกดาน ไดวิธีการทํากลองทิชชูใบลานแบบใหม ผลการประเมินงานวิจัยในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด สถานศึกษา

จึงนําผลการวิจัยน้ีจัดทําหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อนําไปเผยแพรสูชุมชน 

ธัญญนรี จิรสกุลออนแจง (2558) ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี จากการเก็บขอมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา แนวคิดและแรง

บันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเกิดจากความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนไป จึงตองพัฒนาฝมือการออกแบบผลิตภัณฑใหมี

ความแปลกใหมและสวยงามยิ่งขึ้น ดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ มาจากการการพบเห็นผลิตภัณฑที่เปน

เอกลักษณประจําเกาะเกร็ดอยาง ของที่ระลึกและของชํารวย ดานปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑคือ กําลังคนไม

พอตอการผลิต และไมมีชองทางการตลาดโดยตรงที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ทําใหไมสามารถที่จะ

ขยายชองทางการจัดจําหนายไดในวงกวาง 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 วิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชคําถามแบบเปด (Open question) โดยใหผูตอบมีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็น และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีแบบการสังเกตสภาพแวดลอม และการสังเกตแบบมีสวนรวม

สําหรบัการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการศึกษารายละเอียด โดยแบงออกเปนขั้นตอน ดังน้ี 

 4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

      4.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาผูใหขอมูลหลัก ไดแก ครูผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหม

ประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 คน ชาวบานในชุมชนอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2 คน 

และผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม 2 คน   

      4.1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษากลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนที่มีความสนใจเขารวมการประกวดออกแบบ

ผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และนักเรียนของโรงเรียนวัด

พรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในการรวมโหวตผลงาน 

 4.2 วิธีการรวบรวมขอมูล 

     4.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการสนทนากลุมในการเก็บขอมูล โดยการสนทนากลุมจากครูผูดูแลโครงการ

กระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบานในชุมชน

อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม โดยใชวิธีการจัดบันทึก รวบรวมขอมูล

ทั้งหมด และใชคําถามปลายเปด (Open-end question) แลวนําผลจากการสนทนากลุมใชในกําหนดเกณฑตัดสินการ

ประกวดผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม 

     4.2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหม

ประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบงออก 4 กระบวนการดังน้ี 

     กระบวนการที่ 1 การสรางความสัมพันธแบบหุนสวน 1) การเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับ

ทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม มาเปนผูเขารวมการวิจัยครั้งน้ีเน่ืองจากเปนโรงเรียนที่

เขารวมในโครงการประชารัฐ ผูวิจัยไดเห็นวาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของทางโรงเรียนสามารถนํามาออกแบบพัฒนาตอยอด

ได 2) การเขาสูพื้นที่ที่ศึกษา หลังจากไดรับการตอบรับใหความรวมมือผูวิจัยจึงไดติดตอประสานงานกับทางผูอํานวยการ

โรงเรียนและคณะของโรงเรียน 3) การสรางความสนใจรวมกัน ผูวิจัยไดลงพื้นที่เขาพบกับทางคณะครูและนักเรียน ไดอธิบาย

วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหทุกคนเขาใจ และสอบถามขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนเพื่อ

ศึกษาและเตรียมการวิจัยตอไป 

     กระบวนการที่ 2 การวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อสอบถามพูดคุยและชมผลิตภัณฑ ทํา

ใหเห็นถึงปญหาของผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม คือรูปแบบของผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไป เพื่อหา

รูปแบบใหมๆ ผูวิจัยจึงคิดคนจัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชนขึ้น 

     กระบวนการที่ 3 การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยรวมมือกับทางโรงเรียนจัดการประกวดออกแบบ

ผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม โดยกําหนดใหนักเรียนผูเขาแขงขันจะตองใชทักษะความคิดสรางสรรคในการออกแบบรูปแบบและ

ผลิตผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชนตามระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งอธิบายแนวความคิดและ

แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

     กระบวนการที่ 4 การปฏิบัติและถอดประสบการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยและทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ 

ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน 

จากน้ันผูวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน หลังจากทําตามแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามระยะเวลาที่

กําหนด  
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     4.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสนทนากลุม แบงออกเปน 4 สวน จํานวน 9 ขอ โดยใชคําถามปลายเปด ดังน้ี 

1) ขอมูลทั่วไปของผูสนทนากลุม 2) แบบสนทนากลุมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระเปาเชือกรม 3) แบบสนทนากลุม

เก่ียวกับความตองการซ้ือกระเปาเชือกรม 5) ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูสนทนากลุม  

     4.3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการใชการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหม

ประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบงออกเปน 4 สวนดังน้ี  

 4.3.2.1 กติกาการแขงขันคือ 1) คุณสมบัติผูสมัคร ตองเปนนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบล

หนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2) ผลงานที่สงจะตองใชวัสดุทองถิ่นเปนสวนประกอบหรือมีการออกแบบ

ลวดลายกระเปาเชือกรมเก่ียวกับอัตลักษณของทองถิ่น พรอมทั้งอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

 4.3.2.2 เกณฑการตัดสิน กําหนดตามผลที่ไดจากการสนทนากลุมของครูผูดูแลโครงการ ชาวบานในชุมชน 

และผูบริโภค มาใชในการตั้งเกณฑการประกวด และใหคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด 

 4.3.2.3 รางวัลในการประกวดคือ เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสนทนากลุม และการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัด

พรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยนํามาใชในการวิเคราะหผลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยการสรางรหัส 

และลงรหัสขอมูลน้ัน โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยการวิเคราะหความหมายทางภาษา (Manifest) 

โดยตรงของตัวบทและเน้ือในของบท (Text) และวิเคราะหความหมายทางความรูสึก หรือวิเคราะหนัยที่แอบแฝงอยู (Latent) 

ซ่ึงจะรวมการตีความและนัยทางบริบทของภาษาและผูใชภาษาไวดวย (ทักษญา สงาโยธิน, 2557) 

 

5. สรุปผลการวิจัย  

  

 5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากผลการสนทนากลุมของผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรม ของโรงเรียนวัดพรหม

ประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 คน คนในชุมชนอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 2 คน และ

ผูบริโภคที่เคยใชผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม 2 คน โดนมีประเด็นคําถามดังน้ี 

      5.1.1 ดานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวา

ตองการพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคในการทํากระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหมีความสนใจทักษะ

การทํากระเปาเชือกรมมากขึ้นเพื่อเรียนรูความอดทนและฝกสมาธิ และสามารถนําทักษะน้ีไปหารายไดเสริม เพราะกระเปา

เชือกรมสามารถทําเปนของฝากหรือของขวัญได ขณะที่ผูสนทนากลุมสวนหน่ึงใหความเห็นวาควรพัฒนากระเปาเชือกรมใหมี

ความทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูรูปแบบใหม และควรพัฒนากระเปาเชือกรมใหเปนการฝกทักษะอาชีพของ

โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สืบตอไป 

      5.1.2 ดานความตองการการออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญให

ความคิดเห็นวาตองการใหออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรมใหมีความสวยงาม และควรมีรูปแบบแตกตางจาก

กระเปาทั่วไป เพิ่มความทันสมัยความเปนแฟชั่น เพื่อใหเหมาะกับวัยรุน และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหน่ึงให

ความเห็นวาควรเพิ่มสีสัน เพิ่มรูปแบบกระเปาใหมีหลายขนาด และรูปแบบตามวัยรุน 

      5.1.3 ดานความตองการสมรรถนะในการใชงาน พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวากระเปาเชือก

ควรมีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน และควรใชงานไดหลากหลาย และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหน่ึงให

ความเห็นวากระเปาเชือกรมควรสามารถบรรจุของไดมาก และควรมีชองใสของหลายชองเพื่อสามารถเก็บของไดมีระเบียบ 

และมีสายกระเปาที่ถนอมมือ    
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      5.1.4 ดานความเปนเอกลักษณของอําเภอประจันตคาม พบวาผูสนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นวา

เอกลักษณของอําเภอประจันตคามคืองานหัตถกรรม งานจักรสาน และเอกลักษณคือของขึ้นชื่องานไมไผ สถานที่ทองเที่ยว

สําคัญคือนํ้าตก และมีความเห็นของผูสนทนากลุมสวนหน่ึงใหความเห็นวาควรมีตราสัญลักษณ เน่ืองจากเอกลักษณของอําเภอ

ประจันตคามยังไมมีความชัดเจน และอยากใหกระเปาเชือกรมมีลวดลายการถักที่สามารถบงบอกถึงความเปนเอกลักษณ หรือ

ลวดลายของซับในกระเปาเชือกรม 

 5.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากผลการจากการสังเกตสภาพแวดลอม และสังเกตการมีสวนรวมในระหวางการ

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมที่มีอัตลักษณ ของอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 

กระบวนการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

      5.2.1 ดานการสรางความสัมพนัธแบบหุนสวน ผูวิจัยไดเลือกศึกษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันต

คาม จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงอยูในโครงการโรงเรียนประชารัฐ และไดติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนทางโทรศัพท

เพื่อขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนเพื่อมาเปนผูเขารวมการวิจัยครั้งน้ี พรอมทั้งขออนุญาตเขาไปศึกษาผลิตภัณฑกระเปา

เชือกรมที่นักเรียนไดทําการผลิต หลังจากน้ันผูวิจัยไดเดินทางไปพบผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูดูแลโครงการ เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ครูผูดูแลโครงการจึงใหนักเรียนนําเสนอกระบวนการถักผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ให

ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการผลิตและผลงานกระเปาเชือกรม 

      5.2.2 ดานการวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูผูดูแลโครงการ จึงไดขอมูล

เพิ่มเติมวารูปแบบของกระเปาเชือกรมจะเปนรูปแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมทั่วไปไมมีความแตกตางทําให

จําหนายไดยาก ผูวิจัยไดรับการเสนอแนะใหจัดการประกวดออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม เพื่อใหผลิตภัณฑมี

ความแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไปพรอมทั้งใหนักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคดวย จึงขอความรวมมือจาก

ทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑเชือกรมใหมี

ความเปนอัตลักษณ 

      5.2.3 ดานการวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดจัดสนทนากลุมรวมพูดคุยแลกเปล่ียน เพื่อนํามา

วางแผนเกณฑการตัดสินการประกวด และไดปรึกษาการวางแผนเก่ียวกับกติกา วิธีการดําเนินงาน กับครูผูดูแลโครงการ ตอมา

ผูวิจัยไดประชาสัมพันธวัตถุประสงคและรายละเอียดตางๆ ในการประกวดออกแบบกระเปาเชือกรมใหกับนักเรียนวัดพรหม

ประสิทธ์ิไดรับรู และประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมประกวดครั้งน้ี นักเรียนมีการปรึกษาครูและขอความเห็นจาก

ผูปกครองซ่ึงสวนใหญเปนชาวบานในชุมชน เพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

      5.2.4 ดานการปฏิบัติการและถอดประสบการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดกําหนดเวลาใหนักเรียนที่เขารวม

ประกวดไดใชเวลาในการคิดสรางสรรคออกแบบผลงานพรอมทั้งผลิตผลงานออกมาจริง และนําผลงานมาเสนอผลงานตอ

กรรมการในวัน 9 มิถุนายน 2560 ซ่ึงทางโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดเตรียม

สถานที่เพื่อการประกวดไว เม่ือถึงเวลานักเรียนที่เขารวมประกวดไดนําเสนอผลงานของตนเอง มีการซักถามรายละเอียดและ

ขอสงสัยเก่ียวกับผลงานจากคณะกรรมการผูตัดสิน ระหวางการนําเสนอผลงานผูวิจัยและคณะกรรมการไดสังเกตการณและ

สอบถามครูผูดูแลโครงการถึงนักเรียนที่เขารวมประกวด พบวานักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง มีความตั้งใจในการ

ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม มีความกระตือรือรนในการนําเสนอผลงาน และสามารถออกแบบผลงานออกมา

ไดสวยงาม มีความสรางสรรค ถือวาสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคของนักเรียนได จากน้ันผูวิจัยและ

คณะกรรมการทําการตัดสินการประกวดตามเกณฑการตัดสินและมอบรางวัลใหกับนักเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งน้ี 
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ภาพที่ 2 การนําเสนอผลงานของนักเรียนและการพิจารณาผลงานของกรรมการ 

 ที่มา : นายภาสกร จันทรเจริญถาย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 

 

 
  

ภาพที่ 2 ผลงานกระเปาเชือกรมที่ชนะการประกวด 3 อันดับ เรียงจากชนะเลิศซายไปขวา  

 ที่มา : ผูวิจัยถาย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560  

 

6. อภิปรายผล  

 

จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สูความเปนอัตลักษณของชุมชน อภิปรายผลไดตามวัตถุประสงคดังน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบล

หนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ใหมีความเปนอัตลักษณของชุมชน 

จากการวิจัยพบวาการออกแบบรูปลักษณกระเปาเชือกรมควรมีความสวยงามมีความแตกตางจากกระเปาทั่วไป มี

ความเปนแฟชั่นทันสมัย ควรเพิ่มสีสันใหมากขึ้น และความหลากหลายของขนาด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญนรี จิรส

กุลออนแจง (2558)  ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการวิจัย

พบวาแนวคิดและแรงบัลดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเกิดจากความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนไป จึงตองพัฒนาฝมือการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและสวยงามยิ่งขึ้น สวนสมรรถนะในการใชงานควรมีความแข็งแรงทนทานตอการใช

งานเปนหลัก และสามารถบรรจุของไดมากหรือมีชองใสของมาก และสวนการออกแบบใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอ

ประจันตคาม ควรออกแบบลวดลายการถักหรือลวดลายของผาซับในกระเปา หรือตราสัญลักษณใหมีความเปนอัตลักษณของ

ชุมชน เชน งานหัตถกรรม งานจักรสาน และเอกลักษณคือของขึ้นชื่องานไมไผ สถานที่ทองเที่ยวสําคัญคือนํ้าตก   

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของตนเอง 

จากการวิจัยพบวาการจัดประกวดออกแบบกระเปาเชือกรมใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอประจันตคาม ทําให

นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดมีสวนรวมในการหาแนว
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ทางการพัฒนารูปแบบกระเปาเชือกรม โดยใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความเปนอัตลักษณของอําเภอ

ประจันตคามเพื่อเขารวมการประกวดครั้งน้ี จากการสังเกตการณของผูวิจัยและคณะกรรมการเห็นไดวานักเรียนมีความรู

ความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคออกแบบกระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น ทําผลงานออกมาไดสวยงาม มีความเปน    

อัตลักษณของอําเภอประจันตคาม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ การุณี วิบูลชัย (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา      

คหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร จากการวิจัยพบวา กลุมนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานใบลานเพิ่มมากขึ้น และสามารถนํามาประยุกตดัดแปลงใหไดผลิตภัณฑที่มีรูปแบบแปลก

ใหม ทันสมัย 

  

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ครูผูดูแลโครงการกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควร

พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคในการทํากระเปาเชือกรมเพิ่มมากขึ้น และมีความสนใจในทักษะการทํากระเปา

เชือกรมมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนเรียนรูความอดทนฝกสมาธิในวิธีการถักกระเปา 

7.2 ผูผลิตกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควรผลิตกระเปา

เชือกรมใหมีการออกแบบรูปลักษณภายนอกของกระเปาเชือกรมดานความสวยงาม และควรมีรูปแบบแตกตางจากกระเปา

ทั่วไป เพิ่มความทันสมัยความเปนแฟชั่น เพื่อใหเหมาะกับวัยรุน เชน ออกแบบลายการตูนหรือเพิ่มสีสันใหมากขึ้น  

7.3 ผูผลิตกระเปาเชือกรมของโรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควรผลิตกระเปา

เชือกรมใหมีการออกแบบสมรรถนะในการใชงานของกระเปาเชือกรม ดานความแข็งแรงทนทานตอการใชงานเปนหลัก 

กระเปาสามารถบรรจุของไดมากหรือมีชองใสของหลายชอง และสามารถใชงานไดหลากหลาย  

7.4 จากผลงานชนะการประกวดของนักเรียนซ่ึงสามารถนําเอาเอกลักษณทองถิ่นมาบูรณาการเขากับผลิตภัณฑ

กระเปาเชือกรมไดแลว ควรนํารูปแบบและวิธีการทํากระเปาเชือกรมน้ีไปเผยแพรใหกับชุมชนดวย 

 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

8.1 จากผลงานชนะการประกวดของนักเรียนซ่ึงสามารถนําเอาอัตลักษณทองถิ่นมาบูรณาการเขากับผลิตภัณฑ

กระเปาเชือกรมแลว นอกจากน้ียังสามารถนํารูปแบบกระเปาน้ีไปเผยแพรใหกับชุมชนเสนอความคิดเห็นและใชการวิจัยแบบมี

สวนรวมกับกลุมแมบานในชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบใหหลากหลายมากขึ้น 

8.2 ควรศึกษาดานกลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม เพื่อเปน

แนวทางใหกับกลุมผูผลิต 

8.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกระเปาเชือกรม ของผูบริโภคเฉพาะกลุม เพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของผูบริโภค สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีเพื่อศึกษาแนวคิด วิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือคือ แนวทางสนทนากลุม แนวทาง

สัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูล คือ นายกและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนใน 5 ตําบล นําขอมูลมาวิเคราะห

เปรียบเทียบเชิงเน้ือหา เปรียบเทียบความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและหลักการการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การพึ่งตนเอง สรางจิตสํานึก ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณคาความเปนคน สรางผูนําครอบครัว ยุทธศาสตร 

คือ ความพอเพียงแบบพื้นฐานระดับบุคคลและครอบครัว และความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกลระดับชุมชนและองคกร 

กลยุทธ คือ สรางเครือขายภายในและภายนอก ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวม และกําหนดนโยบาย

ขององคกร ขอเสนอแนะ ขยายผลหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศประกาศเปน

เจตนารมณและนโยบายสาธารณะของทองถิ่น 
 

คําสําคัญ: บริหารจัดการเชิงกลยุทธ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

Abstract 
 

The purpose of this qualitative research was to analyze strategy and tactic application of 

sufficiency economy philosophy by Sub district Administrative Organization. Data were collected from 

workshop, focus group, in-depth interview and guidelines with chief executives, staff and people from 5 

Sub district Administrative Organizations. The result shown that self-reliance, self-awareness, virtue and 

morality, value of humanity, and family bonding were the principle of sufficiency economy philosophy. 

For strategy, basic sufficiency for individual and family level and sufficiency progression for community 

and organization. The tactics were networking, Buddhism lifestyle, holistic balancing, and establishing 

policy of organization. Sub district Administrative Organization in Thailand should be elaborated sufficiency 

economy philosophy as their intention and made the philosophy local public policy. 
 

Keywords: strategic management, sufficiency economy philosophy, sub district administrative organization 
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1. บทนํา  

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารหรือผูประกอบการที่จะนําไปสูการเพิ่มโอกาส

ความสําเร็จ (ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) ความสามารถในการประเมินและปรับเปล่ียนภายในใหเกิดความเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกไดเพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลง บูรณา

การความคิดในการวิเคราะหการดําเนินการใหสอดคลองกับโอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น (Malakul Na Ayudhya, 

Panaros, 2011) การทําความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนเรื่องยาก แตสามารถทําความเขาใจไดหาก

กําหนดแนวคิดหรือกรณีศึกษาเทียบเคียงเพื่อใหเกิดการวางแผนจัดวางกลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ (Wheelen 

and Hunger, 2006) สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางขององคกร (Pitts and Lei, 2005) โดยมีการ

ควบคุมการบริหารจัดการแบบหุนสวนและการประเมินผลไดอยางชัดเจน (Freeman, 2010)    

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหน่ึงในองคการหน่ึงที่นิยมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรูจักพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันใน

ตัวที่ดี ไมประมาท ตระหนักถึงความถูกตองในหลักวิชา มีคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต (สุขสรรค กันตะบุตร, 2551; 

จุฬาวัลย เกษมศิร,ิ 2552) และ “เขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนา” อยางสอดคลองกับ  “ภูมิสังคม” ที่หลากหลายของระบบภูมิ

นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี โดยประชาชน มีสวนรวมตัดสินใจ” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549) ดําเนินการดวยความ

รอบคอบ วิเคราะห ระมัดระวัง ทําตามลําดับขั้นตอน มีการทดลองดวยความเพียรจนม่ันใจ จึงนําไปเผยแพรใชประโยชนสู

สาธารณะ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ

ตางมีขอจํากัดเหมือนองคกรอ่ืนในเรื่องงบประมาณ ความหางไกลจากการพัฒนา การขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรที่

สามารถทําใหการบริหารจัดการใหพื้นที่ของตนเองไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียม (Piercy and Lane, 2006) จึงเห็นวา การ

นอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการบริหารจัดการที่นําไปสูความพัฒนาได  

เม่ือทําการศึกษาผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในภาคเกษตรไดชัดเจนในระดับมาก (วิสาขา ภูจินดา, 2555; จันทรจิรา บุญมี, 2557) สวน

ภาคราชการ ภาคการคา ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดในระดับ

ปานกลาง (ณัฏฐพงศ ทองภักด,ี 2550) ประชาชนเพียงรอยละ 25 นําแนวคิดไปปรับใชโดยนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

องคกรธุรกิจ ภาคเอกชนน้ันนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช แตปจจุบันยังไมเขาใจวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจะนํามาใชในภาคธุรกิจไดอยางไร (วิสาขา ภูจินดา, 2555) ซ่ึงผลการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นยังสวนใหญมีความพยามในการนําใชในการบริหารจัดการเชิงนโยบายแตไมสามารถหากลยุทธหรือ

วิเคราะหการดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกองคประกอบ 

ในฐานะที่ผูวิจัยไดเคยมีประสบการณการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและดวยมหาวิทยาลัยมีปณิธาน

การทํางานเพื่อชุมชนทองถิ่นรวมกับประสบการณสอนการจัดการเชิงกลยุทธพบวา การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสวนใหญเนนการบริหารจัดการตามนโยบายและงบประมาณ บางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตนแบบความสําเร็จ

ของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริหารจัดการทองถิ่นใหประชาชน

พึ่งตนเองและสามารถสรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนทองถิ่น เพื่อวิเคราะหผลจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในและ

สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเชนกัน   

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการถอดบทเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนตนแบบความสําเร็จใน

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการใหแหลงเรียนรูใน

ชุมชนพัฒนาประชาชนใหพึ่งตนเอง มีการบริหารจัดการโดยประยุกตใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบนความพอเพียง วางยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภูมิคุมกันของตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมและภูมิ
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  

 2.1 เพื่อวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 2.2 เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีงเปนหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยเนนเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

ระดับรัฐ (Tantivejkul and Sumet,2006) ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใคร อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน

และการดําเนินการทุกขั้นตอน (วิสาขา ภูจินดา, 2555)  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีความสํานึกใน คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความ

รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ (Thailand. Office of The 

National Economic and Social Development Board, 2008)  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี อีกทั้งมีการศึกษา

และวิจัยมากมายในการนําแนวคิดปรัชญาลงสูการปฏิบัติไดจริง ทําใหสรุปขั้นตอนการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(Thongpakde Nattapong, 2007)  ดังน้ี 

3.1 ข้ันตอนที่ 1 ปจจัยนําเขาสูการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนขั้นตอนแรก เนนการประเมิน

ปจจัยพื้นฐานกอนการดําเนินการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินปจจัยพื้นฐาน 2 ประการ คือ     1) 

ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง โดยผูนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรประเมินตนเอง และ

ประเมินปจจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของในเรื่อง “ความรอบรู” วา รับรูและเขาใจเรื่องความรูเรื่องราวตางๆน้ันอยางไร รู

เรื่องราวที่เก่ียวของโดยการสอบถามขอมูลและขอเท็จจริง “ความรอบคอบ” ใหประเมินหลักการทํางานกอนลงมือทํางานวา มี

ความเขาใจอยางไร  “ความระมัดระวัง” ควร ประเมินและตรวจสอบกอนการลงมือทํางานวา มีความเปนไปไดหรือมีความ

เส่ียง ความปลอดภัยกอนการดําเนินการมากนอยแคไหน มีการประเมินการทํางานอยางใกลชิดพรอมประเมินส่ิงสนับสนุนจาก

สภาพแวดลอมในการวางแผนการแกไข หากเกิดการทํางานที่ผิดพลาดหรือมีภาวะเส่ียงได 2) คุณธรรม ซ่ือสัตย สุจริต อดทน 

ความเพียร มีสติปญญา ผูนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรประเมินระดับของคุณธรรมจริยธรรม ประเมินหลักการ

ดําเนินชีวิตของตนเอง แบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม มีชีวิตเรียบงาย มีการออม เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ แบงปน

ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาส ประเมินความอดทนตอความยากลําบากในสถานการณ ประเมินความพยายามตามความสามารถของ

ตนเอง รวมถึงประเมินความสามารถในการเขาใจการเชื่อมโยงการดําเนินชีวิตดวยสติปญญาของตนเอง   

 3.2 ข้ันตอนที่ 2 กระบวนการดําเนินการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ผูนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงควรวางแผนกระบวนการดําเนินการตามลักษณะ 3 หวงและ 2 เงื่อนไข กลาวคือ 3 หวง ประกอบดวย ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ซ่ึงกระบวนการดําเนินการ 3 หวง ควรดําเนินการดังน้ี 1) ความ

พอประมาณ คือ กระบวนการที่ทําใหกิจกรรมตางๆบริหารจัดการตามความจําเปน เหมาะสมตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม 

ตอชุมชน มีการจัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และจัดการตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมของตนเองเปนหลัก ไม
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เบียดเบียนตอตนเองและผูอ่ืน 2) ความมีเหตุผล คือ กระบวนการตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ หลักวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น สอดคลองกับหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่มี (จากที่

ประเมินมาแลว) โดยพิจารณาถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นและอธิบายไดจากการตัดสินใจในกิจกรรมน้ันๆอยางรอบคอบ  3) มี

ภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ กระบวนการเตรียมความพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

วัฒนธรรมไดอยางทันทวงที ซ่ึงมีโอกาสจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันๆ 4) เงื่อนไขคือ ความรอบรู และ คุณธรรม ซ่ึง

กระบวนการดําเนินการที่ทําใหสําเร็จไดตองพิจารณา 2 เงื่อนไข ควรดําเนินการดังน้ี 1) ความรอบรู คือ กระบวนการตัดสินใจ

ดําเนินการดวยความระมัดระวัง ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ มีกระบวนการวางแผน ดําเนินการ กํากับติดตามประเมินผล

อยางถูกตอง 2) คุณธรรม คือ กระบวนการปลูกฝงและสรางพื้นฐานจิตใจบุคคล ครอบครัว และคนในสังคมชุมชน มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต รูรักสามัคคี ไมโลภ ไมตระหน่ี รูจักการแบงปนใหผูอ่ืน ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียร มีสติปญญาใน

การแกไขปญหา 

 3.3 ข้ันตอนที่ 3 ผลลัพธ ผลผลิตของการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธและผลผลิตของการนําใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรประเมินดังน้ี 1) บุคคลมีความสมดุล ครอบครัวสมดุล ชุมชนสมดุล ธุรกิจสมดุล 

ประเทศชาติสมดุล  ม่ังคง อยูเย็นเปนสุข พรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 2) สามารถขจัดปญหาความยากจน 

ความเส่ียงทางเศรษฐกิจของคนจน 3) ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง มีพลังอํานาจ และสามารถพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นและประเทศชาติ 4) การบริหารจัดการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได  

นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยของ ธันวา จิตตสงวน และคณะ (2551) ไดทําการศึกษา  คุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงค

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดาน มีที่มาจากผลสรุปภาพรวมชุมชนในอุดมคติของไทยตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 

หมูบาน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาวิจัยของกรณี 40 หมูบาน พบวา คุณสมบัติของอุดมคติ

ที่มีลักษณะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปนรูปธรรมใน 8 ประการ ไดแก 1) มีความม่ันคงทางอาหาร 2) มีระบบ

การผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 3) มีครอบครัวที่อบอุนในชุมชนเขมแข็ง  4) มีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ม่ันคง 5) มีความพรอม

ของปจจัยพื้นฐาน 6) มีระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ 7) มีกระบวนการเรียนรูและภูมิปญญา 8) มีการจัดสรรใชประโยชน

ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน (Jitsanguan, Thanwa,2008 ; วิทยา จันทรแดง, 2555)   

  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยดังกลาวจึงทําใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนวยงานที่เปน

ตนแบบการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดหลากหลายรูปแบบ และประสบความสําเร็จในระดับดี จึงเกิดแนวคิดของ

การถอดบทเรียนเพื่อใหไดหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําเสนอแนวทางการขยายผล

เชิงนโยบายตอผูที่เก่ียวของตอไป   

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participation Research) โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมี 2 สวนคือ  

 4.1 ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจาก 1.1) การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 5 ตําบล คือ 1) เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 2) องคการบริหารสวน

ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 3) องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 4) 

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม และ 5) เทศบาลตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี ่โดยผูใหขอมูลหลักคือ นายกองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10 คน 
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1.2) การสนทนากลุมโดยใชแนวทางการสนทนากลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติการเก่ียวกับงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักวิชาการที่ทํางานเก่ียวของกับงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญชาวบานหรือผูนําองคกรชุมชน ประชาชนที่

ปฏิบัติการจริงเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลละ 10 คน จํานวน 50 คน 1.3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมจํานวน 4 ครั้ง โดยแตละครั้งผูใหขอมูลมาจากตําบลละ 10 คน จํานวน 50 คน ระยะที่ 1 คืนขอมูลใหผูที่

เก่ียวของสะทอนคิดโดยนําขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุมมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ระยะที่ 2 

ระดมสมองเพื่อวิเคราะหแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3  ระดมสมองเพื่อวิเคราะห

ยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสม ระยะที่ 4 นําเสนอบทสรุปการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเพิ่ม

ผูเชี่ยวชาญดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวิพากษจํานวน 5 คน   

 4.2 ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร รายงานประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เอกสารขอมูลแหลงเรียนรูในตําบลที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารรายงานผลการดําเนินการของโครงการ

ตางๆ ที่เก่ียวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาประกอบการวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดในแตละระยะของงานวิจัยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมชุมชน

ในอุดมคติของไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือป 

พ.ศ. 2551 (ธันวา จิตตสงวน, 2551) จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงเน้ือหาจากผูใหขอมูลหลายกลุมเพื่อ

วิเคราะหแนวคิดการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ

ใชการวิเคราะหตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ เพื่อใหไดยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมในการประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

แนวคิดและหลักการการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทองถิ่นของ 5 ตําบล คือ การพึ่งตนเอง 

สรางจิตสํานึกความดีในระดับบุคคล ปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมนําการพัฒนารวมสรางคุณคาความเปนคน  การจัดการ

ระดับครอบครัวในการสรางผูนําครอบครัว และใชกลไกการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา สราง

เครือขายการทํางานทั้งภายในและภายนอกมาหนุนเสริม การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงบนวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวม 

และการกําหนดนโยบายขององคกร 

5.1 ยุทธศาสตรของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทองถิ่นระดับองคกร ชุมชน และ

ครัวเรือนแบงเปน 2 ระดับคือ ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบพื้นฐาน และยุทธศาสตรความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกล 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

    5.1.1 ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบพื้นฐาน ใชกลไกระดับบุคคลและครอบครัวเปนหลักในการพัฒนามิติ 5 

มิติ คือ มิติที่ 1 ดานความม่ันคงทางอาหาร มิติที่ 2 ดานระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มิติที่ 3 ดานครอบครัวอบอุนใน

ชุมชนเขมแข็ง มิติที่ 5 ดานความพรอมของปจจัยพื้นฐาน มิติที่ 8 ดานการจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยมี

กระบวนการจัดการภายในและความรักของครอบครัวเปนความพอประมาณในการทํางาน เนนการสรางความม่ันคงทาง

อาหารดวยการมีอนามัยที่ดี อนุรักษระบบการผลิตที่ม่ันคง และใชบัญชคีรัวเรือนเปนเหตุผลในการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เนนการสรางเครือขายภายในเพื่อจัดสรรความพรอมในปจจัยพื้นฐาน และการมีตนแบบครอบครัวพอเพียง การมีปา

ชุมชน การใชแนวคิดอนุรักษความม่ันคงทางอาหารตามธรรมชาติจึงเปนกลไกภูมิคุมกันในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได  ทั้งน้ีเงื่อนไขดานความรูจึงเปนการรวมกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงรวมถึงการหนุนเสริมจาก

เครือขายวิชาการจะชวยใหการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเปนไปได และเงื่อนไขดานคุณธรรมตองมีผูนําที่มี

คุณธรรมทําเปนแบบอยางและปลูกฝงคุณธรรมในตนเอง  
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   5.1.2 ยุทธศาสตรความพอเพียงแบบกาวหนาและกาวไกล ใชกลไกระดับครอบครัวและระดับองคกร เปนหลัก

มิติที่ 4 ดานสภาพเศรษฐกิจที่ม่ันคง  มิติที่ 6 ดานระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ มิติที่ 7 ดานกระบวนการเรียนรูและภูมิ

ปญญา โดยมีกระบวนการเพิ่มรายไดและจัดตั้งกองทุนเพื่อใหมีความพอประมาณ ลดรายจาย และจัดตั้งรานคาเพื่อสรางความ

มีเหตุผล การใชแนวคิดความม่ันคงของชีวิตและอนุรักษวัฒนธรรมเปนกลไกภูมิคุมกันในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได  

ทั้งน้ีเงื่อนไขดานความรูจึงเปนการดัดแปลงความรูชุมชนและถายทอดจากรุนสูรุนจะชวยใหการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความเปนไปได และเงื่อนไขดานคุณธรรมตองมีปราชญชาวบานที่มีคุณธรรมจิตอาสาทําเปนแบบอยางยอมทําให

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทองถิ่นระดับองคกร ชุมชน และครัวเรือนได 

5.2 กลยุทธการที่นําไปสูการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ทั้ง 5 ตําบลมีกลยุทธในการนําใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

    5.2.1 กลยุทธการนําไปสูความพอประมาณคือ การสรางกลวิธี กิจกรรม /โครงการที่คํานึงถึงการสรางความดีที่

เหมาะสมตอสภาพของสังคม มีการประเมินรายรับรายจายของครัวเรือนเพื่อนํามาสูการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ

ตองการ และประหยัด ทั้งน้ีกระบวนการนําใชที่จะทําใหเกิดความเหมาะสมกับภูมินิเวศนของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะมีการกําหนดมาตรการหนวยงานทุกภาคสวนภายในตําบลเพื่อสรางขอตกลงในการทํางานรวมกัน อีกทั้งมีการนําใช

มาตรการจากหนวยงานภายนอกเพื่อหนุนเสริมในกระบวนการที่ตําบลไมสามารถบริหารจัดการได โดยใชการบันทึกลงนาม

ความรวมมือ  (MOU) เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืนและสานตอการทํางานไดสะดวกไมเกิดการเบียดเบียนตอตนเอง สวน “ศูนย

ขอมูลขาวสาร หรือการสงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น” หรือ “การศึกษาดูงาน” เปนการทําใหเกิดการเปรียบเทียบและทราบ

ความพอประมาณจากการศึกษาดูงานได ทั้งน้ี กระบวนการที่สําคัญคือ “นโยบายองคกรภาคีเครือขาย” ถือเปนกลไกขยาย

แนวคิดความพอประมาณที่ชัดเจน หากไมเหมาะสมกับบริบทของตําบลยอมทําใหเกิดการเบียดเบียนผูอ่ืนได 

         5.2.2 กลยุทธการนําไปสูความมีเหตุผล องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงกระบวนการวางแผนให

ประชาชนเขาใจเรื่องบัญชีครัวเรือน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมถึงการวิเคราะหปญหาระดับหมูบาน 

โดยใชกระบวนการประกวดครัวเรือนตามกฎเกณฑที่กําหนด อีกทั้งมีการสรางความเขาใจดวยการประชาสัมพันธขาวสาร

หลากหลายชองทางยอมทําใหเขาใจเหตุผลมากขึ้น อีกทั้งยังชวยกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมสรางคานิยม เพื่อนําขอมูล

ทั้งหมดไปประกอบการตัดสินใจใหเกิดบูรณาการ จัดกิจกรรมพึ่งตนเองและจัดการดวยตนเองไดในที่สุด  

        5.2.3 กลยุทธการนําไปสูการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี จากขอมูลของการสงเสริมใหทําบัญชีครัวเรือนสามารถ

สงผลกระทบตอการตัดสินใจของประชาชนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดับตนเอง รวมถึงผลการวิเคราะหปญหาระดับ

หมูบานสงผลกระทบตอการวางแผนพัฒนาหมูบานใหพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง อยางไรก็ตามการเตรียมภูมิคุ มกันใน

อนาคตที่ดีคือ “การจัดตั้งกองทุน” รวมถึงการสรางกระบวนการให “เด็กและเยาวชน” หรือ “โรงเรียน” เขามามีสวนรวมใน

การประสานงานเตรียมความพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง ใชองคความรูจากหนวยงานวิชาการ หนวยงานภายนอก จัดทําเปน

หลักสูตรฝกอบรม ตลอดจนสรางขอกําหนดรวมกันในการนําใชวัตถุดิบในชุมชน หรือการสนับสนุนจากกองทุนในรูปแบบ

ธนาคาร ยอมทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงไดอยางทันถวงที  

จากการถอดบทเรียนทั้ง 5  ตําบลดังกลาว ทําใหสามารถวิเคราะหตอไดวา  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการ

ขยายผลเพื่อนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถวัด

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมจากตัวบงชีค้วามสําเร็จได (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบตัวบงชี้ความสําเร็จ ตอ 8 มิติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8 มิติตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

1. ความม่ันคงดานอาหาร 

1.1. มีแหลงการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม มีความ

ปลอดภัยในการผลิต ทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค และเปน

มิตรตอระบบนิเวศน 

1.2. มีฐานการผลิตที่สามารถรองรับตอความตองการที่มีการ

ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

1.3. ชุมชนมีการผลิตอาหารไวบริโภคในชุมชนเองเปนสวนใหญ 

ลดการใชพลังงานและการเดินทางสูตลาด 

1.4. เนนการผลิตเพื่อบริโภคกอน เหลือจากการบริโภคนําไป

แจกจายและขายสูตลาด 

 

1. บัญชีครัวเรือนมีความสมดุล  

2. จํานวนครัวเรือนตนแบบเพิ่มขึ้นรอยละ 16 

3. ประชาชนตําบลเนนการใชเกษตรอินทรีย

ปลอดสารพิษ เปนปจจัยหลักในการ

สงเสริมสุขภาพ 

4. เกิดการถายทอดภูมิปญญาและมีแนวคิด

อนุรักษส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติแกเด็กและเยาวชน   

5. จํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับ 8 มิติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ตําบลเพิ่มขึ้น 

2. ระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 

2.1. มีกา รปร ะกอบอาชี พที่ สุ จริ ต  ม่ั นค ง  เ หมาะสมกับ

ความสามารถประสบการณของบุคคล และศักยภาพ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่มีภายในชุมชน เชน ดิน นํ้า ปา

ไม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.2. มีรายไดที่สามารถเล้ียงตัวเองได มีผลกําไรตามสมควรไม

ขาดทุน 

2.3. มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เนนใชวัสดุทองถิ่นเปนหลัก 

 

1. มีระบบการผลิตในตําบล แหลงการผลิตและ

กระบวนการผลิตปลอดภัยเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

2. ตําบลเกิดแนวคิดและมีกิจกรรมลดการใช

พลังงาน 

3. สรางตลาดในตําบล 

4. เกิดคณะกรรมการที่ทําหนาที่ขับเคล่ือนการนํา

ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา

หนาที่อยางสมํ่าเสมอในการคนหาครัวเรือน

อาสา การติดตามผลการดําเนินการของ

ครัวเรือนอาสา  

3. ครอบครัวอบอุนในชุมชนเขมแข็ง 

3.1. เปนครอบครัวที่มีความสัมพันธของพอ-แม-ลูก ตลอดจนผู

อาวุโสในครอบครัวที่อบอุน มีเวลาใหแกกัน ลดการพนัน 

สุรา ส่ิงฟุมเฟอย 

3.2. มีกิจกรรมสรางสรรคสําหรับสมาชิกในครัวเรือน เกิดการมี

สวนรวมและเปนประโยชนตอชุมชน เชน กิจกรรมสุขภาพ 

ส่ิงแวดลอม ศาสนา 

3.3. ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนมีความสัมพันธเอ้ืออาทรตอกัน 

มีความสมานฉันท ไมแตกแยก แบงปนและเรียนรูรวมกัน 

 

 

1. จํานวนจิตอาสาในตําบลเพิ่มขึ้น มีฐานขอมูลคน

ดีจิตอาสา เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนผูเขารวมฝากกิจกรรมความดีในธนาคาร

ความดี เพิ่มขึ้น  

3. ครอบครัวมีบัญชีรายรับ-รายจาย 

4. จํานวนประชาชนในตําบลมีจิตสํานึกสาธารณะ

มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผสามัคคีเพิ่มมากขึ้น  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

4. สภาพเศรษฐกิจที่ม่ันคง 

4.1. ชุมชนมีการวางแผนดานเศรษฐกิจ จัดสรรทรัพยากรตางๆ 

เพื่อการผลิต การบริโภค และการลงทุนที่สมดุล 

4.2. ทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใชในการตัดสินใจบริโภคอุปโภคและมี

การออมทรัพยไวใชในยามจําเปน 

4.3. มีการวางแผนดานสรางรายได ลดรายจาย สรางและใชคืน

หน้ีสิน ลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย 

 

1. ตําบลเกิดขอกําหนดรวมที่เอ้ือตอวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีการทําบัญชีครัวเรือนอยางครอบคลุมทุก

หมูบานรอยละ 70   

3. มีการนําใชบัญชีครัวเรือนเปนขอมูลพื้นฐาน

แกไขปญหาของตําบล  

4. จํานวนประชาชนที่มีอาชีพเสริม เพิ่มขึ้น  

5. ความพรอมของปจจัยพื้นฐาน 

5.1. มีปจจัยพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา โทรศัพท 

ถนน ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาชุมชน 

5.2. มีสวัสดิการดานอนามัย และสาธารณสุข ครอบคลุมตลอด

ชีวิต รวมทั้ง เด็ก คนแก พิการ ผูดอยโอกาส และผูปวย

ยากจน 

5.3. มีโอกาสแหงการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียน และวัด โบสถ 

มัสยิด ที่เพียงพอตอการเรียนรูในการดํารงชีวิตในชุมชน 

และเทาทันการเปล่ียนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

 

1. การเมืองในพื้นที่เขมแข็งไมมีความขัดแยง 

2. มีระบบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนที่ขาดทุน

ทรัพย 

3. นโยบายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน 

4. ความพึงพอใจในระบบบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น  

6. ระบบกลุมและองคกรสวัสดิการ 

6.1. มีระบบกลุมและองคกรในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา 

ศาสนา ออมทรัพย สวัสดิการสังคม เยาวชน ปาชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม โดยครัวเรือนสวนใหญ เปนสมาชิกที่

กระตือรือรนของกลุมตางๆ 

6.2. เชื่อมโยงกลุมตางๆในชุมชนกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาค เ อกชน เพื่ อรั บ การ ส นับส นุนด านการ เ รี ย นรู 

ประสบการณ และวิชาการ 

6.3. ลดความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชน อปท. และกลุม

พลังมวลชนตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนชุมชนเปนหลัก 

รวมทํางานแบบบูรณาการไมแยงผลงานกัน 

6.4. องคกรตางๆในชุมชนดําเนินงานแบบโปรงใส ใชระบบธรร

มาภิบาล มีสวนรวมจากสมาชิกสวนใหญในชุมชนอยาง

ตอเน่ือง 

 

1. แกนนํามีความเสียสละเปนตนแบบที่ดี 

2. จํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 10 คน 

3. มีระบบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 

4. สามารถประสานงานภาคีเครือขายมาเติมเต็ม

และบูรณาการงาน กิจกรรม หรืองบประมาณ  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

7. กระบวนการเรียนรูและภูมิปญญา 

7.1. มีการจัดการความรูภายในชุมชน นําภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น

มาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน ผานระบบการศึกษาที่มีใน

ทองถิ่นและเวทีระดมความคิดเห็นอยางสมํ่าเสมอ 

7.2. เนนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนในชุมชน ผู

อาวุโส ปราชญชาวบาน ผูนําความคิด เกษตรกรตนแบบ 

และคนรุนใหม 

7.3. เชื่อมโยงชุมชนใหตามทันขอมูลขาวสารที่สะทอนการ

เปล่ียนแปลงจากภายนอก 

7.4. อนุรักษภูมิปญญาและองคความรู สืบทอดใหแกคนรุนตอไป 

สามารถผสมผสานกับความรู วิทยาการปจจุบันเพื่ อ

ประยุกตใหเหมาะสมกับทองถิ่นตน  

 

1. ประชาชนใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม 

2. ประชาชนในตําบลยึดม่ันในกรอบศีล 5ธรรม 5 
2 

3. ตําบลเกิดมาตรการทางสังคมในการกํากับ

ติดตาม “คนดี คิดดี ทําดี สุขภาพดี”  

4. ประชาชนมีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

 

8. การจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืน 

8.1. วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอมเพื่อใช

ประโยชนในการผลิต บริโภค และอนุรักษ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนในปจจุบันและอนาคต 

8.2. มีแผนกําหนดขอบเขตและขีดความสามารถที่เหมาะสมของ

ทรัพยากรในชุมชนในการรองรับการใชประโยชนในดาน

ตางๆ โดยเฉพาะเขตที่อยูอาศัยและเขตเศรษฐกิจ อันเปน

ผลมาจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น 

8.3. มีการอนุรักษฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมชุมชนใหยั่งยืน 

เชน พื้นที่อนุรักษ แหลงนํ้าสาธารณะ และปาชุมชน เพื่อ

เปนภูมิคุมกันสภาพแวดลอมของชุมชน 

 

 

1. เม่ือเกิดปญหาวิกฤตในตําบล ประชาชน

สามารถแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาไดดวย

ตนเอง  

2. เกิดการตอยอดภูมิปญหาทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชน 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชหลักการ

พึ่งตนเอง สรางจิตสํานึกความดีในระดับบุคคล ปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมนําการพัฒนารวมสรางคุณคาความเปนคน การ

จัดการระดับครอบครัวในการสรางผูนําครอบครัวและใชกลไกการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สราง

เครือขายการทํางานทัง้ภายในและภายนอกมาหนุนเสริม ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงบนวิถีพุทธ สรางสมดุลแบบองครวมและการ

กําหนดนโยบายขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับองคกรบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนองคกรขนาดใหญที่นําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยผูนํา องคกรไมใหความสําคัญกับการทํากําไรระยะส้ัน แตคํานึงถึง

ความม่ันคงในระยะยาว มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑสูง คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกฝาย ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล เชน พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหเขมแข็ง เนนการทํางานรวมกันเปนทีม จัดฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง 

                                                        
2 ศีล 5 ธรรม 5 คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจาการประพฤติผิดในกาม เวนจากการพูดปด เวนจากการเสพสิ่งมึน

เมา เวนจากการเลนพนัน การใหอภัยผูอ่ืน การเสียสละเวลา การบริจาคทรัพย การบริจาคโลหิต  
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บริหารคาจางและจัดสวัสดิการที่เปนธรรมแกพนักงาน สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ยึดหลักการประหยัด

พลังงาน จัดทําโครงการโรงงานสีเขียว สรางจิตสํานึกการแบงปน และสนับสนุนการทําประโยชนใหแกสังคม (นิภา วิริยะ

พิพัฒน, 2552)  

สวนประเด็นการกําหนดนโยบายขององคกรจากผลการศึกษาน้ันสะทอนวา การบริหารจัดการเชิงนโยบายเปนส่ิง

สําคัญตามที่หลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธกลาววาเปนหลักการบริหารจัดการที่รอบคอบ (Schermerhorn, 2012) และทํา

ใหสามารถดึงศักยภาพมาใชในการดําเนินการไดเปนอยางดี ประกอบกับผลการศึกษาหลายเรื่องที่สะทอนวา ปจจัยที่สัมพันธ

กับการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตคือ ขนาดขององคกร นโยบาย ขอมูล การแสดงความคิดเห็น และ

กิจกรรม (วิสาขา ภูจินดา, 2555) โดยเฉพาะกิจกรรมใดๆก็ตามที่ทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบ

ความสําเร็จเสมอ เพราะแตละองคกรไดกําหนดนโยบายเปนทิศทางแบบกาวหนาที่สงผลใหเกิดความสมดุลทุกดานและพรอม

รับกับการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม (Alkhafaji, 2003) 

สําหรับกลยุทธในการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถการนําไปสูความพอประมาณเปนการ

วิเคราะหจากโอกาสและจุดแข็งเน่ืองจากเปนการนําใชกลยุทธในเชิงรุก (Aggressive) โดยการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมเพื่อ “รุก” ดังน้ันในภารกิจ ควรสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ (ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) การขยายกล

ยุทธ โดยองคการปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีการบนัทึกลงนามความรวมมือ  (MOU) เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืนและสานตอ สวน

กลยุทธการนําไปสูความมีเหตุผลเปนการวิเคราะหจากจุดแข็งและภัยคุกคามจนทําใหเกิดการใชกลยุทธการปอง กันตัว 

(Defensive) (ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 2554)  จากการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อนําไปสูการตัดสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

รวมถึงการวิเคราะหปญหาระดับหมูบาน โดยเอาจุดแข็งมาใชสูกับภัยคุกคาม หรือการแตกตัว (Diversification) เพื่อนําจุดแข็ง

ไปใชในการควาโอกาสอ่ืน (ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 2554)  ซ่ึงในภารกิจ ควรกําหนดใหสะทอนถึงกลยุทธเหลาน้ีเชน  การ

มุงม่ันรักษาความเปนผูนําในตลาดสินคา (Cadez and Guilding, 2012), หรือ การมุงหม่ันในการสรางนวัตกรรมใหม เปนตน 

สวนกลยุทธการนําไปสูการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีที่องคการปกครองสวนทองถิ่นไดรวมกัน “จัดตั้งกองทุน” รวมถึงการสราง

กระบวนการให “เด็กและเยาวชน” หรือ “โรงเรียน” เขามามีสวนรวมในการประสานงานเตรียมความพรอมรับตอการ

เปล่ียนแปลง ถือวาใช กลยุทธในการพัฒนาองคการ (Turnaround)  (ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 2554) เพื่อแกไขจุดออน 

สําหรับไปควาโอกาส ดังน้ันในภารกิจควรสะทอนใหเห็นถึงแผนการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน  

 

7. ขอเสนอแนะ  

 7.1 เน่ืองจากมีการดําเนินการนําใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง

ตอเน่ืองแตยังไมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงควรมีการขยายผลกลยุทธการเพื่อติดตามตรวจสอบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค 

ตลอดจนความสําเร็จและลมเหลวของการดําเนินการ 

 7.2 ผลงานวิจัยสวนใหญเปนเชิงปริมาณ ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางนวัตกรรมการ

บริหารจัดการการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศไทย 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการใน

รายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ที่เขาชั้นเรียนสายเปน

ประจําจากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้นเรียน ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ จํานวน 10 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ผลการวิจัยพบวา ผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุมตัวอยาง นักศึกษาสามารถ

ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง ในการเขาเรียนรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ และมีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น 

จากการสังเกตนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และนักศึกษามีความพึงพอใจที่ไดรับคะแนนเปนแรงเสริม 

มีความกระตือรือรนในการเขาชั้นเรียนเร็วขึ้น เพื่อจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถนําวิธีการน้ีไปใชกับการปรับพฤติกรรม

ของนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ไดตอไป  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน  การตรงเวลา  การภาษีอากรธุรกิจ 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to solve the problem of class attendance on time of students in 

the major of management who studied in Business Taxation course. Research samples were include 3rd year 

student Management Regular class attendance By checking the name on the attendance list In the course of 

Business Taxation 10 persons, selected by a purposive sampling technique. Research instrument was a 

student class attendance form. The statistics used for data analysis was percentage. The finding revealed 

that students could improve their behaviors in on-time class attendance in Business Taxation course. 

Moreover, students were more enthusiastic and willing to be in class on time. According to the observation, 

students were proud of being in class on time. In addition, giving students the extra scores made them 

more pleasure and enthusiastic. It was also motivated them to get the rewards or praises. Therefore, this 

technique could be used in other students and other courses.  
 

Keywords: behavior in class attendance, on-time class attendance, business taxation 
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1. บทนํา  

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาเปนปญหาที่มาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ปญหาน้ีควรจะหาวิธีการแกไขใหถูกตอง และนํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักศึกษาในชั่วโมง จึงเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบของครูผูสอนทุกคนที่จะแกไขปญหาน้ีเพราะเปนปญหาที่ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุด

การสอนในชวงหน่ึงเม่ือนักศึกษาที่มาสายเดินเขาในชั้นเรียนในขณะที่ทุกคนกําลังเรียน และเม่ือเขาไปน่ังเรียนแลวก็จะสอบถาม

เพื่อนที่น่ังใกลวา อาจารยสอนอะไรบาง ทําใหเกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผูสอนตองเริ่มใหมทําใหนักศึกษาที่ตั้งใจ

เรียนอยูกอนเกิดความเบื่อหนายทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอนผูวิจัยจึงเห็นวาปญหาการเขาเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่

สําคัญอยางยิ่งจึงไดนํามาเปนหัวขอการวิจัยดังกลาว (นพดล  ฟกแกว, 2556) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของการศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงาม

ของบุคคลโดยถายทอดความรูการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู 

ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรมการดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

การผลิตนักศึกษาเพื่อออกไปแขงขันในตลาดแรงงานยุคปจจุบัน ซ่ึงประสบปญหาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก มีการ

แขงขันสูง สถานศึกษาแตละแหงจึงมีการมุงเนนคุณภาพของผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของตนอยางเขมงวด เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง โดยผูที่สําเร็จการศึกษาตองมี

คุณภาพ มีความรู ทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน (จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย, 2552) 

การเรียนการสอนในชั้นเรยีน นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรูแลว ยังเปนสถานที่ฝกพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัย

ตามความประสงคของสังคม การขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา และเปนอุปสรรคตอการเรียนรู

อันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

เน่ืองจากครเูปนผูที่มีหนาที่โดยตรงในการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาใหเปนไปในทางที่พึงประสงค เพื่อใหเด็กไทย

เจริญทุกดาน ตามความมุงหมายของการศึกษา พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษา เปนอุปสรรคตอ

ความเจริญกาวหนาทางการศึกษา และเปนคุณลักษณะไมพึงประสงคในสังคม 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 น้ีผูวิจัยสอนในวิชาการภาษีอากรธุรกิจนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการ

จัดการ มีนักเรียนที่เขาเรียนสายประมาณ 15 นาที เปนประจําตั้งแตชั่วโมงแรกของการทําการเรียนการสอน ผู วิจัยซ่ึงเปน

ครูผูสอนจึงนําปญหาน้ีมาศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของผูเรียน

กลุมเปาหมายตอไป 

ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียนใหตรง

ตอเวลาของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ เพื่อใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดีขึ้น มีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ 

 

3. สมมติฐานการวิจัย  

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดีขึ้น มีวินัย

และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองดีขึ้น 
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4. คําถามการวิจัย 

นักศึกษาเขาเรียนตรงเวลามากขึ้นหรือไม หลังจากการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี) 

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ซ่ึงจะมีผลทําใหนักศึกษาไมมีสิทธ์ิ

สอบในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ และหากปลอยไวก็อาจจะทําใหหมดสิทธ์ิสอบในรายวิชาอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการเสริมแรง

ทางบวก มาปรับใชสําหรับแกปญหา 
 

    ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

  

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด 

 

6. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา 

 ตัวแปรตาม คือ  นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดีขึ้น มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองดีขึ้น 

 

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมาย ของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความงอก

งามของบุคคลโดยถายทอดความรู การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรู ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ปยะวรรณ สุทธิประพันธ (2553) วิจัยชั้นเรียน พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรียนวิชา

อนุกรมวิธานแมลง I ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจาภาคการศึกษา 2/2553 มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางใน

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและการขาดความรับผิดชอบเขาชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง I ของ

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ประจําภาคการศึกษา 2/2553 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา จํานวน 5 คน ที่มักจะมี

พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาและขาดความรับผิดชอบเขาชั้นเรียน ผลการวิจัย พบวา หากมีการกระตุนหรือมี

กิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาไดตื่นตัวอยูเสมอโดยไมทิ้งชวงระยะเวลามากนัก ก็จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําให

ไมรูสึกเบื่อหรือจําเจ หรืออาจตองการคะแนนพิเศษ หรือไมตองการถูกหักคะแนนไป ดังน้ันจึงควรมีกิจกรรม หรือการทดสอบ

อยูบอยครั้งเพื่อใหเกิดความตื่นตัวเชน สัปดาหละครั้ง โดยไมควรทิ้งระยะเวลาหางนานเกินไป 

 ชาญชาย กิจบํารุง (2551) การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียนกับนักเรียน

ชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง โรงเรียนอาชีวดอนบอสโก บานโปง วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อแกไข

ปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง ที่เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะ ผลการวิจัย

นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดี

ขึ้น มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่

ของตนเองดีขึ้น 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรง

เวลาของนักศึกษา 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม  | ประเทศไทย  | 28 - 29 กันยายน  2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2481 

พบวา จากการแกปญหาโดยใหนักเรียนทําสัญญาการเรียน กลุมเปาหมายมีการแสดงพฤติกรรมตอการเขาชั้นเรียนในวิชางาน

เชื่อมและโลหะแผน ในจํานวนครั้งที่ตรวจสอบ พบวามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลา และมาเรียนกอนเวลา 3-5 นาท ี

 อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร (2554) ไดทําการศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา พบวา 

นักศึกษามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเขาเรียนตรงเวลา และมีความ

ภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจากครูผูสอน 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ที่เขาชั้นเรียนสายเปนประจําจากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้น

เรียน ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ จํานวน 10 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ดานพื้นที่ ทําการศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระยะเวลาในการวิจัย เดือน ธันวาคม 2559 ถึง เดือน มีนาคม 2560 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยดําเนินการสราง และการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่เก่ียวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเครื่องมือเพื่อ

การวิจัย 

  2. สรางแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวบ

ผลการวิจัย 

  3. นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการ

สรางแบบบันทึกพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัย ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ แลวพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

  4. นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ที่สรางขึ้นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ โดยใชระยะเวลา 15 สัปดาห ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 

ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยชี้แจงถึงพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา และแจงนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงเวลา 

รวมถึงอธิบายถึงผลที่จะตามมา และวิธีการแกปญหาดวยการเสริมแรงบวกโดยการใหคะแนนเพิ่มแกนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนได

ตรงเวลา 

  2. ผูวิจัยดําเนินการ 2 ระยะ ดังน้ี 

   2.1 ระยะที่ 1 บันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา

การภาษีอากรธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในเดือนธันวาคม 2559 เปนระยะเวลา 5 ครั้ง และเจาะจงเลือก

นักศึกษาทีเ่ขาหองเรียนไมตรงเวลา 3 ครั้งขึ้นไป เปนกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการในระยะที่ 2 

   2.2 ระยะที่ 2 ผูวิจัยชี้แจงวิธีการดําเนินการแกกลุมตัวอยาง ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ

เขาชั้นเรียนโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก โดยการใหคะแนนแกนักศึกษาที่มาสายทุกครั้งที่นักศึกษาสามารถเขาชั้นเรียนไดตรง

เวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใชเวลา 10 สัปดาห 
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  3. ผูวิจัยบันทึกผลคะแนนจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาหลังปรับพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม

การเขาชั้นเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  4. ผูวิจัยนําผลพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรมมาวิเคราะหโดยการหาคารอยละ และนําผลคะแนนมา

เทียบกับระดับเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด 

 วิธีวิเคราะหขอมูล  

  วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรม โดยการเสริมแรงบวก เปนระยะเวลา

สองเดือนครึ่ง (10 สัปดาห) เริ่มเดือน มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 กลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยนับจํานวนครั้งที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา แลวเสริมแรง

บวกดวยการใหคะแนนเพิ่มพิเศษ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ โดยมีการกําหนดคาของคะแนนออกเปน 5 ชวง ๆ ละ 

2 คะแนน ดังน้ี (อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร, 2554) 

  เขาชั้นเรียนตรงเวลา  10 ครั้ง  หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม   =  10 คะแนน 

  เขาชั้นเรียนตรงเวลา   8  ครั้ง  หมายถึง อยูในระดับดี   =   8  คะแนน 

  เขาชั้นเรียนตรงเวลา   6  ครั้ง  หมายถึง อยูในระดับปานกลาง  =   6  คะแนน 

  เขาชั้นเรียนตรงเวลา   4  ครั้ง  หมายถงึ อยูในระดับนอย   =   4  คะแนน 

  เขาชั้นเรียนตรงเวลา   2  ครั้ง  หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด  =   2  คะแนน 

      0  ครั้ง  หมายถึง ไมมาเรียน   =   0  คะแนน 

 

9. ผลการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 10 คน ที่มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ใชระยะเวลาทั้งส้ิน 10 สัปดาห ใน

เดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2560 ดําเนินการดังน้ี โดยแบงเปน 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 : เปนระยะการสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการภาษี

อากรธุรกิจ ทั้งหมดจํานวน 21 คน ใชเวลา 5 สัปดาห พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา จํานวน 11 คน คิด

เปนรอยละ 52.38 และนักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 

ระยะที่ 2 : เปนระยะที่ใชการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก คือการใหคะแนน

นักศึกษาที่มาสายทุกครั้งที่สามารถเขาชั้นเรียนไดตรงเวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใชเวลา 10 

สัปดาห พบวา นักศึกษา จํานวน 10 คน เขาชั้นเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 100 
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10. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการ

ภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบวา 

ระยะที่ 1 เปนระยะการสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั้งหมด จํานวน 21 คน 

ใชเวลา 5 สัปดาห พบวานักศึกษามีพฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 และนักศึกษามี

พฤติกรรมที่เขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 

ระยะที่ 2 เปนระยะที่ใชการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก คือการใหคะแนน

นักศึกษาที่มาสายทุกครั้งที่สามารถเขาชั้นเรียนไดตรงเวลาครั้งละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใชเวลา 10 

สัปดาห พบวา นักศึกษา จํานวน 10 คน เขาชั้นเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 100 
 

11. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุมตัวอยาง นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเอง ไดเม่ือทราบ

ขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา กับครูผูสอน ซ่ึงจากขอมูลที่บันทึกไว นักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของ

ตนเอง ในการเขาเรียนรายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ พบวามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายาม

ปรับตัวใหเขาเรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ตกลงกันไวในทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียน

การสอน จากการสังเกตนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรงเวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจาก

ครูผูสอน ดังน้ันการเสริมแรงบวกดวยวิธีการใหคะแนนเพิ่ม จึงเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถแกปญหาในเรื่องการเขาเรียนไมตรง

เวลาของนักศึกษาไดดีอีกแนวทางหน่ึง หรืออาจกลาวไดวาการใหแรงเสริมทางบวกดวยการใหคะแนน และการกลาวชม 

สามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในดานการไมตรงตอเวลาของนักนักศึกษาไดเปนอยางดี เพราะนักศึกษามีความ

พึงพอใจที่ไดรับคะแนนเปนแรงเสริม มีความกระตือรือรนในการเขาชั้นเรียนเร็วขึ้น เพื่อจะไดรางวัล หรือคําชมเชย จึงสามารถ

นําวิธีการน้ีไปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาคนอ่ืนๆ ไดตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะวรรณ  สุทธิประพันธ 

(2553) ไดศึกษา พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรียน พบวา หากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่ทําให

นักศึกษาไดตื่นตัวอยูเสมอโดยไมทิง้ชวงระยะเวลามากนักก็จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อ หรือ

จําเจ และตองการคะแนนพิเศษหรือไมตองการถูกหักคะแนน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญชาย กิจบํารุง (2551) ได

ศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียน พบวา จากการแกปญหาโดยใหนักศึกษาทํา

สัญญาการเรียน พบวามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงเวลา และมาเรียนกอนเวลา 3-5 นาที และสอดคลองกับงานของ อภิเชษฐ 

เพ็ชรอินทร (2554) ไดศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการกระตือรือรนใน

การเขาหองเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเขาเรียนตรงเวลา และมีความภาคภูมิใจตอการเขาชั้นเรียนที่ตรง

เวลา และจากคะแนนที่ไดรวมถึงคําชมเชยจากครูผูสอน 
 

12. ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาการ

ภาษีอากรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไป 

  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  

1. จากการศึกษาพบวานักศึกษาเขาเรียนไมตรงเวลา และไมมีความรับผิดชอบ ดังน้ันครูผูสอนควรใหความสนใจใน

เรื่องการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เพราะจะเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในเรื่องของเวลา และเปนผู

ตรงตอเวลาเพื่อประโยชนในการอยูรวมกับผูอ่ืน และการทํางานในอนาคต เพราะการซ่ือสัตยในเรื่องของเวลาถือเปนคุณธรรม 

จริยธรรมที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการดําเนินชีวิต 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2485 

 2. จากการศึกษาพบวานักศึกษาเขาเรียนไมตรงเวลา และไมมีความรับผิดชอบ ดังน้ันควรรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวเพื่อปลูกฝงความรับผิดชอบในดานของการตรงตอเวลาชี้ใหเห็นถึงขอดี-เสียของการ

ตรงตอเวลาและเปนตัวอยางที่ดี 

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนสาย 

 2. ควรมีการศึกษาเปนกรณีศึกษารายบุคคลกับผูเรียนที่มาเรียนสายเปนประจํา 
 

13. เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545).  

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี. 

จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย. (2552). ปญหาการเขาช้ันเรียนสายของนักศึกษาในวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  

และวิทยุโทรทัศน. วิจัยชั้นเรียน. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน. 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ

ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการในอําเภอ

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน สามารถสรุปไดดังน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต 

รูปแบบของผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ และมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑเปนที่ตอบสนองตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี2) ดานราคา พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคาที่ยุติธรรมเหมาะสม 

มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม             

มีความสะดวกในการหาซ้ือ และมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ และ 4) ดานการสงเสริมการตลาด เชน การใหสวนลด 

มีของแถม การบริการของผูขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ 

 

คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอการจําหนายสินคา  ตลาดนัด  ผูขาย 

 

Abstract 

 

The research objective to study The Marketing factors that affect the decision to sell products in 

the market of entrepreneurs in Takhli District, Nakhonsawan Province. The research samples were 80 vendors 

of market products in Takhli district, Nakhonsawan province. Research samples were selected by a purposive 

sampling technique. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean and standard deviation.  

The research found that The Marketing factors that affect the decision to sell products in the market 

of entrepreneurs in Takhli District, Nakhonsawan Province There are four aspects can be summarized as 
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follows. 1) The product has been found to guarantee a return of defective product. Variety of products 

Design and create new products. And there is a standard product certification mark that fulfills customer 

needs. It very good. 2) The price was found to be fair price information. Various payment methods available. 

3) Distribution channels found that the place is clean and beautiful. It is easy to find. And always ready 

for sale. And 4) Marketing promotion, such as discounts, giveaway, seller services. And advertising through 

various media. 

 

Keywords: factors affecting the distribution, flea market, seller  

 

1. บทนํา  

ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ

รัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยผานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในโอกาสตางๆ มา

โดยตลอดตอมาพระองคไดทรงเนนย้ําและใหแนวทางความคิดและแนวทางการแกไขเพื่อไหประชาชนในสังคมไทยไดรอดพน

และผานวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยสามารถใชชีวิตไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน

พื้นฐานทางสายกลางและในความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความประหยัด ความมัธยัสถ 

และความมีเหตุมีผลตลอดจนการใชความรอบคอบ และการใชความรูรอบตัวที่จะนํามาใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

ความพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง การใชจายอยูในความพอดี ไมฟุมเฟอย ใชจายใหอยูในกําลังของตนเองไมเกินตัว 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืนจนผูอ่ืนเดือดรอน ความประหยัด หมายถึง การใชจายใหอยู ในขอบเขตในความพอดีมีเหตุมีผลไมมากไม

นอยเกิดไป ความมีเหตุมีผล หมายถึง การใชหลักในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการพิจารณาจากความคิด และปจจัยตางๆ 

ที่มีความเก่ียวของอยางรอบคอบ โดยใชความซ่ือสัตยสุจริต ความเพียง ความอดทนตอการทํางานเปนคุณธรรมตอการดําเนิน

ชีวิต ในสังคมปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง คือ มีปญหาการวางงานมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และปญหาของการกลายสภาพ

จากคนซ้ือเปนผูประกอบการมากขึ้นจากเดิม เพราะเน่ืองมาจากเศรษฐกิจมีความตกต่ํามีคนวางงานเปนจํานวนมาก ทําใหคน

วางงานน้ันมีความสนใจที่จะเส่ียงในการลงทุนเปนผูประกอบการเอง (นารีรัตน  ฟกเฟองบุญ, 2554) 

ตลาดนัดเปนธุรกิจการคาปลีกอีกแบบหน่ึง และเปนแหลงรวมของทั้งผูซ้ือและผูขาย ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย

กวาแหลงซ้ือขายอ่ืนๆ ซ่ึงตลาดนัดจะมีสินคาที่หลากหลายมากมายที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

น้ันๆ ไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย (ชัย

ฤทธ์ิ ทองรอด และวราภรณ สารอินมูล, 2559) ที่สัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาด

นัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่มีความหลากหลายและแตกตางกันในทุกๆ ดาน  

จากปญหาสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ

จําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอม และการ

พัฒนาธุรกิจของตนเองใหไดรับกําไรจากการดําเนินธุรกิจหรือรายไดที่ไดจากการทําอาชีพเสริม และเปนแนวทางในการกําหนด

กลยุทธ และพัฒนาธุรกิจขายสินคาใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของผูบริโภคในตลาดนํ้าไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

พบวา ผูบริโภคมาซ้ือสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซ้ือสินคากับญาติ ใชเงินซ้ือสินคา 201-500 ซ้ือเพื่อใช/รับประทาน

เอง ส่ิงจูงใจในการซ้ือเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคา พบวา

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

ศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคาในตลาดนัดเคล่ือนที่ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย 

นอกจากน้ีพบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาในตลาดนัดตางกัน 

เรณู  แสงอาวุธ (2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎร

ธานี พบวา ในภาพรวมอยูในระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการสงเสริมการตลาด นอกจากน้ีพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการตลาดนัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

มยุรี  นิลสม (2549) กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาจากตลาดนัดเคลื่อนที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ี ดานเพศแตกตางกันในเรื่อง ความคุมคาเม่ือซ้ือสินคาคุณภาพของ

สินคา ชวงเวลาที่ซ้ือ วงเงินที่ใชจาย ประเภทพอคาแมคา ดานอายุแตกตางกันในเรื่องชวงเวลาที่ซ้ือ วงเงินที่ใชจาย แรงจูงใจใน

การซ้ือ และดานอาชีพแตกตางกันในเรื่องคุณภาพของสินคา จํานวนครั้งในการซ้ือ ชวงเวลาที่ซ้ือ แรงจูงใจในการซ้ือ 

มาลินี เสียงใส (2555) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา สวนใหญเดินทางไปที่ตลาดคายวีรวัฒน

โยธินในชวงเวลา 17.00 - 18.00 น. งบประมาณ 201 - 500 บาท เหตุผลที่ซ้ือ คือ มีสินคามากมายหลายประเภท เดินทางดวย

รถสวนตัว สวนปญหาที่พบคือหาที่จอดรถยาก สินคาที่ซ้ือ สวนใหญคืออาหาร นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคาของผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางไรก็ตามเพศหญิงใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานราคามากกวา

เพศชาย และผูบริโภคที่มีอายุ และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาใน

ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 1) ตลาดนัดวันอังคาร

ตอนเชา 2) ตลาดนัดเชาวันอาทิตย 3) ตลาดนัดคลองถม รวมจํานวน 100 คน ชวงเดือนกุมภาพันธ 2560 (สํานักงานทองถิ่น

จังหวัดนครสวรรค, 2551, หนา 10) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ

ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
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1. ศึกษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากน้ันดําเนินการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากน้ันนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาตามกรอบของงานวิจัย 

โดยใชเกณฑสัมบรูณ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 204-208) ดังตอไปน้ี  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมากที่สุด  

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก  

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง  

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอย  

   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอยที่สุด 

2. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการสรางแบบสอบถามที่เก่ียวของกับการวิจัย 

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จากน้ันนําไปเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวพิมพเป น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมรานคาหลัก ที่ศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) จากวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซ่ึง

พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.920 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง จากน้ันนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณและใหคะแนนตามเกณฑ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจริงแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ จากน้ันวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ซ่ึงใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนาย

สินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
 

5. ผลการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และคารอยละ (percentage)  
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (n= 80 คน) รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

37 

43 

 

46.30 

53.80 

อายุ 

     15-25 ป 

     26-35 ป 

     36-45 ป 

     46 ปข้ึนไป 

 

11 

28 

27 

14 

 

13.80 

35.00 

33.80 

17.50 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (n= 80 คน)  รอยละ 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา 

     ปริญญาตรีและสูงกวา 

 

10 

17 

42 

11 

 

12.50 

21.30 

52.50 

13.80 

ประเภทของสินคาท่ีขาย 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 

     สินคาสําหรับเด็ก 

     เสื้อผา 

     เคร่ืองประดับ 

     ผลิตภัณฑความงาม 

 

27 

1 

17 

24 

11 

 

33.80 

1.30 

21.30 

30.00 

13.60 

รายไดตอเดือน 

     ตํ่ากวา 5,000 บาท 

 มากกวา 5,000 บาท 

 หรือ 5,000 – 10,000 บาท 

     10,000 บาทข้ึนไป 

 

1 

20 

25 

34 

 

1.30 

25.00 

31.30 

42.50 

ระยะเวลาท่ีขายของในพ้ืนท่ี 

     ไมเกิน 1 ป 

 2-4 ป 

     5 ปข้ึนไป 

 

26 

53 

1 

 

32.50 

66.30 

1.30 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาใน

ตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิด

เปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-

อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปน   

รอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 

2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน  รอยละ 66.30 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด โดยวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว 

ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ

ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวม 
 

ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา 

ในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค 

ระดับปจจัย 

X  S.D. แปลผล 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

3.38 

3.53 

3.53 

3.41 

0.42 

0.47 

0.43 

0.40 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ภาพรวม 3.46 0.22 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 รองลงมาดาน

การสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 และดานที่คาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผูตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 

26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปน   

รอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 

บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 

66.30 

 2. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค 

    2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 

1) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และมีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต 2) คุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ประเภท

และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย 4) ภาพรวมของผลิตภัณฑ 5) มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหมๆ 6) เครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ 7) ตรายี่หอของผลิตภัณฑ 

    2.2 ดานราคา พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 1) มีการ

ใหขอมูลราคาสินคา 2) มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย 3) ราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม 4) มีระดับราคาที่หลากหลาย 

5) ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และ 6) สามารถตอรองราคาได 
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    2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป

นอย ไดแก 1) ความสะดวกในการหาซ้ือ 2) สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม 3) มีวิธีแสดงการผลิตสินคาใหลูกคาชม และ 4) มี

สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ 

    2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก

ไปนอย ไดแก 1) การสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม 2) ความรวดเร็วในการใหบริการของผูขาย และมีสินคา

ตัวอยางใหทดลอง 3) สถานที่ ซ้ือสะดวกตอการเดินทางและจอดรถ 4) การบริการของผูขาย และ 5) การโฆษณา

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ    

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

    1. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

ผูขายสินคาตามตลาดนัด อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีระดับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา 

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากถึง 2 ดาน คือ ดานราคา และดานชองทางการจัด

จําหนาย สวนดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังน้ี 

       1.1 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่

ชํารุดจากการผลิต มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ตรายี่หอของผลิตภัณฑ เน่ืองจากผลิตภัณฑเปนปจจัยที่

นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่มีตัวตนและไมมีตัวตน อาจเปนสินคา บริการ 

สถานที่ บุคคลหรือความคิดก็ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ

การซ้ือสินคาในตลาดนัดเคล่ือนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย นอกจากน้ีพบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะ

มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาในตลาดนัดตางกัน 

       1.2 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคามีคาเฉล่ียสูง

ที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ สามารถตอรองราคาได เน่ืองจากราคาเปนปจจัยเก่ียวกับจํานวนเงินที่ตองจายเพื่อให

ไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ โดยที่ผูบริโภคตองเต็มใจที่จะจายและธุรกิจของผูขายสามารถดําเนินตอไปไดจากผลกําไรที่ไดรับจาก

สินคาน้ันๆ ราคาจะสามารถปรับเปล่ียนได เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเรณู  แสงอาวุธ 

(2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

และการสงเสริมการตลาด นอกจากน้ีพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการตลาดนัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และยังสอดคลองกับงานของ มนตชิตา พรหมวรานนท (2545) พบวา ปจจุบันมีการเปดเสรี

ทางการคามากขึ้นทําใหธุรกิจคาปลีกขามชาติเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นและมีความไดเปรียบในทุกๆ ดาน ทั้งฐานะการเงินมี

สาขาครอบคลุมในทุกพื้นที่และราคาขายคอนขางต่ํา มีสินคาและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย สงผลกระทบตอธุรกิจคา

ปลีกดั้งเดิมของไทยอยางมาก เห็นไดชัดจากการปดตัวลงของรานโชวหวยจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวา ผูประกอบการคาปลีกของ

ไทยจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมาก เพื่อรับมือกับการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
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       1.3 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสะดวกในการ

หาซ้ือ มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ เ น่ืองจากชองทางการจัด

จําหนายเปนปจจัยของกระบวนการในการเคล่ือนยายสินคาไปยังผูบริโภค ซ่ึงมีสถานที่เปนจุดวางการจัดจําหนายสินคา เพื่อ

นําเสนอสินคาหรือบริการกับผูบริโภคทําใหเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เจริญคงธรรม 

(2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกคา ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงประการหน่ึง คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกความสะดวกใน

การเดินทางมาราน 

       1.4 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการ

ขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 

เน่ืองจากการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยเก่ียวกับขอเสนอที่มีคุณคาพิเศษหรือส่ิงจูงใจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสรางความพึงพอใจ

ตอผูบริโภค เพื่อชักจูงโนมนาว และกระตุนเตือนใหเกิดการจดจําสินคาได ทําใหเกิดการตอบสนองในการซ้ือสินคาโดยผูบริโภค

ในที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของผูบริโภคในตลาดนํ้า

ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูบริโภคมาซ้ือสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซ้ือสินคากับญาติ ใชเงินซ้ือสินคา 201-

500 ซ้ือเพื่อใช/รับประทานเอง ส่ิงจูงใจในการซ้ือเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการซ้ือสินคา พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 

8. ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแสนะจากการทําวิจัยในครั้งน้ี 

 8.1.1 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑทีดู่ดี และแปลกตาเพื่อจะไดจูงใจในการขายสินคา 

 8.1.2 ดานราคา ควรจัดใหมีการชําระสินคาไดหลายวิธี เพิ่มชองทางการชําระสินคาใหสะดวก และสามารถตอรอง

ราคาของสินคาไดอยางเหมาะสม 

 8.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มวิธีการส่ังสินคาแบบอ่ืน เชน ส่ังผานอินเตอรเน็ต การโทรส่ังซ้ือจากแคต

ตาล็อก เปนตน 

 8.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ และการแจกของแถม 

8.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป 

8.2.1 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตไปยังตลาดนัดอ่ืนๆ ตามภูมิภาคตางๆ เพื่อนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาเปรยีบเทียบ (benchmarking) แลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนประสบการณ และแลกเปล่ียนวิธีการดําเนินงานกับ

งานวิจัยในครั้งน้ี เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบที่ไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมจะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบ

ลองผิดลองถูกทําใหทราบถึงศักยภาพ หรือขีดความสามารถทีแ่ทจริงของธุรกิจของผูขาย ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

8.2.2 ควรมีการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกของผูขายเก่ียวกับสภาพการแขงขัน ลักษณะทางภูมิศาสตร ตนทุนการดําเนิน

ธุรกิจของผูขาย เพื่อที่จะไดขอสรุปที่กวางมากขึ้น 
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8.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานตัวแปรอ่ืนๆ ที่นาจะมีผลตอผูขายสินคาในตลาดนัด เชน พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภคที่สอดคลองกับพฤติกรรมการขายของผูขายหรือศึกษาเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และ

พฤติกรรมการขายของผูขาย โดยใชตัวแปรนอกเหนือจากตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษามุมมองของประชาชนปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

องคการบริหารสวนตําบลตาคลี  อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลตาคลี จํานวน 384 หลังคาเรือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล

โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

คาสถิติในการเปรียบเทียบคือ One-Way Anova กรณีพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least 

Significant Difference Test) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเองโดยการสุมตัวอยางแบบโควตา 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล 

ตาคลี ในมุมมองของประชาชน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอย

ไดดังน้ี ดานการจัดเก็บคาธรรมเนียม ดานการเก็บขยะมูลฝอย ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาคลี ควรใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ทีมี่อิทธิพลตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในมุมมองของประชาชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล

ตาคลี ใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนและสามารถพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลตาคลี  มุมมองของประชาชน 

 

Abstract 

 

The research objective to study Management of solid waste of Tambon Administration Organization 

Takhli In view of the public Takhli District Nakhon sawan. The sample used in this study were people living 

in the District Administrative Office Takhli 384 households. The research instrument used in this research 

was questionnaire surveys. The data analysis was done by using the ready-to-use statistic program in 

order to find percentage, mean, and Standard Deviation value (S.D). The statistic values used to compare 
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were One-Way Anova. In case of differences, the test will be conducted in pairs LSD (Least Significant 

Difference Test). The researcher has done the process of data collection by herself by using the quota 

random sampling. 

The research found that Different personal factors affect Management of solid waste of Tambon 

Administration Organization Takhli In view of the public Takhli District Nakhon sawan not different. When 

considering each side, descending order is as follows. Fee collection Waste collection Service staff And 

public relations. This shows that the administrators of Tambon Subdistrict Administrative Organization It 

is important to focus on factors that influence the management of solid waste in the public view. To guide 

the improvement of solid waste management of Tambon Subdistrict Administration Organization To satisfy 

the public and improve the management of waste to be more efficient and effective. 

 

Keywords: management of solid waste, Tambon Administration Organization Takhli, view of the public 

 

1. บทนํา  

ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ

รัฐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยผานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในโอกาสตางๆ มา

โดยตลอดตอมาพระองคไดทรงเนนย้ําและใหแนวทางความคิดและแนวทางการแกไขเพื่อไหประชาชนในสังคมไทยไดรอดพน

และผานวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยสามารถใชชีวิตไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน

พื้นฐานทางสายกลางและในความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอเพียง ความพอประมาณ ความประหยัด ความมัธยัสถ 

และความมีเหตุมีผลตลอดจนการใชความรอบคอบ และการใชความรูรอบตัวที่จะนํามาใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

ความพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง การใชจายอยูในความพอดี ไมฟุมเฟอย ใชจายใหอยูในกําลังของตนเองไมเกินตัว 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืนจนผูอ่ืนเดือดรอน ความประหยัด หมายถึง การใชจายใหอยู ในขอบเขตในความพอดีมีเหตุมีผลไมมากไม

นอยเกิดไป ความมีเหตุมีผล หมายถึง การใชหลักในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการพิจารณาจากความคิด และปจจัยตางๆ 

ที่มีความเก่ียวของอยางรอบคอบ โดยใชความซ่ือสัตยสุจริต ความเพียง ความอดทนตอการทํางานเปนคุณธรรมตอการดําเนิน

ชีวิต ในสังคมปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยาง คือ มีปญหาการวางงานมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และปญหาของการกลายสภาพ

จากคนซ้ือเปนผูประกอบการมากขึ้นจากเดิม เพราะเน่ืองมาจากเศรษฐกิจมีความตกต่ํามีคนวางงานเปนจํานวนมาก ทําใหคน

วางงานน้ันมีความสนใจที่จะเส่ียงในการลงทุนเปนผูประกอบการเอง (นารีรัตน  ฟกเฟองบุญ, 2554) 

ตลาดนัดเปนธุรกิจการคาปลีกอีกแบบหน่ึง และเปนแหลงรวมของทั้งผูซ้ือและผูขาย ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย

กวาแหลงซ้ือขายอ่ืนๆ ซ่ึงตลาดนัดจะมีสินคาที่หลากหลายมากมายที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

น้ันๆ ไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย (ชัย

ฤทธ์ิ ทองรอด และวราภรณ สารอินมูล, 2559) ที่สัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาด

นัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่มีความหลากหลายและแตกตางกันในทุกๆ ดาน  

จากปญหาสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ

จําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอม และการ

พัฒนาธุรกิจของตนเองใหไดรับกําไรจากการดําเนินธุรกิจหรือรายไดที่ไดจากการทําอาชีพเสริม และเปนแนวทางในการกําหนด

กลยุทธ และพัฒนาธุรกิจขายสินคาใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของผูบริโภคในตลาดนํ้าไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

พบวา ผูบริโภคมาซ้ือสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซ้ือสินคากับญาติ ใชเงินซ้ือสินคา 201-500 ซ้ือเพื่อใช/รับประทาน

เอง ส่ิงจูงใจในการซ้ือเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคา พบวา

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

ศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคาในตลาดนัดเคล่ือนที่ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย 

นอกจากน้ีพบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาในตลาดนัดตางกัน 

เรณู  แสงอาวุธ (2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎร

ธานี พบวา ในภาพรวมอยูในระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการสงเสริมการตลาด นอกจากน้ีพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการตลาดนัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

มยุรี  นิลสม (2549) กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาจากตลาดนัดเคล่ือนที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ี ดานเพศแตกตางกันในเรื่อง ความคุมคาเม่ือซื้อสินคาคุณภาพของ

สินคา ชวงเวลาที่ซ้ือ วงเงินที่ใชจาย ประเภทพอคาแมคา ดานอายุแตกตางกันในเรื่องชวงเวลาที่ซ้ือ วงเงินที่ใชจาย แรงจูงใจใน

การซ้ือ และดานอาชีพแตกตางกันในเรื่องคุณภาพของสินคา จํานวนครั้งในการซ้ือ ชวงเวลาที่ซ้ือ แรงจูงใจในการซ้ือ 

มาลินี เสียงใส (2555) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา สวนใหญเดินทางไปที่ตลาดคายวีรวัฒน

โยธินในชวงเวลา 17.00 - 18.00 น. งบประมาณ 201 - 500 บาท เหตุผลที่ซ้ือ คือ มีสินคามากมายหลายประเภท เดินทางดวย

รถสวนตัว สวนปญหาที่พบคือหาที่จอดรถยาก สินคาที่ซ้ือ สวนใหญคืออาหาร นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคาของผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางไรก็ตามเพศหญิงใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานราคามากกวา

เพศชาย และผูบริโภคที่มีอายุ และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาใน

ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 1) ตลาดนัดวันอังคาร

ตอนเชา 2) ตลาดนัดเชาวันอาทิตย 3) ตลาดนัดคลองถม รวมจํานวน 100 คน ชวงเดือนกุมภาพันธ 2560 (สํานักงานทองถิ่น

จังหวัดนครสวรรค, 2551, หนา 10) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจําหนายสินคาตลาดนัด ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 80 คน ใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ

ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากน้ันดําเนินการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากน้ันนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาตามกรอบของงานวิจัย 

โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 204-208) ดังตอไปน้ี  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมากที่สุด  

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับมาก  

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง  

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอย  

   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับนอยที่สุด 

2. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการสรางแบบสอบถามที่เก่ียวของกับการวิจัย 

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จากน้ันนําไปเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวพิมพเป น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมรานคาหลัก ที่ศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) จากวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซ่ึง

พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.920 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง จากน้ันนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณและใหคะแนนตามเกณฑ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจริงแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ จากน้ันวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ซ่ึงใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนาย

สินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

5. ผลการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และคารอยละ (percentage)  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (n= 80 คน) รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

37 

43 

 

46.30 

53.80 

อาย ุ

     15-25 ป 

     26-35 ป 

     36-45 ป 

     46 ปขึ้นไป 

 

11 

28 

27 

14 

 

13.80 

35.00 

33.80 

17.50 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา 

     ปริญญาตรีและสูงกวา 

 

10 

17 

42 

11 

 

12.50 

21.30 

52.50 

13.80 

ประเภทของสินคาที่ขาย 

     อาหารและเครื่องดื่ม 

     สินคาสําหรับเด็ก 

     เส้ือผา 

     เครื่องประดับ 

     ผลิตภัณฑความงาม 

 

27 

1 

17 

24 

11 

 

33.80 

1.30 

21.30 

30.00 

13.60 

รายไดตอเดือน 

     ต่ํากวา 5,000 บาท 

 มากกวา 5,000 บาท 

 หรือ 5,000 – 10,000 บาท 

     10,000 บาทขึ้นไป 

 

1 

20 

25 

34 

 

1.30 

25.00 

31.30 

42.50 

ระยะเวลาที่ขายของในพื้นที ่

     ไมเกิน 1 ป 

 2-4 ป 

     5 ปขึ้นไป 

 

26 

53 

1 

 

32.50 

66.30 

1.30 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาใน

ตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิด

เปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-

อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปน   

รอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 

2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน  รอยละ 66.30 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด โดยวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว 

ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของ

ผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวม 
 

ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา 

ในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค 

ระดับปจจัย 

X  S.D. แปลผล 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

3.38 

3.53 

3.53 

3.41 

0.42 

0.47 

0.43 

0.40 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ภาพรวม 3.46 0.22 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 รองลงมาดาน

การสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 และดานที่คาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผูตอบแบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุระหวาง 

26-35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญา จํานวน 42 คน คิดเปน   

รอยละ 52.50 ประเภทของสินคาที่ขาย อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มีรายไดตอเดือน 10,000 

บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และมีระยะเวลาที่ขายของในพื้นที่ 2-4 ปจํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 

66.30 

 2. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค 

    2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 

1) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และมีรับประกันรับคืนสินคาที่ชํารุดจากการผลิต 2) คุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ประเภท

และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย 4) ภาพรวมของผลิตภัณฑ 5) มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหมๆ 6) เครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ 7) ตรายี่หอของผลิตภัณฑ 
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2501 

    2.2 ดานราคา พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 1) มีการ

ใหขอมูลราคาสินคา 2) มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย 3) ราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม 4) มีระดับราคาที่หลากหลาย 

5) ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และ 6) สามารถตอรองราคาได 

    2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป

นอย ไดแก 1) ความสะดวกในการหาซ้ือ 2) สถานที่จําหนายสะอาดสวยงาม 3) มีวิธีแสดงการผลิตสินคาใหลูกคาชม และ 4) มี

สินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ 

    2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก

ไปนอย ไดแก 1) การสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม 2) ความรวดเร็วในการใหบริการของผูขาย และมีสินคา

ตัวอยางใหทดลอง 3) สถานที่ ซ้ือสะดวกตอการเดินทางและจอดรถ 4) การบริการของผูขาย และ 5) การโฆษณา

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ    

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

    1. ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

ผูขายสินคาตามตลาดนัด อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีระดับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคา 

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากถึง 2 ดาน คือ ดานราคา และดานชองทางการจัด

จําหนาย สวนดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง มีรายละเอียดดังน้ี 

       1.1 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีรับประกันรับคืนสินคาที่

ชํารุดจากการผลิต มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ตรายี่หอของผลิตภัณฑ เน่ืองจากผลิตภัณฑเปนปจจัยที่

นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่มีตัวตนและไมมีตัวตน อาจเปนสินคา บริการ 

สถานที่ บุคคลหรือความคิดก็ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศุภานิช คงสมรส (2553) กลาววา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ

การซ้ือสินคาในตลาดนัดเคล่ือนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย นอกจากน้ีพบวาเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จะ

มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาในตลาดนัดตางกัน 

       1.2 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการใหขอมูลราคาสินคามีคาเฉล่ียสูง

ที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ สามารถตอรองราคาได เน่ืองจากราคาเปนปจจัยเก่ียวกับจํานวนเงินที่ตองจายเพื่อให

ไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ โดยที่ผูบริโภคตองเต็มใจที่จะจายและธุรกิจของผูขายสามารถดําเนินตอไปไดจากผลกําไรที่ไดรับจาก

สินคาน้ันๆ ราคาจะสามารถปรับเปล่ียนได เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเรณู  แสงอาวุธ 

(2553) กลาววา พฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับการใชบริการมาก เรียงตามลําดับไดแก ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

และการสงเสริมการตลาด นอกจากน้ีพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการตลาดนัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และยังสอดคลองกับงานของ มนตชิตา พรหมวรานนท (2545) พบวา ปจจุบันมีการเปดเสรี

ทางการคามากขึ้นทําใหธุรกิจคาปลีกขามชาติเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นและมีความไดเปรียบในทุกๆ ดาน ทั้งฐานะการเงินมี

สาขาครอบคลุมในทุกพื้นที่และราคาขายคอนขางต่ํา มีสินคาและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย สงผลกระทบตอธุรกิจคา
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ปลีกดั้งเดิมของไทยอยางมาก เห็นไดชัดจากการปดตัวลงของรานโชวหวยจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวา ผูประกอบการคาปลีกของ

ไทยจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมาก เพื่อรับมือกับการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

       1.3 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสะดวกในการ

หาซ้ือ มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ เน่ืองจากชองทางการจัด

จําหนายเปนปจจัยของกระบวนการในการเคล่ือนยายสินคาไปยังผูบริโภค ซ่ึงมีสถานที่เปนจุดวางการจัดจําหนายสินคา เพื่อ

นําเสนอสินคาหรือบริการกับผูบริโภคทําใหเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เจริญคงธรรม 

(2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกคา ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงประการหน่ึง คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกความสะดวกใน

การเดินทางมาราน 

       1.4 ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ใน อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการ

ขาย เชน การใหสวนลด มีของแถม มีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 

เน่ืองจากการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยเก่ียวกับขอเสนอที่มีคุณคาพิเศษหรือส่ิงจูงใจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสรางความพึงพอใจ

ตอผูบริโภค เพื่อชักจูงโนมนาว และกระตุนเตือนใหเกิดการจดจําสินคาได ทําใหเกิดการตอบสนองในการซ้ือสินคาโดยผูบริโภค

ในที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา เพี้ยนดิษฐ (2553) กลาววา พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของผูบริโภคในตลาดนํ้า

ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูบริโภคมาซ้ือสินคาในชวงเวลา 11.00-13.00 น. มาซ้ือสินคากับญาติ ใชเงินซ้ือสินคา 201-

500 ซ้ือเพื่อใช/รับประทานเอง ส่ิงจูงใจในการซ้ือเพราะมีสินคาหลายประเภท ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการซ้ือสินคา พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา เพศ และอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 

8. ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจจําหนายสินคาในตลาดนัดของผูประกอบการ ในอําเภอ

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแสนะจากการทําวิจัยในครั้งน้ี 

 8.1.1 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดูดี และแปลกตาเพื่อจะไดจูงใจในการขายสินคา 

 8.1.2 ดานราคา ควรจัดใหมีการชําระสินคาไดหลายวิธี เพิ่มชองทางการชําระสินคาใหสะดวก และสามารถตอรอง

ราคาของสินคาไดอยางเหมาะสม 

 8.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มวิธีการส่ังสินคาแบบอ่ืน เชน ส่ังผานอินเตอรเน็ต การโทรส่ังซ้ือจากแคต

ตาล็อก เปนตน 

 8.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ และการแจกของแถม 

8.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป 

8.2.1 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตไปยังตลาดนัดอ่ืนๆ ตามภูมิภาคตางๆ เพื่อนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาเปรียบเทียบ (benchmarking) แลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนประสบการณ และแลกเปล่ียนวิธีการดําเนินงานกับ

งานวิจัยในครั้งน้ี เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบที่ไดนํามาประยุกตใหเหมาะสมจะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบ

ลองผิดลองถูกทําใหทราบถงึศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แทจริงของธุรกิจของผูขาย ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
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8.2.2 ควรมีการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกของผูขายเก่ียวกับสภาพการแขงขัน ลักษณะทางภูมิศาสตร ตนทุนการดําเนิน

ธุรกิจของผูขาย เพื่อที่จะไดขอสรุปที่กวางมากขึ้น 

8.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานตัวแปรอ่ืนๆ ที่นาจะมีผลตอผูขายสินคาในตลาดนัด เชน พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภคที่สอดคลองกับพฤติกรรมการขายของผูขายหรือศึกษาเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และ

พฤติกรรมการขายของผูขาย โดยใชตัวแปรนอกเหนือจากตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหตรงตามความสนใจของ

นักเรียนอยางแทจริง โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการประชุมกลุมกับครูจํานวนทั้งหมด 14 คน และสัมภาษณนักเรียน

จํานวนทั้งหมด 20 คน  ผลการวิจัยพบวา ชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดเน่ืองจากเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ดานกิจกรรม

สรางเสริมสมรรถนะการเรียนรูนักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อสอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้น ดานกิจกรรมสรางเสริม

คุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ 

และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหน่ึง คือ 

การปลูกผักปลอดสารพิษ และนักเรียนสวนใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้นจากครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น  กิจกรรมเสริมทักษะ  นักเรียน 

 

Abstract 

 

This research aims to survey the opinion about arranging the skill enhancement activities as 

student’s interest truly by using the qualitative research and having a meeting with total 14 teachers 

and interview to total 20 students, the result of this research is found that the sampling group likes 

activities provided by school because these activities are interesting. In part of learning performance 

enhancement activities, most of students require cramming for an examination in order to take a higher 

level of competitive examination. For characteristic and popularity enhancement activities, most of students 

would like to go for Dhamma practice at temple. Moreover, most of students require skills that can 

continue to make income or occupation in case of working, living and life skill enhancement activities, 

the first required skill is a skill of non-toxic vegetable planting and most of them would like to get more 

time to do these activities from 1 hour to 2 hours. 

 

Keyword: opinion, skill enhancement activity, student 
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1. บทนํา  

 

โครงการผูนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนเปนโครงการที่ชวยขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโครงการ

ประชารัฐ ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ตามแนวยุทธศาสตร 10 ดาน โดยมีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนผูนําทีมรวมกับ 12 องคกรเอกชน โดยในระยะแรกลงพื้นที่ปฏิบัติจริงและรวมวางแผนบริหารจัดการ

รวมกับผูบริหารโรงเรียน 3,342 แหงทั่วประเทศ และมีเปาหมายจะขยายโรงเรียนโครงการประชารัฐใหครบ 7,424 โรงเรียน

ในทุกตําบล ทั่วประเทศ ภายใน 3 ป (โครงการสานพลังประชารัฐ,2559) อีกทั้ง ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนภาคเอกชนในการทํางานดานการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ไดลงพื้นที่สํารวจความตองการ การบริหารของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน

ประชารัฐ ทั้งน้ีเพื่อเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน บุคลากร นักเรียน รวมถึงหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน โดยเนนการ

สรางอาชีพเปนหลัก 

ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมลงพื้นที่วิจัยในจังหวัดสระแกว และโรงเรียนที่สนใจจะทําการวิจัยคือ โรงเรียนบานทับใหม 

จังหวัดสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีครูจํานวนทั้งหมด 14 คน และนักเรียนจํานวนทั้งหมด 

235 คน ซ่ึงโรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกวมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และไดมี

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท คือ กิจกรรมสรางเสริม

สมรรถนะการเรียนรู, กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม, กิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และ

ทักษะชีวิต แตเน่ืองจากกิจกรรมสริมทักษะที่ทางโรงเรียนกําหนดน้ัน ไดกําหนดกิจกรรมโดยคณะผูบริหารและครู จึงอาจยัง

ไมใชกิจกรรมที่นักเรียนตองการเรียนอยางแทจริง ทําใหนักเรียนไมมีความสนใจเรียนเทาที่ควร ทางผูวิจัยจึงสนใจทราบความ

คิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะไดตรงตามความสนใจของ

นักเรียนอยางแทจริง 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวิจัยเรื่อง สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน 

กรณีศึกษา : โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว เพื่อใหโรงเรียนไดนําขอมูลจากการวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในการปรับปรุง

รูปแบบของกิจกรรมใหตรงตามความสนใจและความตองการของนักเรียน โดยถือวาเปนการเรียนรูโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง 

และเพื่อนักเรียนจะไดนําความรูน้ีไปปรับใชเพื่อสรางรายได สรางอาชีพในอนาคต ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นได 

 

 2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

เพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน ใหตรงตามความสนใจของนักเรียน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมเสริมทักษะแบงออกเปน 3 หมวด คือ 

 1. สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู  ซ่ึงมีกลุมกิจกรรมพัฒนาดานการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยี การเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู อาทิ กิจกรรมสนุกกับภาษาไทย หุนยนตวิเศษ กลคณิตศาสตร เที่ยวไกลไรพรมแดน 

นิทานหรรษา เปนตนสินคาที่สูงขึ้น 

 2. สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม ซ่ึงมีกลุมกิจกรรมปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคม 

ปลูกฝงความรักชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงและสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

อาทิ กิจกรรมมือปราบขยะ ตามรอยพอ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ภูมิใจในบานเกิด เปนตน 
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 3. สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต ซ่ึงมีกลุมกิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด 

และความตองการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ฝกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ และอยูอยางพอเพียง พัฒนา

ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต สรางเสริมสมรรถนะทางกาย อาทิ กิจกรรมรองได รองดี ชีวีมีสุข รอยลูกปด คู Buddy พี่

รหัส วันกีฬาครอบครัว เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อรุณวรรณ บุยเทียนทิฆัมพร (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การฝกอบรมพุทธภาวนาเปนส่ิงที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูถึงคุณคาของอาหาร ความ

กตัญู ไดฝกฝนการเจริญภาวนา ทําใหมีสมาธิ มองเหน็โทษของอบายมุข และมองเห็นคุณคาของการเปนลูกที่ดี และชวงเวลา

ที่มีการอบรม 3 วัน 2 คืนเปนเวลาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาถ (2550) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนเรงสูฝน 

ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานวิชาการ สวนใหญดําเนินงานโดยสวนวิชาการ มีการจัดการสํารวจปญหา ความตองการ 

และจัดลําดับความสําคัญ เปดโอกาสชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ดานการจัดแผนการเรียน จะ

พิจารณาจากจุดมุงหมายของหลักสูตร และอาจมีการดําเนินการดวยวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ดานการจัดกิจกรรม

นักเรียน จะเลือกกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนและสนับสนุนโดยการจัดอุปกรณ สถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกให

เพียงพอ 

     ธิดา ฐิติพานิชยางกูร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการที่สงผลตอความม่ันคงทางอารมณและ

ความสามารถในการเผชิญกับปญหาและฟนผาอุปสรรคของนักเรียน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธที่ดีของนักเรียนและครูจะสงผลทางบวกในดานอารมณ ทํา

ใหมองโลกในแงดีซ่ึงจะชวยขจัดความเครียดและเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนา เห็นคุณคาในตนเองได รวมถึงสามารถ

จัดการกับปญหา อุปสรรคที่เขามาในชีวิตประจําวันและการเรียนการทํางานใหสําเร็จและเปนไปในทางที่สรางสรรคตอชีวิต 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางคือ ครูโรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกวจํานวนทั้งหมด 14 คนและ

นักเรียนโรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว จํานวนทั้งหมด 20 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ 
 

 4.2 วิธีการรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการประชุมกลุมกับครู โดยการประชุมพูดคุยกับครูจํานวน 14 คน 

พรอมกัน เพื่อสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางโรงเรียนกําหนด หลังจากน้ันจึงสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน 

ซ่ึงทั้งหมดใชคําถามปลายเปด 
 

 4.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

            1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดขอบเขตการวิจัยและสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับ

วัตถุประสงคงานวิจัย 

            2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสัมภาษณ 
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            3. นําแบบสัมภาษณที่รางได ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพื่ออาน

และเขาใจงายและชัดเจน 

            4. ปรับปรุงรูปแบบสัมภาษณอีกครั้ง แลวนํามาเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อแกไขปรับปรุงจนไดเครื่องมือที่

ประสิทธิภาพ 

        5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกลุมตัวอยาง 
 

 4.4 ลักษณะของแบบสัมภาษณ 

              ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการแบงเปนสองกลุมดังน้ี 

            กลุมที่ 1 ประชุมกลุม กับครู โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว โดยใชคําถามปลายเปด 

            สวนที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะ 

            กลุมที่ 2 สัมภาษณนักเรียน โรงเรียนบานทับใหม จังหวัดสระแกว แบงออกเปน 3 สวน โดยใชคําถามปลายเปด 

            สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเก่ียวกับกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด 

            สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติม 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

4.5 ความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือวิจัย 

ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของไปให

อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และความเหมาะสมของการใชภาษา 

(Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามการเก็บขอมูลจริง 
 

4.6 การจัดทําขอมูลและวิเคราะหผล 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสรางรหัส และลงรหัสขอมูล ดวยการตีความตามเน้ือหา วิเคราะหตามประเด็น 

และวิเคราะหความหมายทางความรูสึก สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชการฟงและสรุปเน้ือหาตามประเด็น

คําถาม และขอเสนอแนะ ที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการมีสวนรวมนักเรียนโรงเรียนบานทับใหม จังหวัด

สระแกว 

 

5. ผลการวิจัย 

 

5.1 ผลการประชุมกลุมกับครูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ  

 

ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรรมเสริมทักษะของนักเรียนที่โรงเรียนกําหนด 

กิจกรรม ความเห็นเพิ่มเติม 

วิชาการ เชน ดูวีดีทัศนสารคดี และแลกเปล่ียนขอมูลดานวันสําคัญตางๆ เพื่อฝกการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม 

กับผูอ่ืน เสริมความรู วิชาการ เชน ดูวีดีทัศนสารคดี และแลกเปล่ียนขอมูลดานวันสําคัญตางๆ 

งานฝมือ งานประดิษฐ เชน ทําพิมเสนนํ้า การบูร ดอกไมประดิษฐ เนนพิมเสนนํ้าเพราะเปนสินคาหลักที่จําหนาย 

กีฬา เชน ฟุตบอล  และการละเลนไทย นักเรียนเล็กเนนกีฬาเพื่อออกกําหลังกาย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

กิจกรรม ความเห็นเพิ่มเติม 

สวดมนตประจําสัปดาห พรอมเพรียงกันทั้งครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน 

โดยทุกกิจกรรมจัดขึ้นในชั่วโมงสุดทายของการเรียนในแตละวัน เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

 

จากตารางที่ 1พบวากําหนดใหทํากิจกรรมดานวิชาการสัปดาหละสองวัน เชน การดูวิดีทัศนเก่ียวกับสารคดี การหา

ขอมูลเพื่อมาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกันเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ เพื่อฝกการกลาแสดงออก การแสดงความเห็นและการมี

สวนรวมกับผูอ่ืน ดานงานฝมือ งานประดิษฐสัปดาหละหน่ึงวัน เชน การทําพิมเสนนํ้า การบูร ดอกไมประดิษฐ โดยจะเนนทํา

พิมเสนนํ้า เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑหลักของโรงเรียนที่จําหนายสรางรายไดแกนักเรียน โดยปจจุบันลูกคาสวนใหญคือผูปกครอง

และคนในชุมชนซ้ือเพื่อเปนของฝากหรือของชํารวย ดานกีฬาสัปดาหละหน่ึงวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึง

มัธยมศึกษาตอนตนเลนกีฬาเพื่อมีทักษะชํานาญอยางนอยคนละ 1 ประเภท สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

ตอนตน เลนกีฬาและการละเลนไทยเพื่อการออกกําลังกายใหเจริญเติบโตสมวัย สวนทุกวันศุกรกําหนดใหทํากิจกรรมสวดมนต

ประจําสัปดาห ซ่ึงจะปฏิบัติพรอมกันทั้งครูและนักเรียน เพื่อสรางเสริมใหมีสติ สมาธิ มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการทํางาน 

การเรียน อีกทั้งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนละกิเลสและประพฤติตนในทางที่เหมาะสม 

 

5.2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียน  
 

5.2.1 เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด 

 

ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณกิจกรรมเสริมทักษะรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด 

จํานวน ความคิดเห็น 

8 คน ชอบเพราะเปนกิจกรรมที่นาสนใจ 

8 คน ชอบ เพราะไดทํากิจกรรมที่สนุก 

3 คน เฉยๆ 

1 คน ชอบ เพราะไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนสวนใหญชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด เน่ืองจากเปนรูปแบบของกิจกรรม

นาสนใจ และเปนกิจกรรมที่สนุก รองลงมาคือรูสึกเฉยๆกับรูปแบบกิจกรรมน้ี และชอบเพราะไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

ตามลําดับ  

5.2.2 เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติม 

 

ตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู 

กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู 

อันดับ กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1 ติวสอบเพื่อศึกษาตอ เพราะตองการสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นทั้ง

สานสามัญและสายอาชีพ 

2 ทัศนศึกษา ชมพิพิธภัณฑ เพราะอยากเรียนรูและสัมผัสจากของจริง 

3 เขาคาย เพราะฝกการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ฝกการชวยเหลือตนเอง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู 

อันดับ กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4 เรียนภาษาอังกฤษ เพราะเปนส่ิงจําเปนในการทํางานใน

อนาคต 

5 กีฬา เชน วอลเลยบอล ฟุตบอล เพราะตั้งใจจะเปนนักกีฬาอาชีพ 

  

 จากตารางที่ 3 ดานกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อเขาเรียนใน

ระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เน่ืองจากในปจจุบันมีการแขงขันสูงเพื่อใหมีความรูมีอาชีพที่ ม่ันคงในอนาคต 

นักเรียนบางสวนตองการทํากิจกรรมนอกสถานที่ เชน ทัศนศึกษาตางจังหวัด ชมพิพิธภัณฑ เพื่อสัมผัสและเรียนรูจากของจริง

นอกเหนือจากการเรียนจากหนังสือหรือฟงจากครูเทาน้ัน, ตองการเขาคาย เรียนภาษาอังกฤษ และเลนกีฬา ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู 

กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม 

อันดับ กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1 ปฏิบัติธรรมที่วัด เพราะจะไดมีสติและสมาธิในการเรียนและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

2 สวดมนตประจําสัปดาห เพราะฝกจิตใจและผอนคลายจะการเรียน 

 

จากตารางที่ 4 ดานกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด 

เน่ืองจากจะไดมีสติและสมาธิในการเรียน การตัดสินใจในทุกๆเรื่องและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได นักเรียน

บางสวนตองการใหมีกิจกรรมสวดมนต ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณกิจกรรมสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารง

ชีพ และทักษะชีวิต 

กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต 

อันดับ กิจกรรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1 ปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะประหยัดคาใชจายในครัวเรือนได และสามารถนําไป

จําหนายเพื่อสรางรายได 

2 ซอมจักรยานยนต เพราะสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได 

3 ซอมไฟ-ประปา เพราะชวยประหยัดเงินไดเยอะ และสามารถนําความรูน้ีไปสอน

คนอ่ืนๆได 

4 ทําเบเกอรี่ เพราะจะนําความรูน้ีไปตอยอดสรางอาชีพ 
 

จากตารางที่ 5 ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการ

เรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหน่ึงคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ เนื่องจากสามารถ

ประหยัดคาใชจายในครัวเรือนได และสามารถนําไปจําหนายเพื่อสรางรายได นักเรียนบางสวนตองการเรียนทักษะการซอม

จักรยานยนต, ซอมไฟ-ประปา ทําขนมเบเกอรี่  
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5.2.3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตารางที่ 6 ผลการสัมภาษณขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

อันดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1 อยากใหมีเวลามากขึ้น เชน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

2 อยากใหมีการสอนงานที่สามารถนําไปสรางรายไดได 

3 พัฒนาโรงเรียนและเพิ่มอุปกรณกีฬาใหมากขึ้น 

4 ตองการใหมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอน 

 

จากตารางที่ 6 นักเรียนสวนใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้น จากเดิมครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง 

และตองการใหมีการสอนทักษะความรูที่สามารถนําไปตอยอดหรือปรับใชในการดําเนินชีวิตได นักเรียนบางสวนตองการให

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณพื้นสนามที่เปนดินแดง และใหเพิ่มอุปกรณดานกีฬาใหมากขึ้น รวมทั ้งตองการให

บุคลากรจากภายนอกมาสอน ตามลําดบั 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

คณะครูโรงเรียนบานทับใหม กําหนดใหทํากิจกรรมดานวิชาการสัปดาหละสองวัน เชน การดูวิดีทัศนเก่ียวกับสารคดี 

การหาขอมูลเพื่อมาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกันเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ ดานงานฝมือ งานประดิษฐสัปดาหละหน่ึงวัน 

เชน การทําพิมเสนนํ้า การบูร ดอกไม ดานกีฬาสัปดาหละหน่ึงวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา

ตอนตนเลนกีฬาเพื่อมีทักษะชํานาญอยางนอยคนละ 1 ประเภท สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนตน เลน

กีฬาและการละเลนไทยเพื่อการออกกําลังกายใหเจริญเติบโตสมวัย สวนทุกวันศุกรกําหนดใหทํากิจกรรมสวดมนตประจํา

สัปดาห  

โดยนักเรียนสวนใหญชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด สวนกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความสนใจเพิ่มเติม 

ดานกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรู นักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญ

และสายอาชีพ ดานกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด  ดานกิจกรรม

สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการเรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสราง

รายไดหรือสรางอาชีพได เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ ดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนสวนใหญตองการใหมีเวลาทํา

กิจกรรมมากขึ้น จากเดิมครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่อง “สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบาน

ทับใหม จังหวัดสระแกว” สามารถอภิปรายผลตามรายละเอียดดังน้ี 

            นักเรียนสวนใหญใหความเห็นวา ชอบรูปแบบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดเน่ืองจากเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ดาน

กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะการเรียนรูนักเรียนสวนใหญตองการติวหนังสือเพื่อสอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้น ดานกิจกรรมสราง

เสริมคุณลักษณะและคานิยม นักเรียนสวนใหญตองการไปปฏิบัติธรรมที่วัด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณวรรณ บุยเทียน

ทิฆัมพร (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะ

ชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอน



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2511 

ปลายจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

การฝกอบรมพุทธภาวนาเปนส่ิงที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูถึงคุณคาของอาหาร ความกตัญู ไดฝกฝนการเจริญภาวนา ทําใหมี

สมาธิ มองเห็นโทษของอบายมุข และมองเห็นคุณคาของการเปนลูกที่ดี และชวงเวลาที่มีการอบรม 3 วัน 2 คืนเปนเวลาที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุด ดานกิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต นักเรียนสวนใหญตองการ

เรียนรูทักษะที่สามารถนําไปตอยอดสรางรายไดหรือสรางอาชีพได อันดับหน่ึงคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ และนักเรียนสวน

ใหญตองการใหมีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้นจากครั้งละ 1 ชั่วโมงเปนครั้งละ 2 ชั่วโมง ซ่ึงทั้งหมดจะเปนการจัดกิจกรรมใหตรง

ตามความสนใจและความตองการโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัย

นาถ (2550) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนเรงสูฝน ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานวิชาการ 

สวนใหญดําเนินงานโดยสวนวิชาการ มีการจัดการสํารวจปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ เปดโอกาสชุมชนมี

สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ดานการจัดแผนการเรียน จะพิจารณาจากจุดมุงหมายของหลักสูตร และอาจ

มีการดําเนินการดวยวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน จะเลือกกิจกรรมตามความสนใจของ

ผูเรียนและสนับสนุนโดยการจัดอุปกรณ สถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ 

  

8. ขอเสนอแนะดานการวิจัย 

 

1.ศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบอ่ืน เชน นโยบายโรงเรียนในฝน เปนตน 

2.สํารวจความตองการในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน 

  

8.1 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1.ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมรายไดหรือสรางอาชีพใหแกนักเรียนเปนอันดับแรก 

2.ควรจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจและความตองการของนักเรียน 
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ตนทนุและผลตอบแทนการปลกูยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ 

Cost and Return of Rubber Production in Phetchabun Province 
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b_napalai@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการปลูกยางพารา 2) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพารา 

จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญจะปลูกยางพาราพันธุ RRIM 600 มีพื้นที่ปลูกโดยเฉล่ียนอยกวา 20 ไร ไรละ 76 ตน 

ระยะเวลาในการปลูก 10 ป กรีดยางไดในปที่ 7 จําหนายยางกอนถวยเปนหลัก การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา 

ตนทุนรวมเฉล่ียตอไร เทากับ 10,623 บาท ประกอบดวย ตนทุนกอนกรีดยาง เทากับ 6,585 บาท สวนใหญ คือ คาปุยบํารุง 

2,184 บาท รองลงมาคาพันธุยาง 1,903 บาท สวนตนทุนการผลิตเทากับ 4,038 บาท ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเทากับ 7.44 บาท 

ซ่ึงสวนใหญ คือ คาจางกรีดยาง จํานวน 2,238 บาท รองลงมาคาปุยบํารุง จํานวน 1,359 บาท เน่ืองจากเกษตรกรขาดความ

ชํานาญจึงจางคนงานกรีดโดยคิดคาจางจากรายไดจากการจําหนายยาง และเกษตรกรใสปุยบํารุงตนในปริมาณมากเม่ือเปดกรีด 

เพื่อใหตนยางสมบูรณและไดนํ้ายางในปริมาณที่มากขึ้น จึงสงผลใหตนทุนในการผลิตสูง สําหรับผลตอบแทนจากจําหนายยาง

กอนถวยมีกําไรเฉล่ียตอไร เทากับ 5,733 บาท ถาหากเกษตรกรสามารถกรีดยางเองไดจะชวยลดตนทุนคากรีดยางลงและสงผลให

มีกําไรสูงขึ้นอีกดวย ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน พบวา อัตราสวนกําไรขั้นตนมีคาเทากับ 60% ซ่ึงเปนที่นาพอใจ         

มีระยะเวลาคืนทุน 8 ป และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา

คุมคากับการลงทุน  

 

คําสําคัญ: ตนทุน  ผลตอบแทน  ยางพารา 

 

Abstract 

 

This research had objectives 1) Studied process of rubbers  2) Studied cost and return of rubbers. 

Result of study found most farmers were planting timber species RRIM 600, the area had grown by an 

average of less than 20 acres, an average of 76 trees per hectare, the duration of the 10-years-old, rubber 

plantation in seven years, rubber cup lump essentially. Result of the analysis of cost and return found 

that the average total cost was 10,623 baht per acre divided to cost before rubber was equal to 6,585 

baht, most fertilizers were 2,184 baht, subordinate the rubber plant were 1,903 baht. Manufacturing cost 

average 4,038 baht that manufacturing cost per kilogram was 7.44 baht, labor of rubber 2,238 baht, 

subordinate of fertilizer expense 1,359 baht. Because farmers lack the expertise to hire workers by tapping 

charge, revenue from sales of rubbers and farmers fertilizer nourish in large quantities when tapped to 

complete the rubber and latex in greater quantities as a result, the production cost was high. The return 
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of rubber cup lump profit equal to 5,141 baht per acre. If farmers can be tapped to reduce costs and 

contribute to higher earnings as well. Result of the ratio analysis found gross profit margin was 60% 

satisfaction. Payback period of 8 years. And benefit per cost ratio was greater than one showed that 

return of rubbers worth the investment. 

 

Keywords: cost, return, rubber 

 

1. บทนํา  

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายไดใหกับประเทศไทย ซ่ึงนิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกและภาคใต 

เม่ือนํ้ายางที่กรีดไดมีคุณภาพจะทําใหราคายางคอนขางสูง จึงทําใหเกษตรกรทั่วประเทศใหความสนใจและตองการปลูกเปน

อยางมาก ประกอบกับนโยบายสงเสริมใหขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค

กลาง เน่ืองจากทั่วโลกยังมีความจําเปนในการใชยางพาราเปนจํานวนมาก ทุกวันนี้อัตราการขยายตัวของปริมาณการ

ผลิตและการใชยางพาราหรือยางธรรมชาติ เฉล่ียรอยละ 4.5 ตอป คาดการณวา ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลก ในป 2558 

จะสูงถึง 10.6 ลานตนั จึงสงผลใหราคาและความตองการยางพาราจึงนาจะอยูในระดับสูงพอสมควร (ยางพาราวันน้ี, 2557) 

ยางพาราจึงเปนพืชที่ทําใหเกิดการสรางงานในชนบทหลากหลายมากขึ้น ทําใหมีการใชแรงงานในครัวเรือนอยางมี

ประสิท ธิภาพตลอดป  จากการประเ มินของ สํานักงานเศรษฐ กิจการเกษตร พบวา เ ม่ื อมีการปลูกยาง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถลดการเคล่ือนยายแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรอยละ 41 เปนรอยละ 28 

จึงสามารถตรึงแรงงานใหอยูในพื้นที ่ได ลดการเคล่ือนยายแรงงานจากชนบทสูเมือง ทําใหสังคมครอบครัวอบอุน อีกทั้ง 

ยางพารายังเปนพืชที่ทดแทนปาไมที่ลดจํานวนลง เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศใหมีมากขึ้น ซ่ึงภายในสวนยางยังมีพืชชนิดอ่ืน  ๆ

สามารถปลูกรวมกับยางได จึงทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เปนที่อาศัยของสัตวตางๆ ตามธรรมชาติ (บานจอมยุทธ, 

2557) ขณะน้ีมีพื้นที่ปลูกยางพารา 63 จังหวัดกระจายในทุกภาคของประเทศไทย และมีพื้นที่ราว 22 ลานไร (ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย, 

2558) การที่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น สงผลใหเปนที่สนใจของกลุมทุนขนาดใหญ กลุมนักธุรกิจ 

นักลงทุนและนักการเมืองจํานวนมาก รูปธรรมที่เห็นชัดเจน คือ ความเคล่ือนไหวซ้ือขายที่ดินสําหรับปลูกสรางสวนยางกัน

อยางคึกคัก โดยกลุมธุรกิจ กลุมทุนทั้งจากสวนกลาง นักธุรกิจ นักลงทุนในพื้นที่และเจาของสวนยางรายใหญในภาคใตที่

ตองการขยายหรือยายไปลงทุนปลูกสรางสวนยางในภาคเหนือ และอีสานแทน เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และที่ดิน

ในภาคใตน้ันมีราคาแพง สงผลใหการซ้ือขายเปล่ียนมือที่ดินในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานคึกคักขึ้นอยางมาก 

เชนเดียวกับราคาซ้ือขายที่พุงสูงขึ้นจากเดิมหลายเทาตัวที ่นาสนใจ คือ มีการประกาศซื้อขายที่ด ิน หรือที่ด ินพรอมสวน

ยางพาราผานส่ือออนไลนกันแพรหลายอยางที่ไมเคยปรากฎมากอนกับพืชเกษตรชนิดอ่ืนอีกดวย จากการที่เกษตรกรสวนใหญ

หันมาปลูกยางพาราเปนจํานวนมาก เกษตรกรจึงตองเผชิญกับ “ปญหาราคายางตกต่ํา” (สุกัญญา  มูลกลาง, 2557) ซ่ึง

เกิดจากในหลายๆ ประเทศปลูกยางมากขึ้น ประเทศใหญๆ หันเขาไปปลูกในพื้นที่ทีมี่คาใชจายที่ต่ํากวา สงผลใหยางพาราลนตลาด 

ดังน้ัน เม่ือผลผลิตมีมากยอมสงผลใหราคาตกต่ําตามไปดวย 

 สําหรับจังหวัดเพชรบูรณน้ัน ยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจไปแลว เน่ืองจากสภาพพื้นที่และอากาศที่เหมาะสม

สําหรับปลูกยาง ตนยางดูแลงาย เกษตรกรจึงนํามาปลูกเม่ือหลายปกอน และผลผลิตนํ้ายางคอนขางดี เกษตรกรรายอ่ืนๆ     

จึงหันมาปลูกกันมากขึ้น อีกทั้งยังขยายพื้นที่ปลูกไปยังอําเภอตางๆ ทั่วจังหวัด อีกทั้งยังมีการซ้ือขายที่ดินเพื่อลงทุนปลูกยาง

คอนขางมาก สงผลใหราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธ์ิในจังหวัดมีมากกวา 10,000 ไร เน้ือที่กรีดยางได

ในป 2557 เพิ่มขึ้นน้ันเกิดจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา ปลูกแทนขาวโพดเล้ียงสัตว และบางสวนยัง

มีการปลูกแทนพื้นที่มะขามหวานอีกดวย (ผลพยากรณการผลิตยางพารา, 2557) ซ่ึงตลาดรับซ้ือจะอยูที่ อ.ชนแดน และ อ.หนองไผ 

แตในปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญปญหาราคายางตกต่ํา รายไดไมพอกับคาใชจาย จึงสงใหเกษตรกรสวนใหญเรียกรองใหรัฐบาล
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ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพปลูกยางพาราเพื่อการดํารงชีพตอไปได  จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น

เกษตรกรในจังหวัดบางรายมีการประกาศขายสวนยางพาราเพื่อนําเงินไปใชหน้ี และนําไปใชในการดํารงชีวิต รวมทั้งนําไป

ลงทุนในการประกอบอาชีพใหมแทนการปลูกยางพารา แตก็ยังมีเกษตรกร และผูลงทุนอีกเปนจํานวนมากที่สนใจจะทําสวน

ยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงบุคคลดังกลาวควรจะตองมีการศึกษาถึงลักษณะของพื้นที่ที่เหมาะสมในปลูก วิธีการปลูก 

ตนทุน และผลตอบแทนที่จะไดรับกอนที่จะทําการตัดสินใจลงทุน 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราใน

จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อทราบถึงตนทุนตอหนวยของยางพารา โดยนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการบริหารตนทุน วางแผนลดตนทุน

ในการปลูกยางพารา หรืออาจนําขอมูลไปใชประกอบการกําหนด Zoning ตามนโยบายของรัฐบาล ถาพื้นที่ในจังหวัด

เหมาะสม อีกทั้งยังมีตนทุนในการปลูกที่ต่ํากวาจังหวัดอ่ืน จ.เพชรบูรณอาจจะไดรับอนุญาตใหปลูกยางพาราได  อีกทั้ง 

งานวิจัยน้ียังทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับ และงวดระยะเวลาคืนทุน รวมถึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจที่จะลงทุนในการปลูกยางพารา และขอมูลจากงานวิจัยในทางบัญชียังสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดราคา

ยางพาราในตลาดทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศไดอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ 

 2.2 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่องคกรใชประโยชนไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว 

เชน ตนทุนวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคาหรือบริการ เปนตน ตนทุนมักจะถูกวัดมูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจาย

ไปเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ โดยอาจจะเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost) หรือที่เรียกกันวาตนทุนในอดีต และตนทุน

ประมาณการ (Budgeted Cost) ซ่ึงเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ, 2558) 

ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากการลงทุนที่ทําใหสวนของผูลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น ซ่ึง

ผลตอบแทนอาจหมายความรวมถึงผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึงในแตละอยางจะมี

รูปแบบในการวัดผลที่แตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิเคราะหเปนสําคัญ สวนใหญอัตราผลตอบแทน

นอกจากใชประโยชนเพื่อประเมินผลของโครงการปฏิบัติงาน ยังใชเปนประโยชนในการตัดสินใจลงทุน วางแผน ควบคุม และ

ปรับปรุงการดําเนินงาน (เพชรี ขุมทรัพย, 2554)  

รายได (Revenue) หมายถึง จํานวนเงินสด ลูกหน้ี หรือผลตอบแทนที่กิจการไดรับมาจากการขายสินคาหรือใหบริการ

แกลูกคา (วัฒนา ศิวะเก้ือ, ดุษฎี สงวนชาติ และนันทพร พิทยะ, 2553) 

กําไร(ขาดทุน) หมายถึง ผลตางระหวางรายไดทั้งหมดและคาใชจายทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่รายไดสูงกวา

คาใชจาย จะทําใหเกิดผลกําไร ในขณะที่รายไดต่ํากวาคาใชจายจะทําใหเกิดผลขาดทุน  

ยางพารา เปนพืชยืนตนขนาดใหญมีอายุยืนยาวหลายสิบปเปนพืชใบเล้ียงคู การเลือกพันธุยางพารามาปลูกน้ันควรได

คํานึงถึงวัตถุประสงคของการปลูก ใหผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตดี มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถปรับตัวไดดีใน

สภาพแวดลอมตางๆ ตานทานโรครายแรงในพื้นที่ไดด ี(มานะ  สังขวาทิน, 2554) การปลูกยางพาราจะแตกตางไปตามชนิดของ

วัสดุปลูกทีนํ่ามาปลูก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่และวัตถุประสงคของผูปลูก นอกจากน้ี ยางพารามีความ

ตองการธาตุอาหารตางๆ ในปริมาณที่แตกตางกัน ธาตุอาหารที่ยางพาราตองการในปริมาณมากหรือที่เรียกวา ธาตุอาหาร

หลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม การใสปุยยางพาราสามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนเปดกรีด 

และระยะหลังเปดกรีด หลังจากไดทําการปลูกยางและปฏิบัติดูแลรักษาอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลาประมาณ 6-7 ป หรือตน
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ยางมีขนาดรอบตน 50 ซม. ตนยางจะเจริญเติบโตจนสามารถเปดกรีดได การกรีดยางนับเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญมาก เพราะการเลือกใช

วิธีการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง เชน มีดกรีดยาง การเปดกรีด วิธีการกรีด ระบบการกรีด วิธีการใชสารเคมีเรงนํ้ายาง เปนตน จะ

เปนการรักษาตนยางใหสามารถกรีดไดเปนระยะเวลานานและใหผลผลิตสูงสมํ่าเสมอ 

การผลิตยางกอนเปนการแปรรูปนํ้ายางเพือ่นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยางแทง ดังน้ัน การผลิตยางกอนถวยจึง

ตองวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับระบบกรีดที่ชาวสวนใช ปริมาณนํ้ายางตอตนในแตละครั้งกรีด ขนาดของแปลงกรีด 

เปอรเซ็นตเน้ือยางแหงของนํ้ายางที่กรีดได ขอมูลเหลาน้ีจะใชในการคํานวณปริมาณการใชกรด การเตรียมวัสดุอุปกรณ และ

กําหนดเวลาในการทํางาน จํานวนแรงงานที่ใช เปนตน (สมดุลย พวกเกาะ, 2559) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือเปนจํานวนมากใหความสนใจในการลงทุนทําสวนยางพารา แตเน่ืองจาก

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมเกษตรกรจึงยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทําสวนยางและยางพาราตองใชระยะเวลา

ยาวนานกวาจะไดผลผลิต อีกทั้งราคายางพารายังมีความออนไหวตามความตองการของตลาด (ชไมพร ไชยลังกา, 2545) จึงได

มีงานวิจัยเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา โดย อรบุผา ศรีลาวงศ (2551) พบวา ตนทุนระยะกอนกรีด

ยางอายุ 1-6 ป มีตนทุนเฉล่ียเทากับ 2,165.74 บาท/ไร/ป ตนทุนระยะกอนกรีดเก็บนํ้ายางอายุ 7-19 ป มีตนทุนเฉล่ียเทากับ 

5,960.67 บาท/ป/ไร รายไดจากการทําสวนยางเฉล่ียเทากับ 17,940.28 บาท/ป/ไร ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 10 ป 

มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (IRR) เทากับ 25% ซ่ึงตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราจะขึ้นอยูกับระยะเวลา 

(อายุของยางพารา)  

นอกจากน้ี งานวิจัยของ จุมพฏ สุขเก้ือ และพัชรินทร ศรีวารินทร (2551)  พบวา เกษตรกรสวนใหญปลูกยางพันธุ 

RRIM 600 โดยใชตัวชี้วัดทางการเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 138,298 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

(BCR) เทากับ 1.08 อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR) เทากับ 9.20 และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของการปลูกยาง

อยูที่ 13.37 ป ซ่ึงผลการวิเคราะหทางการเงินดัวกลาวชี้ใหเห็นวาการทําสวนยางเปนโครงการที่มีความคุมคาในการลงทุน 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกยางพารากับการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ  และ

เปนเกษตรกรที่ทําการเปดกรีดแลว ประกอบดวย อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอชนแดน อําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา 

อําเภอหนองไผ อําเภอนํ้าหนาว อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง จํานวน 887 ราย (การยางแหงประเทศไทย, 2559) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย สามารถคํานวณตามลักษณะพารามิเตอรที่ตองการจะทดสอบ เม่ือพารามิเตอรเปนสัดสวน (π) 

โดยกําหนดใหสัดสวนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ความเชื่อม่ัน 95% กลุมตัวอยางจึงมีคาเทากับ 268 ราย สําหรับขั้นตอน

การเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการเก็บตัวอยางเจาะจง (Purposive Selection) 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล   

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยจะใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และเลือกขอคําถามที่มีผลประเมินคา IOC ≥ 0.50 จากน้ัน

นํามาแกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ สําหรับขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร การปลูกยางพารา 

การผลิตยางกอนถวย ตนทุนการปลูกยางพารา แบงเปน ตนทุนกอนกรีดยาง และตนทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา 

 3.3 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหและสรุปผลขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคํานวณคารอยละ คํานวณหาตนทุนเฉล่ียตอไร 

รายได กําไรสุทธิ อัตราสวนกําไรขั้นตน  งวดระยะเวลาคืนทุน  และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 51.1 มีอายุ 41 – 50 ป 

จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 67.5 ลักษณะการปลูกยางพาราของ

เกษตรกรสวนใหญจะปลูกเปนอาชีพเสริม จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 57.1 มีพื้นที่ปลูกยางนอยกวา 20 ไร จํานวน 

119 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ตนยางที่ปลูก 76 – 80 ตน/ไร จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 71.6 พันธุยางพาราที่ใชปลูก RRIM 600 

จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 92.9 ซ้ือพันธุมาปลูก จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 70.5 ระยะเวลาในการปลูก 10 ป จํานวน 116 คน 

คิดเปนรอยละ 43.3 กรีดยางไดในปที ่7 จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 53.7 เกษตรกรจะรวมกลุมกันขาย จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 81.7 

 4.2 กระบวนการปลูกยางพารา 

4.2.1 การเตรียมพื้นที่ปลูกและวิธีการปลูกยางพารา 

  พื้นที่ปลูกยางพาราสวนใหญมีทั้งเปนที่ราบและที่เนิน สําหรับพื้นที่ราบเกษรตรจะตองเตรียมพื้นที่ปลูกดวยการไถ พรวน

ดินปรับพื้นที่ สวนพื้นที่เนิน หรือเขา เกษตรกรจะไมปรับพื้นที่เลย จากน้ันจะทําการขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 มีระยะหางระหวางตน เทากับ 

3x7 ตนพันธุที่ใชปลูกจะเปนแบบยางชําถุง เม่ือปลูกตนยาง เกษตรกรสวนใหญจะใสปุยรองกนหลุมประมาณ 1 กํามือ ถึง ครึ่งกิโลกรัม ตอหลุม 

อาจใชเปนปุยเคมีหรือปุยคอกก็ได นอกจากน้ีบางพื้นที่ยังตองใสฟูราดานลงไปในหลุมปลูกดวย เน่ืองจากปองกันปลวกมาทําลายรากและตนยาง  

  4.2.2 การดูแลรักษาตนยาง 

          (1) ระยะกอนกรีด การดูแลตนยางในระยะกอนกรีด เกษตรกรสวนใหญจะใสปุยปละ 2 ครั้ง ตามที่สํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแนะนํา แตเกษตรกรบางรายก็เลือกที่จะใสปุยตามความพรอมทางการเงินของตนเอง เน่ืองจากไมอยากเปนหน้ี

ถาตองใสปุยตามสูตร นอกจากน้ีการรดนํ้าตนยางสวนใหญจะรดในชวง 1 ปแรก หลังจากน้ันอาจรดนํ้าบาง เน่ืองจากเปนพื้นที่บนเขา 

มีอากาศที่เย็นและชื้น การดูแลตนยางจึงไมจําเปนมากนัก และเกษตรกรตองกําจัดวัชพืชโดยใชยาฆาหญาหรือการตัดหญารอบ

ตนยางอยางสมํ่าเสมอ ในชวง 3 ปแรก เกษตรกรบางรายจะทําการปลูกพืชแซมในพื้นที่วางระหวางตนยาง เชน ขาวโพด พริก กาแฟ เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 1 ตนยางในชวง 1-3 ปแรก 

(2) ระยะหลังกรีด การดูแลตนยางระยะหลังกรีด จะมีวิธีการดูแลเหมือนกับตนยางระยะกอนกรีด 

แตการใสปุยจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อชวยเรงนํ้ายางซ่ึงจะใสปุยปละ 2 ครั้งในชวงกอนเปดกรีดและหลังปดหนากรีด สวนยาฆาหญา

จะใชในปริมาณที่นอยมากหรือไมใชเลย เน่ืองจากเกษตรกรเชื่อวาการใชยาฆาหญาจะสงผลใหนํ้ายางนอยลง 
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ภาพที่ 2 ตนยางหลังเปดกรีด 

 

  4.2.3 การกรีดยางจะเกิดขึ้นเม่ือตนยางมีขนาดรอบตน 50 เซนติเมตรขึ้นไป ซ่ึงถือตนยางที่สมบูรณ

เหมาะสมกับการกรีดมากที่สุด ซ่ึงจะใหนํ้ายางปริมาณมากและตนยางจะมีอายุนาน สําหรับวิธีการกรีดน้ัน เกษตรกรสวนใหญ

จะกรีดแบบครึ่งหนาหรือครึ่งตนมากที่สุด และอาจมีการกรีดแบบ 1 ใน 3 หนา บางสวน โดยจะทําการกรีด 2 วัน เวน 1 วัน  

 

 
 

ภาพที่ 3 ตนยางที่กรีดแบบครึ่งหนา 

 

  4.2.4 การจําหนายยางพาราเกษตรกรสวนใหญจะทํายางกอนถวยจําหนายเปนหลัก และมีบางอําเภอกําลัง

เริ่มที่จะสนใจทํายางแผนเน่ืองจากไดราคาที่สูงกวา สําหรับการผลิตยางกอนถวยจะตองผสมกรด 2 ชอนแกง (30 cc) ผสมนํ้า

สะอาด 3 กระปองนม (900 cc) จะใชกรดเจือจาง 900 มิลลิลิตร โดยสามารถใชได 40 – 45 ตน/ครั้งกรีด จากน้ันเกษตรกรจะกรีด

นํ้ายางลงในถวยแลวหยอดกรดใหจับตัว ทําเชนน้ีทําหลายๆ ครั้งกรีดจนกวาจะไดยางกอนเต็มถวยจึงแคะกอนยางออกครั้งหน่ึง 

 

   
      

ภาพที่ 4 ยางกอนถวย 
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 การจําหนายยางกอนถวยจะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง หน่ึงปจะจําหนายประมาณ 7-9 เดือน โดยจะเริ่มขายในชวง

เดือน มิถุนยาน ถึง กุมภาพันธในปถัดไป วิธีการจําหนายยางน้ันจะมีทั้งที่พอคาคนกลางมารับซ้ือที่สวน หรือนําไปขายใหกับ

โรงงานในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย เปนตน หรือมีการกอตั้งกลุมในการจําหนายยาง โดยจะทําการเปดตลาดคายางซ่ึงจะให

เกษตรกรในกลุมนํายางมารวมกันที่ตลาดลวงหนา จากน้ันจะทําการเปดประมูลยางกับพอคาคนกลาง พอคาที่ใหราคาสูงสุดก็

จะประมูลยางทั้งหมดไป โดยพอคาจะมารับและนําเงินมาจายใหที่ตลาดยาง 

 4.3 ตนทุนและผลตอบแทน 

  4.3.1 ตนทุนการปลูกยางพารา สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

(1) ตนทุนกอนกรีดยาง (อายุ 1-6 ป) เปนตนทุนที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงกรีด มีตนทุนกอน

กรีดยางเฉล่ียรวม เทากับ 230,454 บาท ซ่ึงสวนใหญ คือ คาปุยบํารุง 76,430 บาท คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมาเปน คาพันธุยาง 

66,859 บาท คิดเปนรอยละ 17.9 คาเตรียมพื้นที่ปลูก 32,639 บาท คิดเปนรอยละ 8.8 คาปุยรองกนหลุม 20,017 บาท คิดเปนรอยละ 

5.4 ยาฆาหญา 16,131 บาท คิดเปนรอยละ 4.3 อุปกรณกรีดยาง 12,020 บาท คิดเปนรอยละ 3.2 คาจางปลูก 4,972บาท 

คิดเปนรอยละ 1.3 และคาจางดูแลสวนยาง 1,386 บาท คิดเปนรอยละ 0.4 และมีตนทุนกอนกรีดยางเฉล่ียรวมตอไร เทากับ 6,585 บาท 

   (2) ตนทุนการผลิต คํานวณจากพื้นที่ที่เปดกรีดแลวโดยเฉล่ีย มีตนทุนการผลิตเฉล่ียรวมตอป 

เทากับ 76,722 บาท ซ่ึงสวนใหญ คือ คาจางกรีดยาง 42,518 บาท คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาเปนคาปุยบํารุง 25,814 บาท 

คิดเปนรอยละ 43.7 นํ้ากรด 3,418 บาท คิดเปนรอยละ 3.8 คาใชจายอ่ืนๆ 3,249 บาท คิดเปนรอยละ 3.6 ยาฆาหญา 1,032 บาท 

คิดเปนรอยละ 1.1 และคาจางดูแลสวน 691 บาท คิดเปนรอยละ 0.8 และมีตนทุนการผลิตเฉล่ียรวมตอไร เทากับ 4,038 บาท 

4.3.2 ผลตอบแทนจากการจําหนายยาง พบวา รายไดจากการจําหนายยางกอนถวยเฉล่ียตอปของจังหวัด

เพชรบูรณ เทากับ 1,422,788 บาท รายไดเฉล่ียตอไร เทากับ 9,771 บาท สําหรับกําไรจากการจําหนายยางพารารวมตอป 

เทากับ 854,983 บาท และกําไรตอไร เทากับ 5,733 บาท 

 4.4 วิเคราะหทางการเงิน ขอมูลตนทุนในการลงทุน คาใชจายในการผลิต รายไดจากการขายยางพารา กําไร(ขาดทุน) 

และขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ประมาณรอยละ 7 (เช็คราคา.คอม, 2560) ซ่ึงเปน

ธนาคารที่เกษตรกรใชเปนแหลงเงินกู สามารถนํามาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ดังน้ี 

  4.4.1 อัตราสวนกําไรขั้นตน จากการจําหนายยางพารา มีคารอยละ 60 แสดงวา ถาเกษตรกรขาย

ยางพารา 100 บาท จะมีกําไรสุทธิ 60 บาท 

  4.4.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB) สําหรับการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณจะมีระยะเวลาคืนทุน 8 ป 

เน่ืองจากยางพาราสวนใหญจะสามารถเปดกรีดไดเฉล่ียในปที่ 7 แลวสามารถคืนทุนไดในปที่ 8 ซ่ึงถือวาเกษตรกรสามารถคืน

ทุนไดทันทีในปที่เปดกรีด ซ่ึงถือวาการปลูกยางพาราน้ันเปนพืชที่นาลงทุน 

  4.4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ของการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ มีคาเทากับ 

1.1 แสดงวา ผลตอบแทนมากกวาตนทุน เม่ือ B/C ratio มากกวา 1 ดังน้ัน เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณจะ

ไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน  

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง อายุ 41 – 50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ปลูกยางพาราเปน

อาชีพเสริม มีพื้นที่ปลูกนอยกวา 20 ไร จํานวน 76 – 80 ตน/ไร พันธุที่ใชปลูก RRIM 600 เกษตรซ้ือพันธุยางปลูกเอง ระยะเวลา

ในการปลูก 10 ป กรีดยางไดในปที่ 7 จําหนายยางดวยการรวมกลุมกันขาย  
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5.2 กระบวนการปลูกยางพารา 

เกษตรกรสวนใหญจะเตรียมพื้นที่ดวยการไถ พรวน วางแนวปลูกในระยะ 3x7 จากน้ันขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 

ใสปุยรองกนหลุม ปลูกดวยตนพันธุแบบยางชําถุง ในชวง 3 ปแรก เกษตรกรปลูกพืชแซมในพื้นที่วางระหวางตนยาง เชน 

ขาวโพด พริก กาแฟ เปนตน สําหรับการดูแลสวนยางในระยะกอนกรีดและระยะหลังกรีดจะดูแลเหมือนกันดวยการ ใสปุยปละ 

2 ครั้ง รดนํ้า และใชยาฆาหญาในการกําจัดวัชพืช  การกรีดยางจะเกิดขึ้นเม่ือตนยางมีขนาดรอบตน 50 เซนติเมตรขึ้นไป 

ซ่ึงจะกรีดแบบครึ่งหนาหรือครึ่งตน โดยจะกรีด 2 วัน เวน 1 วัน เพื่อทํายางกอนถวย โดยเกษตรกรจะกรีดนํ้ายางลงในถวยแลว

หยอดกรดใหจับตัว ทําเชนน้ีทําหลายๆ ครั้งกรีดจนกวาจะไดยางเต็มถวยจึงแคะกอนยางออกครั้งหนึ่ง  การจําหนายยางกอน

ถวยจะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง หน่ึงปจะจําหนายประมาณ 7-9 เดือน ซ่ึงจะมีพอคาคนกลางมารับซ้ือที่สวน นําไปขายใหกับ

โรงงาน และการกอตั้งกลุมในการจําหนายยาง 

5.3 ตนทุนในการปลูกยางพารา แบงเปน  

 5.3.1 ตนทุนกอนกรีดยาง (อายุ 1-6 ป) เฉล่ีย/ไร สวนใหญเปนคาปุยบํารุงตน เทากับ 2,184 บาท/ไร 

เพื่อใหตนยางเจริญเติบโตและมีขนาดของตนตามมาตรฐานการกรีดซ่ึงก็คือ 50 เซนติเมตร เพื่อเกษตรกรจะไดกรีดยางไดเร็ว

และมีนํ้ายางในปริมาณมากๆ จึงทําใหเกษตรกรจําเปนตองซ้ือปุยมาบํารุงตนคอนขางมาก นอกจากน้ีเกษตรกรมีตนทุน

เก่ียวกับคาพันธุยางคอนขางสูงรองลงมา เทากับ 1,910 บาท/ไร เน่ืองจากเกษตรกรในบางพื้นที่ไมไดรับการอุดหนุนพันธุยาง

จากหนวยงานที่เก่ียวของ มีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของเกษตรกรไมเปนไปตามเกณฑ หรือมีเกษตรกรบางรายสนใจและเริ่ม

ปลูกยางหลังจากหมดโครงการสนับสนุนพันธุยางแลว ซ่ึงจะตองซ้ือพันธุยางมาปลูกเองจึงสงผลใหมีตนทุนคาพันธุยางคอนขางสูง 

 5.3.2 ตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นเม่ือเกษตรกรเปดกรีดยางและทํายางกอนถวยเพื่อจําหนาย เทากับ 4,038 

บาท/ไร/ป ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม เทากับ 7.44 บาท สวนใหญจะเปนคาจางกรีดยาง เทากับ 2,238 บาท/ไร/ป เน่ืองจาก

เกษตรกรยังไมมีความรูและความชํานาญในการกรีดยางที่ถูกตอง ซ่ึงปจจุบันทางการยางแหงประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ ได

ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรโดยการฝกอบรมการกรีดยางในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัด เพื่อชวยในการลดตนทุนคาจางกรีด

ยางซ่ึงสวนใหญจะจางคนกรีดจากทางภาคใต นอกจากน้ีคาปุยบํารุงถือเปนคาใชจายที่สูงรองลงมา เทากับ 1,359 บาท/ไร/ป 

เน่ืองจากเกษตรกรตองการนํ้ายางในปริมาณมากๆ สําหรับการกรีดในแตละรอบ จึงจําเปนตองใสปุยคอนขางมาก อีกทั ้ง

ปุยเคมีราคาสูง เกษตรกรบางรายอาจไมไดใสปุยตามทฤษฎีการบํารุงตน แตใสปุยตามจํานวนเงินที่ตนพอจะซ้ือได กลาวคือ มี

ทุนมากก็ใสปุยไดตามมาตรฐาน ถามีเงินทุนนอยก็ใสนอยตามสภาพของเงินทุนหมุนเวียน แตก็มีเกษตรกรบางรายหันมาใชปุย

คอก ปุยอินทรีย ผสมกับปุยเคมี เพื่อตองการลดคาใชจายสวนน้ี 

 5.4 ผลตอบแทนจากการจําหนายยางพารา 

 รายไดจากการจําหนายยางพาราสวนใหญในจังหวัดเกิดจากการจําหนายยางกอนถวย ซ่ึงเกษตรกรอาจจะรวมกลุมกัน

จัดตั้งตลาดคายางพาราขึ้นเพื่อใชตอรองราคายางกอนถวยจากพอคาคนกลางหรือโรงงาน หรือพอคาคนกลางอาจเขาไปรับซ้ือที่สวน 

หรือเกษตรกรจะนําไปขายที่โรงงาน สําหรับปริมาณขายเฉล่ียตอป 78,688 กิโลกรัม ราคาเฉล่ียอยูที่กิโลกรัมละ 18 บาท 

เกษตกรมีรายไดจากการจําหนายยางกอนถวยเฉล่ียไรละ 9,771 บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตตอไร 4,038 บาท 

พบวา เกษตรกรมีกําไรจากการปลูกยางพารา เทากับ 5,733 บาทตอไร 

 5.5 การวิเคราะหทางการเงิน อัตราสวนกําไรขั้นตนมีคาเทากับ 60% ซ่ึงเปนที่นาพอใจ มีระยะเวลาคืนทุน 8 ป และ

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราคุมคากับการลงทุน 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1 ตนทุนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ จะแบงออกเปน ตนทุนกอนกรีดยางสวนใหญจะเปนคาปุยบํารุงตน 

และคาพันธุยาง สําหรับคาปุยบํารุงตนยางน้ันเกษตรกรตองใสทุกป โดยแบงใสปละ 2 ครั้ง เพื่อใหตนยางเจริญเติบโตและมี
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ขนาดรอบตน 50 เซนติเมตร เพื่อที่จะไดเปดกรีดตนยางได จึงทําใหตนทุนคาปุยของเกษตรกรคอนขางสูง สําหรับคาพันธุยางน้ัน

ในชวงป 2548 – ป 2549 ทางรัฐบาลสนับสนุนใหเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปลูกยางพาราดวยการใหสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) แจกพันธุยางใหแกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของรัฐบาล จึงชวยใหลด

ตนทุนในการซ้ือพันธุยางลงได แตก็ยังมีเกษตรกรอีกเปนจํานวนมากที่ตองซ้ือพันธุยางมาปลูกเองเน่ืองจากคุณสมบัติไมเปนไป

ตามเกณฑ หรือเกษตรกรไมกลาปลูกในชวงที่รัฐบาลสนับสนุน โดยมาตัดสินใจปลูกในระยะหลังจากที่นิยมปลูกกันมากขึ้น ดังน้ัน 

ตนพันธุที่จําหนายในตลาดจึงมีราคาแพง ประมาณตนละ 15 – 50 บาท  จากสถานการณดังกลาวจึงทําใหตนทุนคาพันธุยาง

ของเกษตรกรในอําเภอตางๆ มีคาสูงกวาตนทุนสวนอ่ืน ดังน้ัน คาปุยบํารุงตนและคาพันธุยาง จึงถือเปนตนทุนหลักในการปลูก

ยางพารา และทําใหตนทุนในการลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรคอนขางสูงมากอีกดวย 

 ในจังหวัดเพชรบรูณน้ันจะจําหนายยางกอนถวยเปนสวนใหญ คาจางกรีดถือเปนตนทุนที่สูงที่สุดสําหรับตนทุนการ

ผลิตยาง สอดคลองกับ จุมพฏ สุขเก้ือ และพัชรินทร ศรีวารินทร (2551) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับตนทุนและผลประโยชนที่เกษตรกร

ไดรับจากการปลูกยางพาราไววา คาจางแรงงานกรีดเปนคาใชจายที่สูงที่สุดของตนทุนการผลิตทั้งหมด  เน่ืองจากเกษตรกรยัง

ขาดความชํานาญจึงไมสามารถกรีดยางเองได หรือกรีดเองแลวทําใหหนายางเสีย นํ้ายางออกนอย  จึงจําเปนตองจางคนที่มี

ความชํานาญมากรีดซ่ึงสวนใหญจะเปนชาวสวนยางจากทางภาคใต ซ่ึงจะแบงคาจางออกเปน 50 : 50 , 60 : 40 และ 55 : 45 

โดยคิดจากยอดขายยางกอนถวย จึงทําใหคาจางกรีดยางคอนขางสูงกวาคาใชจายอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก เกษตรกรจึงเขารวม

โครงการอบรมการกรีดยางจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จากน้ันจึงทําการกรีดยางเอง โดยมีเจาหนาที่ของ 

สกย. เขาไปตรวจดูสวนยางที่มีการเปดกรีดแลวคอยใหความรูเก่ียวกับหนายางที่เปดกรีด จึงชวยใหตนทุนในการผลิตของ

เกษตรกรคอนขางต่ํา ถือเปนการชวยลดตนทุนการผลิตในแตละปไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสงผลใหเกษตรกรมีกําไรจากการ

จําหนายยางมากขึ้นดวย 

 6.2 ผลตอบแทนจากการจําหนายยางกอนถวยในจังหวัดเพชรบูรณมีผลกําไรคอนขางดี เนื่องจากมีการจัดตั้งกลุม

จําหนายยางดวยการเปดตลาดคายางขึ้น โดยเกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมและเกษตรกรทั่วไปจะนํายางมาจําหนายที่ตลาด

จากน้ันพอคาคนกลางจะประมูลราคายาง ทางกลุมจะจําหนายยางใหกับพอคาที่ใหราคาในรอบน้ันสูงที่สุด หลังจากประมูล

เสร็จพอคาจะนํารถบรรทุกพรอมกับเงินมารับยางที่ซ้ือไปสงโรงงาน ซ่ึงการประมูลขายยางนั้นจะทําทุกๆ 15 วัน จึงทําให

เกษตรกรจะมีรายไดจากการขายยางอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น จากการจัดตั้งกลุมจะชวยใหเกษตรกรสามารถขายยางไดใน

พื้นที่ของตน โดยไมตองเดินทางไปขายยางถึงโรงงานในจังหวัดอ่ืน และไมตองเสียคาขนสง อีกทั้งเกษตรกรยังมีอํานาจในการ

ตอรองราคาขายและชวยลดการกดราคาของพอคาคนกลางอีกดวย 

 6.3 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 

60 อีกทั้ง ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการปลูก

ยางพาราคุมคากับการลงทุน นอกจากน้ีการลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณน้ันมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 8 ป จากผล

การวิเคราะหดังกลาวจึงไมแปลกที่เกษตรกรจะนิยมปลูกยางพารากันเปนจํานวนมากเพราะการลงทุนกับยางพาราสงผลให

เกษตรกรมีรายไดอยางตอเน่ืองทุกเดือน เปรียบเสมือนกับมีงานประจําทํา มีอาชีพเปนหลักแหลงไมตองเขาเมืองเพื่อหางานทํา

ตามโรงงาน นอกจากน้ี เกษตรกรยังใชหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เสริมในพื้นที่ของตน จึง

สงผลใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้นอีกดวย  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

  7.1.1 จากการวิจัยพบวา ตนทุนการผลิตเม่ือเกษตรกรเปดกรีดยางสวนใหญจะเปนคาจางกรีดยาง เน่ืองจาก

เกษตรกรยังไมมีความรูและความชํานาญในการกรีดยางที่ถูกตอง ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของควรใหความรูเก่ียวกับการกรีด
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ยางในทุกพื้นที่ และสงเสริมใหแตละอําเภอมีการจัดตั้งกลุมขายยางขึน้เพื่อใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองราคาขาย และยัง

ชวยลดการกดราคาจากพอคาคนกลางอีกดวย 

7.1.2 จากการวิจัยพบวา คาปุยบํารุงถือเปนคาใชจายที่สูงรองลงมา เน่ืองจากปุยเคมีราคาคอนขางสูง และ

เกษตรกรใชปุยจํานวนมากเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ายาง อีกทั้งในปที่ผานมาเกษตรกรตองประสบปญหาราคายางตกต่ํา สงผลให

เกษตรกรบางรายไมกรีดยางจําหนายเพราะกลัวจะขาดทุน จึงทําใหขาดรายได เกษตรกรบางรายทําการลดปริมาณปุยตาม

สภาพเงินทุนหมุนเวียน บางรายตองการจะโคนตนยางทิ้ง หรือขายสวนยางเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน โดยที่เกษตรกร

ไมเคยมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อดูรายได คาใชจาย และผลกําไรขาดทุนที่แทจริงจากการทําสวนยางเลย ดังน้ัน 

เกษตรกรควรมีการจดบันทึกปริมาณยาง ราคา และคาใชจายตาง  ๆเพื่อที่จะไดทราบถึงตนทุน รายได และผลกําไร (ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริง 

และที่สําคัญจะทําใหรูวาที่เราไดรับกําไรนอยลง หรือขาดทุนน้ันเกิดจากราคายางหรือเกิดจากคาใชจายสําหรับดูแลสวนยาง 

7.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

  7.2.1 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

  7.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพารา 

  7.2.3 สํารวจความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานผลิตยาง  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด โดยใชแบบวัด

สมรรถนะการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพนักงานบริษัท โดยวิธีการ

สุมอยางงาย จํานวน 96 คน ผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด ในภาพรวมมีสมรรถนะ

มากที่สุด คือ สมรรถนะดานความซ่ือสัตย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.555 รองลงมา คือ 

สมรรถนะดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.624 สมรรถนะดานบุคลิก -

ลักษณะและความประพฤติ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0. 624 สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.521 และสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.528 ตามลาดับ 

 

คําสําคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน  พนักงานบริษัท   

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to 1) to measure the performance of employees of Airserve 

Co., Ltd. using the performance appraisal method. The benchmark of Airserve Co., Ltd. is a tool to collect 

employee information. The results show that the performance of the employees of Airserve Co., Ltd., in 

the most comprehensive performance, is the performance of honesty. The average was 3.98 and the 

standard deviation was 0.555, followed by the Responsibility for responsibility. The average was 3.77 and 

the standard deviation was 0.624. Personal and behavioral traits. The average was 3.66 and the standard 

deviation was 0. 624 Performance There was an average of 3.38 and a standard deviation of 0.521 and 

an Initial performance. The average was 3.35 and the standard deviation was 0.528, respectively. 

 

Keywords: performance competency, employees 

 

1. บทนํา  

การเติบโตขององคกร เปนการสรางความม่ันคงทางธุรกิจ องคกรจะประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายที่วางไว 

จะตองอาศัยปจจัยที่สําคัญหลายปจจัย พนักงานถือเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยในการผลักดัน ใหองคกรสามารถดําเนิน
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กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางกําลังสําคัญในการผลักดันใหองคกรขับเคล่ือนไปขางหนาสูเปาหมายที่กําหนด

ไว พนักงาน เปรียบเสมือนขุมทรัพยที่มีคามหาศาล ซ่ึงการบริหารใหองคการเติบโต กาวหนา แบบยั่งยืน และถาวร ตองให

ความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการ ใหพนักงานแสดงถึงศักยภาพที่มีออกมาเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  

ดวยเหตุน้ีเองจึงถือไดวา สมรรถนะเปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ 

โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550) แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาองคกรน้ัน จําเปนตอง

พัฒนาคนภายในองคกรดวย ฉะน้ันความผูกพันตอองคกรก็มีความสําคัญไมแพกัน ซ่ึงความผูกพันตอองคกรจะคอยๆพัฒนา

สมรรถนะไปอยางชา ๆ แตจะอยูอยางม่ันคงเปนแรงผลักและแรงจูงใจใหพนักงานหรือบุคคลกรปฏิบัติงานอยางอุทิศตนเพื่อ

องคกร แตในทางกลับกัน ถาพนักงานไมมีความผูกพันตอองคกร และความภักดีตอองคกร เม่ือมีปญหา เกิดความอึดอัดไมพึง

พอใจตองานที่ทํา หรือมีส่ิงเราอ่ืนเขามาเชน มีหนวยงานใหม มีขอเสนอดีๆเขามา ก็จะลาออกจากงานซ่ึงจะสงผลกระทบตอ

องคกร ตองมาสรางคนใหม ๆ เปนการเสียเวลา และทรัพยากรอยางมาก (ษมาภรณ ปล้ืมจิตร, 2553) ตลอดจนขวัญและ

กําลังใจและความเชื่อม่ันของพนักงานที่อยูในองคกร ผูบริหารขององคกรยอมตองการใหพนักงานหรือบุคลากรของตน มีความ

รักและจริงใจตอองคกรและเต็มใจที่จะทุมเทการทํางานใหกับองคกร และพรอมที่จะเดินไปยังจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อพัฒนา

องคกรใหมีความเจริญกาวหนา น่ันหมายถึงการที่จะทําใหพนักงาน มีความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซ่ือสัตย และภักดีที่จะ

รวมมือและปฏิบัติงานใหกับองคกรตลอดไป โดยองคกรตองดูแลรักษาความกาวหนาในอาชีพการงาน และความตองการ

พื้นฐาน ใหกับพนักงาน ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานมีความมุงม่ันที่จะทํางานและสรางความสําเร็จใหกับองคกรโดยไมเห็นแกความ

เหน็ดเหน่ือยและยากลําบาก แตการที่องคกรจะคาดหวังและมุงผลใหพนักงานภายในองคกรปฏิบัติเชนน้ันไดจําเปนอยางยิ่งที่

องคกรจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เปนแรงเสริม เพื่อกระตุนและคอยผลักดันใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร ซ่ึงจะเกิด

แรงผลักดันแรงจูงใจและกระตุนใหพนักงานพรอมปฏิบัติหนาที่ของตนสุดความสามารถใหกับองคกร เพราะดวยรูสึกวาตนเองมี

สวนรวมในการเปนเจาขององคกร (สุพิณดา คิวานนท, 2550) 

จากความสําคญัและอิทธิพลของสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสงผลตอการทํางานภายในองคกร ทําใหผูวิจัย

สนใจที่จะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนพนักงาน บริษัท แอรเซิรฟ จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใช

ประโยชน ในการนําเสนอตอผูบริหารเพื่อที่จะไดรวมมือกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกร เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณคาตอ

องคกรไวใหนานที่สุด  

 

2. วัตถุประสงค  

เพื่อวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด  

 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) เปนเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจจากคนหลายระดับในองคการเพราะเปน

แนวคิดใหมที่เขามามีบทบาทตอการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะเปนแนวคิดทางจิตวิทยาที่เห็นวา องคประกอบสําคัญที่

ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลเทาน้ัน แตจะเก่ียวของกับคุณลักษณะ

อ่ืน ๆ ของบุคคล เชน แรงจูงใจ อุปนิสัย ทัศนคติหรือวุฒิภาวะทางอารมณ แนวคิดเรื่องสมรรถนะจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน

กิจกรรมของการบริหารงานบุคคลนับตั้งแตการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (Recruitment) การฝกอบรมและพัฒนา (Training 

& Development) การโยกยายตําแหนงหนาที่ (Rotation) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และ

การบริหารผลตอบแทน (Compensation)  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2525 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กิตติวัฒน ถมยา (2553) ไดทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายกลยุทธและวางแผน สายออก

บัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุทธและ

วางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 คน เครื่องมือ ที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุทธและวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มี

แรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลาดับ คาเฉล่ียจากมากไปนอยคือ ความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ การปกครองบังคับบัญชา 

ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ  

ปจเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคกรความผูกพันตอองคกรและ

พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบวาความผูกพันตอองคกรของพนักงานในระดับปานกลาง 

โดยมีแนวโนมไปในทางปานกลางจนถึงสูง หมายถึง พนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจ คิดวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรที่

พรอมจะทาทุกอยางเพื่อใหองคกรอยูรอดและพัฒนายิ่งขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน แตพนักงานที่มีระดับการศึกษาสถานภาพสมรสและอัตราเงินเดือนตางกัน มีความผูกพันตอ

องคกรแตกตางกัน 

ธรรมศักดิ์ ศรีสงคราม (2553) ไดศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน

จังหวัดมุกดาหาร ที่มีประสบการณการทํางานและสังกัดกลุมภารกิจตางกัน พบวาขาราชการพลเรือนที่มีประสบการณการทา

งานสูง จะมีสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงานสูงเชนกัน ที่เปนเชนน้ี สาเหตุเน่ืองมาจากประสบการณการทํางาน เปนตัวแปรที่

สงผลทําใหสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตางกัน ฉะน้ันหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการพัฒนา

รูปแบบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับประสบการณการทางาน และสังกัดตามกลุมภารกิจของหนวยงานน้ัน 

เพื่อใหไดกรอบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติงาน 

เสนห จุยโต (2553) ไดพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ตนแบบสมรรถนะหลัก

ขององคการบริหารสวนจังหวัดมี 6 ประการ ไดแก ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ การคิดคนนวัตกรรมใหม การทํางานมุง

ผลสัมฤทธ์ิ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการทํางานเปนทีม ตนแบบ

สมรรถนะหลักของเทศบาลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวม การทํางาน

เปนทีม การคิดนอกกรอบ/ริเริ่ม การส่ังสมความเชี่ยวชาญในอาชีพและการจัดการความขัดแยงในชุมชน ตนแบบสมรรถนะหลัก

ขององคการบริหารสวนตําบลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ การสรางเครือขายและ

การมีสวนรวม จิตสํานึกประชาธิปไตย ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการทํางานเปนทีม 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร  

ดานประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด จํานวน 127 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง  

ดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แอรเซิรฟ จํากัด จํานวน 96 คน โดยใชวิธีการ

คํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1979) กําหนดระดับความคาดเคล่ือนที่ระดับ ความเชื่อม่ันที่ .95 คา

ความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5 % ดังสูตรตอไปน้ี  

n   =      N        

       1+ N(e2)  

โดย n = จํานวนของขนาดตัวอยาง  
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N = จํานวนรวมของประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา  

e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยในการศึกษาน้ีกําหนดใหเทากับ 0.05)  

แทนคา n =       127        = 96 

          1+ 127(0.052)  

ดังน้ัน จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีจึงเทากับ 96 คน 

 4.3 ตัวแปร สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

1. สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน 

2. สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม 

3. สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤต ิ

4. สมรรถนะดานความรับผิดชอบ 

5. สมรรถนะดานความซ่ือสัตย 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดวยการศึกษาคนควาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนํามาจากแบบประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทในการ

ประเมินการจางงาน และศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารตาง ๆ และดําเนินการสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ จากน้ันนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญหรือหัวหนางานผูประเมิน

ดานสมรรถนะในการทํางานของพนักงานในบริษัท จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยพิจารณา

ขอความแบบสอบถามวามีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาครอบคลุมหรือไม กอนนําไปใชกับกลุมประชากรตัวอยางจริงแลวนํามา

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ดังน้ี  

1) คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหรวมกับคาเฉล่ียเพื่อแสดงการกระจายของขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย  

 ในสวนน้ีจะอธิบายถึงผลของการศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด จากการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน และนํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

สามารถนําเสนอได ดังตอไปน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอย พบวา  พนักงานสวน

ใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 86.5 และเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

13.5 จําแนกตามอายุของพนักงาน พบวาสวนใหญมีอายุ 31-40 ป จานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมา อายุต่ํากวา 

30 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และ อายุ 41 - 50 ป จํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ 18.8 จําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 41คน คิดเปนรอยละ 42.7 จําแนกตามสถานภาพ พบวา พนักงานสวนใหญมีสถานภาพ สมรส จํานวน 52 

คน คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมามีสถานภาพ โสด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 45.8 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา 

พนักงานสวนใหญมีรายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 88.5 และ รองลงมา ต่ํากวา 10,000 บาท 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีอายุงาน อยูระหวาง 

1 - 5 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาต่ํากวา 1 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และ อยูระหวาง 6 - 

10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแอรเซิรฟ จํากัด นํามาวิเคราะหโดย

ใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว สามารถแสดงได

ดังตาราง 1 ตอไปน้ี  

 

ตาราง 1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแอรเซิรฟ จํากัด 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
X  S.D 

1. สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน 3.38 .521 

2.สมรรถนะดานความคิดริเริ่ม 3.35 .528 

3.สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤต ิ 3.66 .624 

4.สมรรถนะดานความรับผิดชอบ 3.77 .624 

5.สมรรถนะดานความซ่ือสัตย 3.98 .555 

            

จากตาราง 1 พบวา การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอรเซิรฟ จากัด ภาพรวมมีระดับสมรรถนะมากที่สุด คือ 

สมรรถนะดานความซ่ือสัตย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.555 รองลงมาคือ สมรรถนะ

ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ  0.624 สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและ

ความประพฤติ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0. 624 สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.38 และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.521 และสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 

และคาสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.528 ตามลาดับ  

  

 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีผลการศึกษาดังน้ี 

1 . ดานผลการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 เม่ือพิจารณารายขอคําถาม 

พบวา พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาที่กําหนดมากที่สุด รองลงมา สามารถวางแผนและ

กําหนดแนวทางในการปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในงาน  และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานขององคกร โดยสามารถ

แสดงไดดังตาราง 2 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน   ระดับความคิดเห็น  

                                                                           X  S.D  แปลความหมาย  

สามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาที่กําหนด  3.42  .574   มาก  

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานขององคกร  3.34  .477   ปานกลาง  

สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางในการปองกันความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นในงาน  

3.40  .513   ปานกลาง  

รวม  3.38  .521   ปานกลาง  

 

2 . ดานความคิดริเริ่ม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา 

สามารถนาความรู ใหมมาประยุกตใช กับองคกรไดอยางไมมีขอขัดแยงในการปฏิบัติงานมากที่ สุด รองลงมาคือการให
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ความสําคัญกับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่แตกตางกัน และสนใจที่จะเรียนรูและริเริ่มในส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา โดยสามารถ

แสดงไดดังตาราง 3 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความคิดริเริ่ม 

สมรรถนะดานความคิดริเร่ิม   ระดับความคิดเห็น  

                                                                           X  S.D  แปลความหมาย  

สามารถนาความรูใหมมาประยุกตใชกับองคกรไดอยางไมมีขอขัดแยงในการ

ปฏิบัติงาน 

3.39  .569   ปานกลาง  

สนใจที่จะเรียนรูและริเริ่มในส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา 3.32  .492   ปานกลาง  

การใหความสําคัญกับการแลกเปล่ียนความคดิเห็นที่แตกตางกัน 3.35  .523   ปานกลาง  

รวม  3.35  .528   ปานกลาง  

   

3 . ดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 เม่ือพิจารณารายขอ

คําถาม พบวา ดานการแตงกายถูกระเบียบในการปฏิบัติงานทุกครั้งมากที่สุด รองลงมา การใชวาจาที่สุภาพกับผูบริหาร และ

เพื่อนรวมงาน และการเปนคนอารมณดีมีบุคลิกหนาทําความรูจัก โดยสามารถแสดงไดดังตาราง 4 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ 

สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ  ระดับความคิดเห็น  

                                                                           X  S.D  แปลความหมาย  

การแตงกายถูกระเบียบในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 3.74  .653   มาก  

การใชวาจาที่สุภาพกับผูบริหาร และเพื่อนรวมงาน 3.73  .624   มาก 

การเปนคนอารมณดีมีบุคลิกหนาทําความรูจัก 3.53  .597   มาก 

รวม  3.66  .624   มาก 

 

4 . ดานความรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา 

พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจในหนาที่ภารกิจที่รับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถอยูปฏิบัติงานไดจนงานสําเร็จแม

จะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติ และพนักงานสามารถมาปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนด โดยสามารถแสดงไดดังตาราง 5 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความรับผิดชอบ 

สมรรถนะดานความรับผิดชอบ  ระดับความคิดเห็น  

                                                                           X  S.D  แปลความหมาย  

พนักงานสามารถมาปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนด 3.76  .557   มาก  

สามารถอยูปฏิบัติงานไดจนงานสําเร็จแมจะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติ 3.78  .440   มาก 

พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจในหนาที่ภารกิจที่รับผิดชอบ 3.78  .527   มาก 

รวม  3.77  .624   มาก 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2529 

5 . ดานความซ่ือสัตย ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา 

พนักงานไดปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพยสินของหนวยงานมากที่สุด รองลงมาคือการไมเอาความลับของหนวยงานไป

เปดเผยใหผูอ่ืนรับรู และพนักงานไดรับความไววางใจ จากหัวหนางานใหงานที่สําคัญ หรือเปนความลับของหนวยงานทํา โดย

สามารถแสดงไดดังตาราง 6 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นสมรรถนะดานความซ่ือสัตย 

สมรรถนะดานความซื่อสัตย  ระดับความคิดเห็น  

                                                                           X  S.D  แปลความหมาย  

พนักงานไดปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพยสินของหนวยงาน 3.99  .571   มาก  

การไมเอาความลับของหนวยงานไปเปดเผยใหผูอ่ืนรับรู 3.98  .562   มาก 

พนักงานไดรับความไววางใจ จากหัวหนางานใหงานที่ สําคัญ หรือเปน

ความลับของหนวยงานทํา 

3.97  .532   มาก 

รวม  3.98  .555   มาก 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับไดดังน้ี 

คือ สมรรถนะดานความซ่ือสัตยของพนักงานมีคาเฉล่ียความเห็นมากที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะดานความรับผิดชอบ 

สมรรถนะดานบุคลิกลักษณะและความประพฤติ สมรรถนะดานผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะดานความคิดริเริ่มนอยที่สุด 

แสดงใหเห็นวาพนักงานบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด มีสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานในบริษัทฯ แตก็ยังมีการ

ปฏิบัติงานที่ควรพัฒนาคือดานการคิดริเริ่ม ที่พนักงานสวนใหญยังไมคอยไดแสดงศักยภาพออกมามากนัก ถาหากสามารถ

พัฒนาสมรรถนะดานน้ีได ก็จะทําใหสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถเพิ่มขึ้นได 

 

7. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยควรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานดานการคิดริเริ่มใหมีความสามารถมากขึ้น เพื่อ

ใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นน้ีตองขอขอบคุณ การสนับสนุน และคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา จากผูจัดการสาขาภูเก็ต หัวหนาฝาย

ตางๆ และพนักงานในบริษัทแอรเซิรฟ จํากัด อาทิเชน นายประจวบ ลาวัลย ตําแหนง หัวหนาฝายบุคคล นางสาวรัศมีแข เระ

นุย ตําแหนง ผูจัดการฝายธุรการ นางสาวไลลา ชางเหล็ก ตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร และนางสาวขวัญชนก ชีพเหล็ก 

ตําแหนง เจาหนาที่ฝายบัญชี รวมถึงบุคคลที่ไมไดกลาวนามทุกทาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอม ของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะจง ผูใหขอมูลมี 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมผูรูในชุมชนที่ผูอาศัยอยูในชุมชน 

2) กลุมผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ 3) กลุมเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่ปลูกขาวไร

พันธุพื้นเมือง  

ผลการวิจัยพบวา 1) มิติทางสังคม การปลูกพชืเศรษฐกิจกอใหเกิดความสุขทางกาย สวนการปลูกขาวไรน้ันกอใหเกิด

ความสุขทางใจ 2) มิติทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชเศรษฐกิจมีตนทุนในการผลิตสูงแตไดคาตอบแทนสูง สวนการปลูกขาวไรมี

ตนทุนในการผลิตต่ําไมกอใหเกิดรายไดแตถือเปนความม่ันคงทางอาหารของครอบครัวและชุมชน และ 3) มิติทางส่ิงแวดลอม 

พืชเศรษฐกิจมีใชสารเคมีในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต ทําใหมีสารพิษตกคางสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในชุมชน สวนการปลูก

ขาวไรชาวบานเลือกใชพันธุพื้นเมืองที่เหมาะแกการปลูกในที่ดอนและยังสามารถนํามาปลูกเปนพืชแซมสวนทั้งในสวนยางพารา

และมันสําปะหลัง นอกจากเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว การปลูกขาวไรยังชวยเพิ่มปุยและฟนฟูดินที่เส่ือมโทรม

จากการการใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่ดําเนินตอเน่ืองมาเปนเวลาอันยาวนาน  

 

คําสําคัญ: พืชเศรษฐกิจ  ขาวไร  คุณภาพชีวิต  เทือกเขาภูแลนคา  

 

Abstract 

 

The research aims to study outcomes of Comparison of rice crops and local upland rice varieties 

planting in terms of social, economic and environmental dimension in the communities located in Phu 

lan kha Range. This research applied qualitative data collection through in-depth interview using three 

groups of purposive sampling namely 1) groups of local intellectuals, 2) groups of communities leaders 

who were officially approved as well as those who were non - officially approved and, 3) groups of 

agriculturists who planted industrial crops and local upland rice varieties.   
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The findings on the outcomes of industrial crops and local upland rice varieties revealed that:  

1) on social dimension,  the industrial crops planting resulted in happiness experienced through physical 

senses, the local upland rice varieties planting created spiritual happiness. 2) on economic dimension, 

the industrial crops planting resulted in high costs and high returns. On the other hand, the local upland 

rice varieties planting, though resulted in low costs and non-return could be considered food security at 

household and communal level. 3) on environmental dimension, the industrial crops required chemical 

sustances in almost all steps of production. Consequently, toxic residues released during the production 

processes have negative impact on the communities’ environment. With properly selected varieties, the 

local upland rice could be planted not only on highland but also could be planted along in para rubber 

plantations or in cassava farms.  

 

Keywords: industrial crops, upland rice varieties, quality of life, Phu lan kha range  

 

1. บทนํา  

 

เกษตรกรไทยในอดีตมักมีวัฒนธรรมการเพาะปลูก เปนวิธีการผลิตที่เนนความผสมผสานหลากหลาย มีการปลูกทั้ง

พืชอาหาร พืชใชสอย หรือพืชสมุนไพร บางพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะทํานาขาว เล้ียงสัตว ปลูกผักและหาเก็บจากแหลงอาหารตาม

ธรรมชาติ ทําใหความสามารถในการพึ่งตนเองดานอาหารของเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงกับระบบการผลิตในแปลงนา ได

อยางสอดคลอง (นาถพงศ พัฒนพันธชัย : 2552) การปลูกขาวหรือการทํานาเปนอาชีพหลักของคนทุกภาค ชาวบานหรือ

เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่ผูกพันเก่ียวของกับการทํานามาโดยตลอด เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมการทํานาปลูกขาวจึงมีอิทธิพลตอ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบาน การที่คนไทยนิยมการปลูกขาวก็เพราะวาที่ตั้งของประเทศไทย มีเ น้ือที่

สวนใหญเปนพื้นที่ราบเหมาะแกการปลูกขาว อยูในเขตมรสุม มีดินตะกอนอุดมสมบูรณ สามารถเก็บนํ้าไวได และลักษณะ

อุณหภูมิดินฟา อากาศ ที่เหมาะสม  นอกจากน้ันไดคนพบวาคนไทยมีความชํานาญในการเพาะปลูกมานานนับศตวรรษ โดย

การขุดคนพบโบราณวัตถุเครื่องปนดินเผาและขาว (สุวิทย ธีรศาศวัต : 2546)      

แนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อแกไขปญหาระยะส้ันและระยะยาวหน่ึงในแนวคิดสําคัญน้ันคือ ทฤษฎีใหมและ

แนวคิดเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

อัญเชิญทฤษฎีใหมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการบริหารประเทศ  โดยยึดหลักสายกลางเพื่อให

ประเทศหลุดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สามารถดํารงไดอยูอยางม่ันคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันยุคโลกาภิวัฒน 

(พอพันธ อุยยานนท : 2547)  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” เปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและพอประมาณอยางมีเหตุผล สามารถ

พึ่งพาตนเองได นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงถูก

กําหนดเปนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหัพภาค ในดานเศรษฐกิจมหัพภาค รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร 

“ประเทศไทยจะเปนครัวของโลก” ซ่ึงเนนอาหารปลอดภัยและไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ในนัยน้ี ระบบเกษตรอินทรีย 

(Organic agriculture) จึงเปนกระบวนการผลิตที่ไดมาซ่ึงอาหารปลอดภัย โดยระบบเกษตรอินทรีย หมายถึง ระบบการ

จัดการผลิตดานการเกษตรแบบองครวมที่เก้ือหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนนการใชวัตถุดิบ

จากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย ที่มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic engineering) มีการ
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จัดการกับผลิตภัณฑโดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง  เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรียและคุณภาพที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ,2546) การดําเนินนโยบายการพัฒนาและ

สงเสริมเกษตรอินทรีย ตั้งแตการบรรจุวิธีการเกษตรอินทรียไวเปนสวนหน่ึงของแผนเกษตรยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-44 จนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 59 (สศช.,2551) มีการทําแผนพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติ  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 54 ที่ไดดําเนินการไปแลว (ลดาวัลย คําภา, 2553) และกําลังทําการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย พ.ศ.2556 – 59 (สศก.,2556ก) เปนวิถีการเกษตรที่ผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม อีกทั้งใชปจจัยการผลิตที่หาไดในทองถิ่นแตความหวังของรัฐบาลไทยที่ฝากไวกับ “เกษตรอินทรีย” ที่จะมา

ชวยลดการใชสารเคมีเกษตรในปุยและสารกําจัดศัตรูพืชตามขอแถลงของรัฐบาลในป พ.ศ. 2547 วา “จะขับเคล่ือนแนวทาง

เกษตรอินทรีย โดยภายใน 4 ปจะทําใหมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 2 ลานไร และจะลดการนําเขาปุยและยาเคมีใหไดรอยละ 50” 

(คมชัดลึกออนไลน,2556) ดูเล่ือนลอยมากอยู เพราะ ก) เกษตรอินทรียยังเปนเพียงสวนเล็กนอยมากของระบบการผลิตทาง

การเกษตร แมในประเทศที่พัฒนาแลวที่ตลาดอินทรียไดพัฒนาเปนทางเลือกแกผูบริโภคอยางชัดเจนและแพรหลาย อยาง

สหรัฐอเมริกาและยุโรป ใน พ.ศ.2554 พื้นที่การเกษตรอินทรียนับไดเพียงรอยละ 2.2 ของพื้นที่การเกษตรในยุโรป  และเพียง

รอยละ 0.7 ในสหรัฐอเมริกา (Willer and Lernoud,2013) ข) ในขณะน้ียังไมมีเทคโนโลยีเกษตรอินทรียใดๆ ที่จะมาทดแทน

ธาตุอาหารพืช (ปละหลายแสนตัน เฉพาะธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส)  และสารกําจัดศัตรูพืชที่ยังจําเปนสําหรับ

ความสามารถแขงขันของเกษตรกรรมเชิงพาณิชยสวนใหญของประเทศในปจจุบัน การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทาน้ันที่จะนําไปสู

การสรางเทคโนโลยีใหมมาทดแทนได (อัมพิกา เมืองทอง,2554;ปรารถนา หงสฤทธิพันธุ,2555;ธนวิตต ตียาพันธ,2556)  

เทือกเขาภูแลนคา เปนกลุมเขาหลายลูกที่พาดผานพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดชัยภูมิ เปนพื้นที่สําคัญในการปลูกพืช

เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ บางหมูบานตัง้อยูในเขตปาสงวน โดยชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทําการเกษตรเชิงพาณิชย

โดยนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรกําลังเผชิญปญหาผลผลิตมีราคา

ตกต่ําในขณะที่ราคาปจจัยการผลิต เชน ปุย นํ้ามัน คาแรงงาน มีแนวโนมสูงขึ้น ชาวบานเกิดความไมแนนอนของรายได เกิด

ภาระหน้ีสินและรูสึกไมม่ันคงทางอาชีพ ทําใหชุมชนขาดคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรบางสวนจึงมีแนวคิดในการเปล่ียนวิถีใน

ดํารงชีวิตตางจากวิถีเดิมที่เคยเกิดขึ้น โดยการหันกลับมาใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

จากคํากลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกับขาวไรพันธุพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของชุมชนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ในมิติทางดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม เพื่อนําผลจากการวิจัยไปใช

ประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

   3.1 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณ โดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะจง  

3.2 ประชากร คือ เกษตรกรที่อาศัยอยูบนเทือกเขาภูแลนคา ประกอบดวย 1) ตําบลทามะไฟหวาน อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ 2) ตําบลทาหินโงม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3) ตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมจํานวนทั้งส้ิน 

187,930 คน   (http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about2.1.php)  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2535 

3.3 กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรผูใหขอมูลประกอบดวย   3 กลุม คือ 1) กลุมผูรูในชุมชนที่ผูอาศัยอยูในชุมชน 2) 

กลุมผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 3) กลุมเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรที่ปลูกขาวไรพันธุ

พื้นเมือง  

3.4 ขั้นตอนดําเนินการสัมภาษณ คือ  

1) กอนเริ่มการสัมภาษณ ผูวิจัยจะเริมทําการสนทนาสรางความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ โดยการแนะนําตัว แจง

วัตถุประสงคของการสัมภาษณ ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงและแจงขอมูลแกผูใหสัมภาษณวา การบันทึกเสียงและขอมูลที่

ไดจากการสัมภาษณจะถูกเก็บเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน  

2) ผูวิจัยเริ่มทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามรายประเด็น 3) หลังจากสัมภาษณ ผูวิจัยทําการรวบรวมรายละเอียด

จากการจดบันทึก วัน เดือน ป เวลา ชื่อของผูใหสัมภาษณ และการบันทึกเสียง ขอสังเกตตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ   

การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ประเภทคือ  1) การเก็บขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร

เอกสารวิชาการตางๆ เชน ตํารา วารสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธและเอกสารอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อตองการศึกษาขอมูลพื้นฐานเรื่องที่จะศึกษามีประเด็นนาสนใจอยางไรบางและมีผูศึกษามากนอยเพียงใด รวมทั้งนําขอมูลที่

ไดเปนแนวทางในการศึกษา นอกจากน้ันยังชวยใหผูวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการสัมภาษณ และ 2) การเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนาม   

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ   

1) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิอ่ืนๆในสวนที่เก่ียวของกับการการปลูกพืชเศรษฐกิจและการปลูกขาวไร

พันธุพื้นเมืองของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ  

2) สัมภาษณจากผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม วิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณา 

 

4. ผลการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาผลจากการปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ของชุมชนใน

เทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ  

1.1 มิติทางสังคม การปลูกพืชเศรษฐกิจกอใหเกิดความสุขทางกาย เชน ชุมชนมีรายไดจากการผลิตพืชกอใหเกิดการ

มีสาธารณูปโภคในทองถิ่น รูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเพิ่มผลิตเพื่อ เชน การใชยาฆาแมลงการใชปุยเคมี การใช

เครื่องจักร เกษตรกรที่อยูในภาคเกษตรเชิงพาณิชยจะมีความคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมดานเกษตร

ของชุมชนนอยลง สวนการปลูกขาวไรสามารถเก็บผลผลิตไวบริโภคได 1- 2 ป ผลผลิตสามารถนําไปแปรรูปตามภูมิปญญาของ

ชุมชนน้ันๆ นําไปทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนา หรือนําไปฝากหรือชวยเหลือญาติมิตรในยามขัดสนกอใหเกิดความสัมพันธอันดี

ในชุมชน กอใหเกิดความสุขทางใจของเกษตรกรและสงผลใหเกิดความตระหนักในการใชชีวิตและความเปนอยูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การปลูกพืชเศรษฐกจิกบัการปลูกขาวไรในมิตทิางสังคม  

การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวไร 

ชุมชนมีรายไดจากการผลิตพืชกอใหเกิดการมีสาธารณูปโภค

ในทองถิ่น  

สามารถเก็บผลผลิตไวบริโภคได 1-2 ป ผลผลิตสามารถนําไป

แปรรูปตามภูมิปญญาของชุมชนน้ันๆ  

รูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเพิ่มผลิต เชน การใช

ยาฆาแมลงการใชปุยเคมี การใชเครื่องจักร   

ผลผลิตจากการปลูกขาวไรสามารถนําไปทําบุญ บํารุ ง

พระพุทธศาสนา หรือนําไปฝากหรือชวยเหลือญาติมิตรในยาม

ขัดสน กอใหเ กิดความสัมพันธอันดีในชุมชน กอให เกิด

ความสุขทางใจของเกษตรกร  

เกษตรกรที่อยูในภาคเกษตรเชิงพาณิชยจะมีความคติความ

เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมดานเกษตรของ

ชุมชนนอยลง 

สงผลใหเกิดความตระหนักในการใชชีวิตและความเปนอยูตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

 

1.2 มิติทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชเศรษฐกิจมีตนทุนในการผลิตสูงแตไดคาตอบแทนสูง มีตลาดรองรับกอใหเกิด

รายไดและเปนการกระจายรายไดที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจในชุมชน พืชเศรษฐกิจมีตลาดรองรับผลผลิตแตผูผลิตไมสามารถ

กําหนดราคาไดเองตองอาศัยกลไกทางการตลาดจึงทําใหมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะหน้ีสินของเกษตรกร สวนการปลูกขาวไร

น้ัน มีตนทุนในการผลิตต่ําไมกอใหเกิดรายได แตถือเปนความม่ันคงทางอาหารและลดคาใชจายของครอบครัวในชุมชน  

เกษตรกรมีอิสระในการคัดเลือกพันธุที่จะทําการเพาะปลูก สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตตอไปได มี

ระยะเวลาในการเพาะปลูกส้ันและขั้นตอนในการผลิตไมซับซอน อาศัยแรงงานในครอบครัวหรือการขอแฮงกันของคนในชุมชน  

(แลกเปล่ียนแรงงาน) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางเศรษฐกิจ 

การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวไร 

มีตนทุนในการผลิตสูงแตไดคาตอบแทนสูง  กอใหเกิดรายได

และเปนการกระจายรายไดที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน

ชุมชน    

มีตนทุนในการผลิตต่ําไมกอใหเกิดรายได  แตถือเปนความ

ม่ันคงทางอาหารและลดคาใชจายของครอบครัวในชุมชน   

พืชเศรษฐกิจมีตลาดรองรับผลผลิตแตผูผลิตไมสามารถ

กําหนดราคาไดเองตองอาศัยกลไกทางการตลาด  

เกษตรกรมีอิสระในการคัดเลือกพันธุที่จะทําการเพาะปลูก  

สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตตอไปได  

เกษตรกรมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะหน้ีสิน มีระยะเวลาในการเพาะปลูกส้ันและขั้นตอนในการผลิตไม

ซับซอน สามารถอาศัยแรงงานในครอบครัวหรือการขอแฮง

กันของคนในชุมชน  (แลกเปล่ียนแรงงาน)   

 

1.3 มิติทางส่ิงแวดลอม พืชเศรษฐกิจมีใชสารเคมีในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตทําใหมีสารพิษตกคางสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศ เชน สารพิษตกคางในดินทําใหดินเส่ือมโทรมพืชพันธุพื้นบานบางชนิดสูญพันธุไป แหลงนํ้าที่ชาวบานใชอุปโภค

บริโภคมีสารพิษตกคางในอยูในระดับที่เปนอันตรายตอรางกายของมนุษยและสัตว สวนการปลูกขาวไรในชุมชนชาวบาน

เลือกใชพันธุพื้นเมืองที่เจริญเติบโตไดดีเหมาะแกการเพาะปลูกในที่ดอนสอดคลองกับส่ิงแวดลอมในทองถิ่น และยังนํามาปลูก

เปนพืชแซมสวนทั้งในสวนยางพาราและมันสําปะหลัง ซ่ึงนอกจากเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแลวยังการปลูกขาวไร
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ยังชวยเพิ่มปุยฟนฟูดินที่เส่ือมโทรมจากการการใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่ดําเนินมาอยางตอเน่ืองและ

ยาวนาน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การปลูกพืชเศรษฐกิจกับการปลูกขาวไรในมิติทางส่ิงแวดลอม 

การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวไร 

พืชเศรษฐกิจมีใชสารเคมีเกือบทุกขั้นตอนการผลิต ทําใหมี

สารพิษตกคางสงผลกระทบตอระบบนิเวศ เชน สารพิษ

ตกคางในดินทําใหดินเส่ือมโทรมพืชพันธุพื้นบานบางชนิดสูญ

พันธุไป   

การปลูกขาวไรในชุมชนชาวบานเลือกใชพันธุพื้นเมืองที่

เจริญเติบโตไดดีเหมาะแกการเพาะปลูกในที่ดอนสอดคลอง

กับส่ิงแวดลอมในทองถิ่น  และยังนํามาปลูกเปนพืชแซมสวน

ทั้งในสวนยางพาราและมันสําปะหลัง ซึเปนการใชพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

แหลงนํ้าที่ชาวบานใชอุปโภคบริโภคมีสารพิษตกคางในอยูใน

ระดับที่เปนอันตรายตอรางกายของมนุษยและสัตว   

การปลูกขาวไรยังชวยเพิ่มปุยฟนฟูดินที่เส่ือมโทรมจากการ

การใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่ดําเนินมา

อยางตอเน่ืองและยาวนาน   

 

5. ขอเสนอแนะ 

 

5.1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําไปใช 

5.1.1) หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 

ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาที่สอดคลองกับสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมทั้งทางชีวภาพและกายภาพเพื่อจะไดแนวทาง

ที่สอดคลองและเหมาะสมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในเทือกเขาภูแลนคาอยางยั่งยืนสืบไป 

5.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย  

 5.2.1) ควรทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาสินคาทางการเกษตรของชุมชนในเทือกเขา    

ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยแนวทางเกษตรอินทรียหรือเกษตรตามทฤษฎีแนวใหมเพื่อรองรับกระแสของสังคม เรื่องการบริโภค

สินคาเกษตรปลอดสารพิษ 

 

6. เอกสารอางอิง 
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ความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัประกันในการชําระหนี:้ ศกึษากรณคีรูโรงเรียน 

ในสังกดัองคการบริหารสวนจังหวัดภูเกต็ 

The Knowledge and Understanding of the Secured in Obligation: Case Study 

on Educators in Schools under Phuket Provincial Administrative  

Organization Responsibility 
 

สมพร รุจกิิตติอังศุธร 

 

สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต 

SOMPORN.R@pkru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีและศึกษาเปรียบเทียบ

ความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีประเภทการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําของครูโรงเรียน 

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 โรงเรียน จากผลการวิจัยพบวา 1) ครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดภูเก็ตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีเชิงลึกประเภทการค้ําประกันในระดับนอย การจํานองในระดับมาก และการจํานําในระดับ

ปานกลาง และ 2) เม่ือเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีแยกตามประเภท พบวาเพศมี

ความแตกตางกันในเพศหญิงสูงกวาเพศชาย สถานภาพและประสบการณการทํางานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที ่0.05 

 

คําสําคัญ: ความรูและความเขาใจ  หลักประกัน  จังหวัดภูเก็ต 

 

Abstract 
 

The objective of this research was to study perception and understanding of the secured in 

obligation using comparative study of suretyship, mortgage, and pledge, the sample group including 

educators in school under Phuket Provincial Administrative Organization responsibility, 5 in total.               

The result found that: 1) The educators in school under Phuket Provincial Administrative Organization 

responsibility have knowledge and understanding of the secured in obligation mostly in highest level, and 

have knowledge and understanding of the secured in obligation profound about suretyship in least, 

mortgage in high and pledge in medium. 2) The comparative study of knowledge and understanding of 

the secured in obligation found that: the sex had different is female more than male, status and work 

experience not different is statistically significant at 0.05 

 

Keywords: knowledge and understanding, secured, Phuket Province 
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1. บทนํา 

 

ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกเหนือจากปจจัยส่ีพื้นฐานของการดํารงชีวิตแลว 

“เงิน” ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่หลีกเล่ียงไมไดในการดํารงชีวิตในยุคระบบเศรษฐกิจเงินตรา (ทิวา เงินยวง, 2541, 109) ผูคนและ

ธุรกิจตาง ๆ ก็ลวนแลวแตพึ่งพงิเงินตราเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนการปรับปรุงหรือขยาย

ธุรกิจก็ตาม จึงทําใหธุรกิจที่ไมพรอมทางดานเงินทุนตองทําการกูยืมเงินจากแหลงเงินตาง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ ซ่ึงการ

กูยืมเงินน้ันก็มีดอกเบี้ยที่สูงต่ําไมเทากันแตกตางกันออกไป โดยที่ในแตละการกูยืมผูใหกูยืมก็มักจะใหผูกูยืมตองใหหลักประกัน

ในการชําระหน้ีดวย ซ่ึงหลักประกันในการชําระหน้ีตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวน้ันก็มีอยางหลากหลาย 

เชน การขายฝาก การค้ําประกัน การจํานํา การจํานอง เปนตน สุดแลวแตผูใหกูยืมกับผูกูยืมจะตกลงกัน อยางไรก็ตามหน่ึงใน

หลายอาชีพที่มีการกูหน้ียืมสินกันมากเปนอันดับตน ๆ คือ อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จากขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 

2558 พบวาครูมีหน้ีสินคางชําระสะสมเปนจํานวนเงินมากถึง 5,388 ลานบาท1 (ธเนศน นุนมัน, 2558) โดยมีแหลงเงินทุนให

กูยืมที่สําคัญ เชน สหกรณออมทรัพยครูในแตละจังหวัด ธนาคารพาณิชย โครงการกูเงินในรูปแบบตาง ๆ ทีอ่ยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) (ศรีณรงค  

ชูศรีนวล, 2552) และแหลงกูหน้ีนอกระบบ เปนตน ดวยเหตุน้ีครูจึงเปนหน้ีหลายแหลงและเม่ือรวมจํานวนหน้ีแลวพบวามีหน้ี

เกินกวาที่จะชําระไหว สงผลใหตองถูกบังคับชําระหน้ีดวยวิธีที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย กระทบตอความนาเชื่อถือและ

เสถียรภาพการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง 

ในการกูหน้ีของครูน้ัน ยอมหนีไมพนที่แหลงเงินทุนใหกูยืมจะบังคับใหตองมีหลักประกันในการกูยืมเพื่อเปนประกันใน

การชําระหน้ีกลับคืน การใหหลักประกันน้ันก็เปนไปตามแนวคิดที่วา การมีประกันก็คือทําใหหน้ีที่เปนประธานมีหลักฐานม่ันคง

ดวยมีผูรับผิดสํารองตอไปจากลูกหน้ี ถาพลาดพล้ังจะเรียกชําระจากลูกหน้ีไมได เจาหน้ีก็ยอมเรียกจากผูค้ําประกัน ยิ่งถามี

สัญญาจํานอง จํานํา ก็ยิ่งทําใหความหวังที่จะไดรับการชําระหน้ีคืนน้ันม่ันคงยิ่งขึ้น (ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2496, 7)  

ซ่ึงหลักประกันที่นิยมกันในปจจุบันแบงได 2 ประเภท คือ 

1.1 การประกันดวยบุคคล หรือที่เรียกวา การค้ําประกัน 

1.2 การประกันดวยทรัพยสิน ไดแก การจํานอง และการจํานํา 

โดยแตละหลักประกันน้ันก็มีความแตกตางกันออกไป เหนือส่ิงอ่ืนใดของหลักประกันดังกลาว คือความรูและเขาใจ

หลักประกันน้ัน กลาวคือ ผูใหหลักประกันทราบถึงรายละเอียดของสัญญากูยืม สิทธิและหนาที่ของผูใหหลักประกัน รวมตลอด

ทั้งความระงับส้ินไปแหงหลักประกันมากนอยเพียงใด เหลาน้ีลวนเปนรายละเอียดที่สําคัญของผูใหหลักประกันที่จะตองทราบ 

เม่ือใดที่เกิดการฟองรองคดีตอศาลผูใหหลักประกันจะไดตอสูคดีไดอยางถูกตอง และจะอาศัยความไมรูกฎหมายยกขึ้นเปน

ขออางใหพนผิดน้ันหาฟงขึ้นไม ดวยเหตุน้ีจึงไดทําการศึกษาถึงความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี โดยมี

ครูประจําโรงเรียนที่อยูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเปนกลุมตัวอยาง วามีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักประกัน 

ในการชําระหน้ีมากนอยเพียงใด เพื่อประมวลผลเปนรายงานในการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานน้ีตอไป 

 

 

 

 

 

                                                        
1 โครงการสรางสวัสดิการเงินกูเพ่ือฌาปณกิจสงเคราะหชวยเพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.ค.พ.) มีผูเขารวมโครงการกวา 4.6 

แสนราย ในวงเงินกูยืมกวา 4 แสนลานบาท. 
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2. วัตถุประสงค 

 

2.1 ศึกษาความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี 

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี ระหวางเพศ สถานภาพ และ

ประสบการณการทํางาน 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 วิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ บทกฎหมาย 

งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความที่ไดตีพิมพเผยแพรแกประชาชน ตลอดทั้งขอมูลที่เปนประโยชนในเว็บไซต (Website) ตาง ๆ 

และเก็บสถิติจากกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามเพื่อประมวลผลเปนขอเสนอแนะตอไป 

3.2 ทําการหาคาความถูกตองของเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคา TOC เทากับ 0.70 

3.3 จัดทําโครงสรางแบบสอบถามเพื่อ Try out กับกลุมประชากรทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 30 คน 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 โรงเรียน ใชวิธี

สุมแบบเจาะจงจํานวน 200 คน กําหนดสัดสวนโรงเรียนละ 40 คน สัดสวนเพศชาย-หญิง อยางละ 50% 

3.5 ขอสอบมีคา p (ความยากและงาย) เทากับ 0.5 และมีคา r (อํานาจจําแนก) เทากับ 0.42 

3.6 คาความเชื่อม่ันของขอสอบอยูที่ 0.78 

3.7 จัดทําแบบสอบถามทั้งส้ิน 45 ขอ ประกอบดวย 

3.7.1 การวัดระดับความรูและความเขาใจเก่ียวกับการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําโดยรวม อยางละ 7 

ขอ รวมทั้งส้ิน 21 ขอ มีระดับคะแนน คือ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2, และนอยที่สุด = 1 และแปรผล

คะแนนตามแนวคิดของเบสท (Best) โดยมีคาความหาง = 0.80 (ทัศพร ชูศักดิ์, 2554, 91) ดังน้ี ชวงคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 

5.00 มีความรูและความเขาใจมากที่สุด, ชวงคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีความรูและความเขาใจมาก, ชวงคะแนนเฉล่ีย 2.61 

– 3.40 มีความรูและความเขาใจปานกลาง, ชวงคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีความรูและความเขาใจนอย, ชวงคะแนนเฉล่ีย 

1.00 – 1.80 มีความรูและความเขาใจนอยที่สุด 

3.7.2 การวัดความรูและความเขาใจเก่ียวกับการค้ําประกัน การจํานอง และการจํานําเชิงลึก อยางละ 8 ขอ 

รวมทั้งส้ิน 24 ขอ มีระดับคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และมีคาเฉล่ียเปนระดับรอยละดังน้ี รอยละ 

0-49 = นอยมาก, รอยละ 50-59 = นอย, รอยละ 60-69 = ปานกลาง, รอยละ 70-79 = มาก, และรอยละ 80-100 =  

มากที่สุด (นิรชรา ไชยแสง และศศิธร ดลปดชา, 2555, 17) 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 

4.1 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการค้ําประกัน 

การค้ําประกัน คือการที่บุคคลภายนอกยอมผูกพันตนตอเจาหน้ีเพื่อชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ี ซ่ึงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ไดใหความหมายไวในมาตรา 680 วรรคแรก โดยบัญญัติวา “อันวาค้ําประกันน้ัน คือ สัญญาซ่ึง

บุคคลภายนอกคนหน่ึง เรียกวา ผูค้ําประกัน ผูกพันตนตอเจาหน้ีคนหน่ึง เพื่อชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน” 

จากความหมายดังกลาว การค้ําประกันจึงตองประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการ (ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ 

(บรรณาธิการ), 2554, 157-160) คือ (1) ตองมีหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ี (2) ผูค้ําประกันตองเปนบุคคลภายนอกที่ไมใช
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เจาหน้ีหรือลูกหน้ี และ (3) ผูค้ําประกันตองทําสัญญากับเจาหน้ีโดยตรงเพื่อชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ี หากขาดหลักเกณฑ

เพียงประการใดประการหน่ึงแลวยอมไมถือเปนการทําสัญญาค้ําประกันที่ชอบดวยกฎหมาย 

สัญญาค้ําประกัน เปนสัญญาอุปกรณชนิดหน่ึงที่ตองอาศัยการมีอยูของหน้ีประธานหรือสัญญาประธาน หมายความ

วา ถาหน้ีระหวางเจาหน้ีกับลูกหน้ีมิไดมีอยูหรือมีอยูแตไมชอบดวยกฎหมาย การค้ําประกันยอมไมอาจมีขึ้นได ซ่ึงมูลแหงหน้ีที่

จะกอใหเกิดการค้ําประกันไดน้ัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวมากมาย เชน หน้ีตามสัญญากูย ืม หน้ีตาม

สัญญาซ้ือขาย และหรือหน้ีตามสัญญาเชา เปนตน ซ่ึงหน้ีตาง ๆ น้ันตองเปนหน้ีที่ไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กลาวอีกนัยหน่ึงคือตองเปนหน้ีที่ชอบดวยกฎหมายและเปนหน้ีที่สมบูรณ นอกจากน้ี 

หน้ีมีเงื่อนไขหรือหน้ีในอนาคตก็ค้ําประกันได (ป.พ.พ., มาตรา 681) เชน หน้ีเบิกเงินเกินบัญชี หน้ีประกันคาเสียหายจากการ

ทํางาน เปนตน 

ในการทําสัญญาค้ําประกัน กฎหมายมิไดกําหนดแบบไวแตอยางใด หมายความวา ผูค้ําประกันจะทําสัญญาค้ําประกัน

เปนหนังสือหรือวาจาก็ได (ปญญา ถนอมรอด, 2551, 91) กฎหมายมิไดบังคับ เพียงแตในมาตรา 680 วรรคทาย ไดบัญญัติวา 

“อน่ึงสัญญาค้ําประกันน้ัน ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรอง

ใหบังคับคดีหาไดไม” จากบทบัญญัติดังกลาวกฎหมายตองการเพียงหลักฐานเปนหนังสือที่จะตองลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเพียง

ฝายเดียวเปนสําคัญเทาน้ันจึงจะฟองรองบังคับใหเปนไปตามสัญญาค้ําประกันได และกฎหมายก็มิไดกําหนดใหตองทําเปน

เอกสารฉบับเดียว อาจมีขอความที่รวบรวมจากเอกสารหลายฉบับที่เก่ียวของเปนเรื่องเดียวกันก็ได (คําพิพากษาฎีกาที่ 

3847/2541) 

จะเห็นไดวา การค้ําประกันเปนการประกันการชําระหนี้ดวยตัวบุคคล คือตัวผูค้ําประกัน ทําใหเจาหน้ีมีสิทธิที่

เรียกวาบุคคลสิทธิที่จะบังคับชําระหน้ีเอาจากผูค้ําประกันไดโดยตรง กลาวคือ เม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีเม่ือใด เจาหน้ีชอบที่จะ

เรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีไดแตน้ันตามมาตรา 686 จึงนับไดวาการค้ําประกันเปนหลักประกันการชําระหน้ีที่สําคัญอยางหน่ึง 

เน่ืองจากตลอดระยะเวลาของการกูยืมเจาหน้ีอาจจะไมไดรับชําระหน้ีกลับคืนจากลูกหน้ีก็เปนได นับเปนความเส่ียงอยางหน่ึง

ของเจาหน้ี และหากการกูยืมน้ันมีปริมาณสูงแลวมิไดมีการค้ําประกันการกูยืม เม่ือลูกหน้ีไมทําการชําระหน้ีอาจทําใหเจาหน้ี

ไดรับความเสียหายเปนอยางมากได และยิ่งในปจจุบันที่เงินตราเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจและดําเนินชีวิต การไมชําระ

หน้ีของลูกหน้ีน้ันอาจทําใหเจาหน้ีกลายเปนบุคคลลมละลายได เน่ืองจากเจาหน้ีก็ตองนําเงินมาหนุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

หรือลงทุนในกิจการตาง ๆ ของตนเชนกัน และสุดทายอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินโดยรวมของ

ประเทศได ฉะน้ันการค้ําประกันจึงเปนหลักประกันอยางหน่ึงที่ทําใหเจาหน้ีเกิดความม่ันใจในระดับหน่ึงท่ีจะไดรับชําระหน้ีจาก

บุคคลภายนอกที่เรียกวาผูค้ําประกันในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน 
 

4.2 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจํานอง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดใหความหมายของการจํานองไวในมาตรา 702 วรรคแรก โดยไดบัญญัติวา  

“อันวาจํานองน้ัน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวา ผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวา ผูรับจํานอง 

เปนประกันการชําระหน้ี โดยไมสงมอบทรัพยสินน้ันใหแกผูรับจํานอง” 

จากความหมายดังกลาว การจํานองจึงมีลักษณะของการนําทรัพยสินส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงตราไวแกเจาหนี้เพื่อ

เปนหลักประกันในการชําระหน้ี โดยไมตองมีการสงมอบทรัพยสินที่จํานองใหแกเจาหนี้แตอยางใด โดยที่สัญญาจํานองเปน

สัญญาอุปกรณชนิดหน่ึงที่ตองอาศัยการมีอยูของสัญญาประธานหรือหน้ีประธานเชนเดียวกับการค้ําประกัน กฎหมายจึงใหนํา

หลักเกณฑในมาตรา 681 วาดวยการค้ําประกันมาบังคับใชโดยอนุโลม หมายความวาหน้ีที่จะจํานองเปนประกันไดน้ันตองเปน

หน้ีที่สมบูรณ (ป.พ.พ., มาตรา 707) เชน คําพิพากษาฎีกาที่ 112/2515 “เม่ือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดหน้ีตกเปนโมฆะ สัญญา

จํานองเปนประกันการชําระหน้ีตามสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลผูกพันผูจํานองใหตองรับผิดเชนเดียวกัน” เปนตน 
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สัญญาจํานองจะบังคับใชไดตามกฎหมายก็แตเม่ือไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (ป.พ.พ., 

มาตรา 714) และในสัญญาจํานองน้ันตองไดระบุทรัพยสินซ่ึงจํานองไวดวย (ป.พ.พ., มาตรา 704) ทั้งยังตองระบุจํานวนเงินที่

เปนเงินไทยอยางแนตรงตัว หรือจะระบุจํานวนขั้นสูงสุดที่จํานองไวก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 708) ดังน้ีการนําโฉนดที่ดินไปมอบให

เจาหน้ียึดถือไวจนกวาจะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีจนครบถวน จึงไมถือเปนการจํานอง เน่ืองจากไมไดมีการทําเปนหนังสือและ

จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 714 จึงไมถือเปนการตราไวเปนประกันการชําระหน้ีตามมาตรา 702 ฉะน้ันการ

มอบโฉนดที่ดินใหเจาหน้ีไดยึดถือไวจึงไมกอใหเจาหน้ีเกิดสิทธิพิเศษเหนือที่ดินแตอยางใด (คําพิพากษาฎีกาที่ 505/2507)  

แตอยางไรก็ตามเจาหน้ีก็ยังมีสิทธิตามสัญญาที่จะยึดเอกสารน้ันไวจนกวาจะไดรับชําระหน้ีได (คําพิพากษาฎีกาที่ 1618/2518) 

(ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ (บรรณาธิการ), 2554, 67; มรกต ศรีจรุณรัตน, 2547, 44) สวนผูจํานองน้ันจะเปนบุคคลภายนอก

หรือตัวลูกหน้ีเองก็ได แตทรัพยสินที่จะนํามาจํานองบุคคลภายนอกหรือลูกหน้ีตองเปนเจาของอยูในขณะจํานองดวย กลาวคือ 

กฎหมายไมยอมใหผูจํานองนําทรัพยสินซ่ึงตนเองไมไดเปนเจาของมาจํานองโดยเด็ดขาด (ป.พ.พ., มาตรา 705) และนอกจากน้ี

ทรัพยสินที่นํามาจํานองอาจจะเปนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน อาคาร บานเรือนตาง ๆ เปนตน หรือจะเปนเรือที่มีระวางตั้งแต

หาตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ2 (ปญญา ถนอมรอด, 2551, 203) และสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ที่กฎหมายไดบัญญัติใหจดทะเบียน

เฉพาะการ3 เชน เครื่องจักรที่ไดจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ก็สามารถนํามาจํานอง

ได สวนรถยนตก็ดี อาวุธปนก็ดี แมจะมีการจดทะเบียนแตก็เปนเพียงทะเบียนควบคุมการใช จึงไมสามารถนํามาจํานองได 

เม่ือสัญญากูยืมมีการจํานองเพื่อเปนประกันการชําระหน้ีแลว หากตอมาลูกหน้ีผิดนัดไมชําระหน้ียอมทําใหเจาหน้ี

ไดรับความเสียหาย เจาหน้ีในฐานะผูรับจํานองจึงชอบที่จะใชสิทธิในการบังคับจํานองเอากับทรัพยสินที่ไดรับจํานองไวโดยตรง 

แลวนําเงินที่ไดมาชําระหน้ีใหแกตนกอนเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ ที่มิไดมีหลักประกันในการชําระหน้ีเลย (เจาหน้ีสามัญ) โดยไมตอง

คํานึงถึงวาระหวางการจํานองน้ันทรัพย ซ่ึงจํานองจะไดโอนไปเปนกรรมสิทธ์ิของใครก็ตาม ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 702  

วรรคทาย4 สวนการบังคับจํานองน้ัน กฎหมายไดบัญญัติใหผูรับจํานองตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหน้ีเพื่อใหชําระหน้ี

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบอกกลาว ถาลูกหน้ีละเลยไมปฏิบัติการชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบอกกลาว

น้ัน ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อใหพิพากษาส่ังใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 728) 

จะเห็นไดวา การจํานองน้ันตองเปนไปตามแบบพิธีการตามที่กฎหมายไดกําหนดไว (พรพล เทศทอง, 2552, 35)  

จึงจะบังคับใชไดตามกฎหมาย และการจํานองเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหน้ีน้ีมีความสําคัญตอเจาหน้ีในอันที่จะไดรับ

ชําระหน้ีกอนเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ ที่ไมมีหลักประกัน โดยมีสิทธิที่จะบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินซ่ึงจํานอง สิทธิดังกลาวน้ี

เรียกวา ทรัพยสิทธิ คือ มีสิทธิพิเศษในทรัพยสินที่จํานองโดยการบังคับจํานองเพื่อชําระหน้ีจากทรัพยสินน้ันโดยตรง ซ่ึงมีความ

แตกตางจากการค้ําประกัน กลาวคือ การค้ําประกันทําใหเจาหน้ีเกิดบุคคลสิทธิในการที่จะบังคับชําระหน้ีเอากับตัวผูค้ําประกัน

โดยตรงในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน สวนผูค้ําประกันจะชําระหน้ีดวยวิธีใด ประการใด ก็สุดแลวแตผูค้ําประกันจะดําเนินการให

                                                        
2 แพ หมายถึง แพทีค่นใชสําหรับอยูอาศัยตามลําน้ําตาง ๆ โดยไมรวมถึงแพที่ทํามาจากทอนซุงหรือไมไผที่ใชในการทองเที่ยว และ สัตว

พาหนะ หมายถึ ง  สัตวพาหนะต ามพระราชบัญญัติสั ตวพาหนะ พ.ศ .  2482 ประกอบดวย  ช า ง  ม า  โค  กระบือ ลา  และล อ  

ที่ตองมีตั๋วรูปพรรณแลวเทานั้น จึงจะสามารถนํามาจํานองได. 
3 ป.พ.พ., มาตรา 703 บัญญัติวา “อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ 

สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดุจกัน หากวาไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย คือ 

(1) เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 

(2) แพ 

(3) สัตวพาหนะ 

(4) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ”. 
4 ป.พ.พ., มาตรา 702 วรรคทาย บัญญัติวา “ผู รับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญ  

มิพักตองพิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม”. 
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ไดมาซ่ึงการชําระหน้ีตามที่ไดค้ําประกันไว ในขณะที่การจํานองน้ันเปนการบังคับชําระหน้ีเอากับทรัพยสินซ่ึงจํานองไวเปน

สําคัญ แตผูรับจํานองก็ตองระมัดระวัง เน่ืองจากเม่ือผูรับจํานองบังคับจํานองแลวไดเงินสุทธินอยกวาหน้ีที่คางอยู กฎหมายให

ลูกหน้ีไมตองรับผิดในจํานวนเงินที่คางน้ัน (ป.พ.พ., มาตรา 733) ฉะน้ันผูรับจํานองจึงตองพิจารณาจํานวนหน้ีและมูลคาของ

ทรัพยสินที่จะบังคับจํานองอยางรอบคอบดวย อยางไรก็ตาม การจํานองเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงที่จะทําใหเจาหน้ีผูรับจํานอง

เกิดความม่ันใจในระดับหน่ึงที่จะไมตองเสียหายจนเกินไปเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน และการจํานองยังเปนส่ิงลอใจที่สําคัญที่ทํา

ใหเกิดการกูยืมเงินกันไดอยางงายดาย แตถาหากผูรับจํานองไมไดใชความระมัดระวังพิจารณามูลคาของทรัพยสินที่นํามา

จํานองใหดี อาจทําใหผูรับจํานองเกิดความเสียหายเปนอยางมากได 
 

4.3 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจํานํา 

การจํานํา คือ การที่บุคคลคนหน่ึงสงมอบสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง เพื่อเปนประกันการฃําระหน้ี  

ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 747 ไดใหความหมายของการจํานําไวโดยบัญญัติวา “อันจํานําน้ัน คือสัญญาซ่ึง

บุคคลคนหน่ึงเรียกวาผูจํานํา สงมอบสังหาริมทรัพยส่ิงหน่ึงใหแกบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกวาผูรับจํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหน้ี” 

จากความหมายดังกลาว การจํานําจึงตองประกอบดวย (1) ผูจํานํา (2) มีการสงมอบทรัพยสินที่เรียกวาสังหาริมทรัพย

ใหแกผูรับจํานํา และ (3) เพื่อเปนประกันการชําระหน้ี จะเห็นไดวากฎหมายใชคําวา “...บุคคลคนหน่ึงเรียกวาผูจํานํา...” ดังน้ัน 

ผูจํานําจะเปนตัวลูกหน้ีเองหรือบุคคลภายนอกก็ได และเน่ืองจากสัญญาจํานําเปนสัญญาอุปกรณชนิดหน่ึงที่ตองอาศัยการมีอยู

ของหน้ีประธานหรือสัญญาประธาน เชนเดียวกับสัญญาค้ําประกันและสัญญาจํานอง ฉะน้ันหน้ีประธานหรือสัญญาประธานน้ัน

จึงตองสมบูรณดวย สัญญาจํานําจึงจะมีผลผูกพนัผูจํานําและผูรับจํานํา ในสวนที่เก่ียวของกับทรัพยสินซ่ึงจํานํา กฎหมายไดระบุ

วาตองเปนสังหาริมทรัพย ดังน้ัน ทองคํา โทรทัศน รถยนต ตูเย็น หรือสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ที่มีมูลคาและควรคาแกการจํานํา  

ก็สามารถนํามาจํานําได รวมตลอดถึงสังหาริมทรัพยประเภท ชาง มา โค กระบือ ลา และลอ หากไดมีตั๋วรูปพรรณแลวก็สามารถ

นํามาจํานําไดเชนเดียวกับการจํานอง และนอกจากน้ี กฎหมายยังอนุญาตใหจํานําตราสารตาง ๆ5 เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา 

ใชเงิน เช็ค ใบหุน เปนตน ไดอีกดวย แตตองทําใหปรากฎซ่ึงการจํานําบนตราสารน้ัน ๆ ดวย 

หลักใหญใจความสําคัญที่จะทําใหการจํานําชอบดวยกฎหมาย คือการสงมอบสังหาริมทรัพยที่จะจํานําใหแกเจาหน้ี

หรือผูรับจํานํา หรือจะตกลงใหไวแกบุคคลภายนอกเปนผูรักษาทรัพยสินซ่ึงจํานําน้ันก็ได (ป.พ.พ., มาตรา 749) เหตุที่ตองมีการ

สงมอบทรัพยสินซ่ึงจํานําน้ันก็เน่ืองจาก กฎหมายมิไดมีการบัญญัติใหสัญญาจํานําตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางสัญญา 

ค้ําประกันหรือตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่อยางสัญญาจํานอง จึงทําใหสัญญาจํานําอาจตกลงทํา

เปนหนังสือหรือตกลงดวยวาจาก็ได กฎหมายจึงไดใหความสําคัญกับตัวทรัพยสินซ่ึงจํานําเปนสําคัญที่จะตองมีการสงมอบ

ทรัพยสินใหแกผูรับจํานํา และการสงมอบน้ันก็ตองสงมอบดวยเจตนาใชเปนหลักประกันในการชําระหน้ี (ปญญา ถนอมรอด, 

2551, 311) เ ม่ือผูรับจํานําไดรับมอบทรัพยสินซ่ึงจํานําแลวก็ชอบที่จะยึดไวจนกวาจะไดรับชําระหน้ีและคาอุปกรณ6  

จนครบถวน (ป.พ.พ., มาตรา 758) ทั้งผูรับจํานํายังตองมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินซ่ึงจํานําไวใหปลอดภัยและตองสงวน

ทรัพยสินน้ันเสมือนของตนเองดวย (ป.พ.พ., มาตรา 759) 

ดังน้ี เม่ือเจาหน้ีไดมีการรับจํานําสังหาริมทรัพยไวเปนหลักประกันการชําระหน้ีแลว ยอมทําใหเจาหน้ีเกิดความเชื่อม่ัน

ที่จะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี และหากลูกหน้ีไมชําระหน้ีผูรับจํานําก็ชอบที่จะบังคับจํานําโดยเอาทรัพยสินซ่ึงจํานําออกขาย

ทอดตลาดแลวนําเงินมาชําระหน้ีกับคาอุปกรณแกตนได ถือเปนสิทธิอยางหน่ึงของผูรับจํานําที่จะบังคับชําระหน้ีเอากับทรัพยสิน

น้ันไดโดยตรง โดยไมตองฟองคดีตอศาล ทั้งการจํานําน้ันยังชวยใหเกิดการทําสัญญากันงายยิ่งขึ้น กลาวคือ การจํานําตองมีการ

                                                        
5 ดู ป.พ.พ., มาตรา 750 ถึงมาตรา 753. 
6 การจํานํา นอกเหนือจากเปนหลักประกันในการชําระหนี้แลว ในมาตรา 748 ยังบัญญัติใหการจํานําเปนประกันคาอุปกรณตอไปนี้ดวย 

คือ (1) ดอกเบ้ีย (2) คาสินไหมทดแทน (3) คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา (4) คาใชจายเพ่ือรักษาทรัพยสินซ่ึงจํานํา และ (5) คาสินไหมทดแน

เพ่ือความเสียหายอันเกิดแตความชํารุดบกพรองแหงทรัพยสินจํานําซ่ึงไมเห็นประจักษ. 
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สงมอบทรัพยสินที่จะจํานํา ยอมทําใหผูรับจํานําเขาครอบครองทรัพยสินน้ันทันทีที่มีการทําสัญญาจํานําเสร็จสมบูรณ แตการ

จํานําน้ีมีขอเสียตรงที่ เม่ือผูจํานําไดสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับจํานําแลว ยอมทําใหผูจํานําไมอาจใชประโยชนในทรัพยสินน้ัน

ตอไปได (พรพล เทศทอง, 2552, 68) และหากทรัพยสินที่นํามาจํานําเปนทรัพยสินอันจําเปนในการทํามาหาไดของผูจํานําดวย

แลว เชน รถยนตสองแถว หรือรถจักรยานยนตรับจาง เปนตน ก็ยิ่งเปนการลดชองทางทํามาหากินของผูจํานําเลยทีเดียว ในขณะ

ที่การจํานองน้ันมิไดมีการสงมอบทรัพยสินซ่ึงจํานอง ผูจํานองยังคงครอบครองทรัพยสินซ่ึงจํานองและยังสามารถทําประโยชน

ตอไปได ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงสําคัญที่ผูจํานําและผูจํานองตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบกอนที่จะนําทรัพยสินมีคาตาง ๆ ไป

จํานองหรือจํานํา 

 

5. ผลการวิจัย 

 

5.1 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการค้ําประกันโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x  = 4.48, S.D. = 0.58) 

ขณะที่ผลคะแนนความรูและความเขาใจเก่ียวกับการค้ําประกันเชิงลึกมีเพียงรอยละ 52.28 ซ่ึงถือวามีความรูและเขาใจใน

ระดับนอย และนอกจากน้ันยังพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 65.00 รับรูและเขาใจถึงความหลุดพนของผูค้ําประกัน  

รอยละ 62.50 รับรูและเขาใจความหมายของการค้ําประกัน และมีเพียงรอยละ 54.00 ที่รับรูและเขาใจวาส่ิงใดที่สามารถนํามา

ค้ําประกันได ในทางกลับกันรอยละ 61.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาการค้ําประกันหน้ีในอนาคตและหน้ีมีเงื่อนไขสามารถ

ค้ําประกันได และรอยละ 54.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาเม่ือผูค้ําประกันไดชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีแลว ผูค้ําประกัน

สามารถไลเบี้ยเอาจากคนที่ตนไดค้ําประกันน้ันได 

5.2 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจํานองโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x  = 4.38 S.D. = 0.61) 

ขณะที่ผลคะแนนในความรูและความเขาใจเก่ียวกับการจํานองเชิงลึกมีเพียงรอยละ 71.78 ซ่ึงถือวามีความรูและเขาใจในระดับ

มาก และนอกจากน้ันยังพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.50 รับรูและเขาใจวาทรัพยสินใดสามารถนํามาจํานองได รอยละ 

83.50 รับรูและเขาใจความหมายของการจํานอง และรอยละ 93.00 รับรูและเขาใจเก่ียวกับความระงับส้ินแหงสัญญาจํานอง 

ในทางกลับกันรอยละ 53.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาเม่ือผูจํานองไดชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีเพื่อปดปองมิใหถูกบังคับ

จํานอง ผูจํานองน้ันจะไดรับเงินใชคืนจากลูกหน้ี 

5.3 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจํานําโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x  = 4.46, S.D. = 0.68) ขณะที่

ผลคะแนนในความรูและความเขาใจเก่ียวกับการจํานําเชิงลึกมีเพียงรอยละ 62.64 ซ่ึงถือวามีความรูและเขาใจในระดับ 

ปานกลาง และนอกจากน้ันยังพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 83.00 รับรูและเขาใจวาทรัพยสินใดสามารถนํามาจํานําได 

รอยละ 84.00 รับรูและเขาใจวาคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยสินที่จํานํา ผูใดตองรับผิดชอบ และรอยละ 67.00 รับรูและ

เขาใจความหมายของการจํานํา ในทางกลับกันรอยละ 54.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจเก่ียวกับความระงับส้ินแหงสัญญา

จํานํา และรอยละ 52.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาใบหุนหรือใบหุนกูระบุชื่อสามารถจํานําได 

5.4 เพศ มีความแตกตางกันคือเพศหญิงสูงกวาเพศชาย, ประสบการณและอายุไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ .05 (t-test dependent) 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเชิงลึกเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ีประเภทการค้ําประกันในระดับนอย 

(รอยละ 52.28) การจํานองในระดับมาก (รอยละ 71.78) และการจํานําในระดับระดับปานกลาง (รอยละ 62.64) และเม่ือได

วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะการทําสัญญาใหหลักประกันทั้งสามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวจะพบวา  

การค้ําประกันสามารถกระทําไดดวยการใหบุคคลที่สามเปนผูค้ําประกันให สวนการจํานองเปนการนําทรัพยสินประเภท
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อสังหาริมทรัพยไปตราไวโดยไมตองสงมอบ และการจํานําคือการสงมอบทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย ซ่ึงการจํานําเปนการ

ใหหลักประกันที่สะดวกที่สุดเม่ือเทียบกับการค้ําประกัน ดังจะเห็นไดจากประสบการณเก่ียวกับการจํานําในระดับมากที่สุด  

( x  = 4.42, S.D. = 0.80) การจํานองในระดับมากที่สุด ( x  = 4.38, S.D. = 0.66) และการค้ําประกันในระดับมากที่สุด  

( x  = 4.33, S.D. = 0.57) แตการจํานําและการค้ําประกันยังเปนหลักประกันที่เจาหน้ีตองรับความเส่ียงที่ผูค้ําประกันอาจไม

ชําระหน้ีหรือทรัพยที่จํานําราคาตกจนต่ํากวาหน้ีที่กูยืม สวนการจํานองเปนการใหหลักประกันที่ยุงยากที่สุด แตมีความม่ันคง

และสวนมากจะมีราคาที่เกินกวาหน้ีที่กูยืมกัน เจาหน้ีสวนมากจะเลือกรับหลักประกันประเภทจํานอง เพราะมีความเส่ียงนอยที่

จะไดรับการชําระหน้ีไมเต็มจํานวน 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

7.1 จากการศึกษาความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี พบวา 

7.1.1 กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 31-35 ป (รอยละ 23.00) และชวงอายุ 26-30 ป (รอยละ 19.00)  

มีประสบการณการทํางานอยูในชวง 10-15 ป (รอยละ 33.50) และชวง 5-10 ป (รอยละ 24.00) ซ่ึงชวงอายุและประสบการณ

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนมากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 

58.50 และปริญญาโทรอยละ 22.50 มีสถานภาพสมรสสูงถึงรอยละ 59.00 ซ่ึงมีความแตกตางกันคือเพศหญิงสูงกวาเพศชาย

อยางมีนัยสําคัญที่ .05 จากตัวเลขดังกลาวจะเห็นไดวาสวนมากอยูในชวงวัยทํางานและการสรางครอบครัว จึงเปนธรรมดาอยู

น่ันเองที่จะตองมีการกูหน้ียืมสินเพื่อนํามาใชจายในครอบครัว โดยใหหลักประกันประเภทตาง ๆ แกเจาหน้ีตามที่ไดตกลงกัน 

ดังจะเห็นไดจากประสบการณเก่ียวกับการจํานําในระดับมากที่สุด ( x  = 4.42, S.D. = 0.80) การจํานองในระดับมากที่สุด  

( x  = 4.38, S.D. = 0.66) และการค้ําประกันในระดับมากที่สุด ( x  = 4.33, S.D. = 0.57) จากตัวเลขของชวงอายุและ

ประสบการณเก่ียวกับการใหหลักประกันในการชําระหน้ีดังกลาวมีความสอดคลองกับผลวิจัยที่วาคนไทยเปนหน้ีเร็วขึ้นมาก 

โดยอยูในชวงอายุปลาย 20 ยางเขา 30 ป ที่มากถึงรอยละ 30.00 ถือวาเปนหน้ีตัง้แตอายุยังนอย และเปนหน้ีเสียตั้งแตอายุยัง

นอยเชนกัน เม่ือดูขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิต พบวา ครึ่งหน่ึงของคนอายุ 30 ป มีหน้ี และสวนใหญเปนหน้ีภาคครัวเรือน

และ/หรือหน้ีบัตรเครดิต และพบวาลูกหน้ีชวงอายุ 29 ป เปนหน้ีที่คางชําระกวา 90 วัน ถือเปนหน้ีเสียที่สูงถึง 1 ใน 5 (สันติ 

วิริยะรังสฤษฎ, 2560, 051-054) 

7.1.2 ผลการประมวลคะแนนที่ไดรับจากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักประกันในการชําระหน้ีในระดับปานกลาง (รอยละ 62.23) โดยสวนใหญหรือรอยละ 76.83 มีความรูและเขาใจวาส่ิงใดที่

สามารถใชเปนหลักประกันในการชําระหน้ี รอยละ 71.00 มีความรูและเขาใจวาความหมายของหลักประกันแตละประเภท 

และรอยละ 68.00 มีความรูและเขาใจเก่ียวกับความระงับส้ินไปแหงหลักประกันแตละประเภท จะเห็นไดวาอัตรารอยละ

ดังกลาวบงบอกวามีความรูและเขาใจในพื้นฐานของหลักประกันอันหมายถึงการเริ่มตนในการใหหลักประกันและการระงับส้ิน

ลงแหงหลักประกันในการชําระหน้ีเทาน้ัน ในขณะที่รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผูใหหลักประกันน้ันกลับมีความรูและเขาใจใน

ระดับนอยมาก (รอยละ 31.77) เชน รอยละ 61.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาการค้ําประกันหน้ีในอนาคตและหน้ีมีเงื่อนไข

น้ันสามารถค้ําประกันได รอยละ 53.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจวาเม่ือผูจํานองไดชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีเพื่อปดปองมิใหถูก

บังคับจํานอง ผูจํานองน้ันจะไดรับเงินใชคืนจากลูกหน้ี และรอยละ 54.00 มีความไมรับรูและไมเขาใจเก่ียวกับความระงับส้ิน

แหงสัญญาจํานํา เปนตน อยางไรก็ตามเม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบความจําเปนของการมีหลักประกันของแตละประเภทแลว

จะพบวา การค้ําประกันในระดับมากที่สุด ( x  = 4.33, S.D. = 0.57) การจํานองในระดับมากที่สุด ( x  = 4.38, S.D. = 0.66) 

และการจํานําในระดับมากที่สุด ( x  = 4.42, S.D. = 0.80) ตามลําดับ บงบอกวาหลักประกันยังคงมีความสําคัญและจําเปนตอ

การเปนประกันแหงหน้ี 
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7.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี ระหวางเพศ สถานภาพ 

และประสบการณการทํางาน พบวา 

7.2.1 เพศ มีความแตกตางกันคือเพศหญิงสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญที่ .05 พบวา กลุมตัวอยางมีเพศ

หญิงที่เปนครูโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามสูงกวาเพศชาย กลาวคือ เพศที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางมีผลตอ

ความรับรูทางดานกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันในการชําระหน้ี ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีเพศหญิงที่สูงกวาเพศชาย แตเพศชายมี

ความรูเก่ียวกับกฎหมายหลักประกันในการชําระหน้ีมากกวาเพศหญิง อาจเน่ืองมาจากความสนใจทางกฎหมายของเพศชายมี

มากกวาเพศหญิง ประกอบกับเพศชายในฐานะหัวหนาครอบครัวที่มีหนาที่คอยดูแลครอบครัวใหมีอยูมีกิน (จักรกฤช ณ นคร, 

2556, 47) 

7.2.2 ประสบการณ และอายุไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 พบวา จากตัวเลขของชวงอายุและ

ประสบการณเก่ียวกับการใหหลักประกันในการชําระหน้ีดังกลาวมีความสอดคลองกับผลวิจัยที่วาคนไทยเปนหน้ีเร็วขึ้นมาก 

โดยอยูในชวงอายุปลาย 20 ยางเขา 30 ป ที่มากถึงรอยละ 30.00 ถือวาเปนหน้ีตั้งแตอายุยังนอย และเปนหน้ีเสียตั้งแตอายุยัง

นอยเชนกัน เม่ือดูขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิต พบวา ครึ่งหน่ึงของคนอายุ 30 ป มีหน้ี และสวนใหญเปนหน้ีภาคครัวเรือน

และ/หรือหน้ีบัตรเครดิต และพบวาลูกหน้ีชวงอายุ 29 ป เปนหน้ีที่คางชําระกวา 90 วัน ถือเปนหน้ีเสียที่สูงถึง 1 ใน 5 (สันติ 

วิริยะรังสฤษฎ, 2560, 051-054) 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการจัดโครงการเผยแพรความรูทางดานกฎหมายที่เก่ียวของกับการค้ําประกัน การจํานอง และ

การจํานํา ที่มีความสําคัญตอการเปนหลักประกันในการชําระหน้ี เพื่อใหครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดมีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับรายละเอียด สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผูให/ผูรับหลักประกันแตละประเภทเพิ่มขึ้น อันเปนประโยชนตอ

การตัดสินใจที่จะใหหลักประกันใด ๆ ในอนาคตไดอยางรอบคอบ 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณอาจารยประจําสาขาวิขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกทานที่ใหคําปรึกษา 

ตรวจทานเน้ือหาและโครงสรางแบบสอบถาม และเปนกําลังใจอันยิ่งใหญใหแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตทั้ง 5 โรงเรียน และคุณครูผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

ที่ไดสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อใหงานวิจัยฉบับน้ีไดขอมูลที่ครบถวนอันเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู

ตอไป 
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การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสตินกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี

หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 

Factor Analysis of the Soft Skills of Undergraduate Students in the  

Bachelor of the Business Administration Program 

 

อมรา ดาราศรทีอง1 สกล วรเจริญศรี2 และพัชราภรณ ศรีสวัสด์ิ2 

 
1สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบ Soft Skills และ 2) ศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยดําเนินการการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 11 คนเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

5 คน และผูเชี่ยวชาญในองคกรในสายบริหารธุรกิจ 6 คน มีประสบการณการทํางานมามากกวา 10 ป จากน้ันทําการศึกษากับ

กลุมตัวอยางซ่ึงเปนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตชั้นปที่ 4 จํานวน 1,085 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

แบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวา  

1) การศึกษาองคประกอบเชิงยืนยัน Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 องคประกอบ คือ ทักษะ

การส่ือสาร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว ทักษะสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และ 2) การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 

คือ ทักษะการปรับตัว (  = 4.06, S.D. = 0.59) และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไข

ปญหา (  = 3.88, S.D. = 0.52)   

 

คําสําคัญ: Soft Skills  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

 

Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to study the factors and 2) the levels of Soft Skills factors 

for undergraduate students in a Bachelor of Business Administration Program. Interview-group included 

eleven expatriates (five with educational and six with professional expertise) with more than ten years of 

experience in business. Sampling-group was 1,085 students from fourth year undergraduates. The research 

instrument was a Likert-type questionnaire with five level scale for rating. The data was analyzed by 

Confirmatory Factor Analysis. The research results were 1) confirmatory factor analysis significantly confirmed 

that the model of soft skills of the undergraduates in the Bachelor of Business Administration Program 

consisting of five factors including  communication skills,  critical thinking for problem solving skills, teamwork 
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skills, adaptability skills and interpersonal skills and was able to measure the soft skills function factors 

and 2) )the soft skills of the undergraduate students in the Bachelor of Business Administrator program 

showed the overall mean score at high level. and each soft skill factors were adaptability skills with the 

highest mean score (  = 4.06, S.D. = 0.59), and the lowest mean score was critical thinking for problem solving 

skills (  = 3.88, S.D. = 0.52).  

  

Keywords: soft skills, confirmatory factor analysis, interpersonal skills 

 

บทนํา  

 ในศตวรรษน้ีทักษะที่มีความสําคัญคือทักษะศตวรรษที่ 21 ซึงเปนทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิต ดังที่วิจารณ พานิช

(2555: 19-40) และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2559:  40-43) ไดอธิบายวาในศตวรรษน้ีมีทักษะที่มีความสําคัญ 3 

ทักษะไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานของมนุษยใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงเปนทักษะหน่ึงที่มีความสําคัญมาก และทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) ก็เปนทักษะที่สําคัญสําหรับการเปนมนุษย ทุกคนตองเรียนรูคือ 3R 7C  โดยที่ 3R ไดแก 

อานออก (Reading), เขียนได ((W)Riting) และ คิดเลขเปน((A)Rithmetics) และ 7C ซ่ึงเปน Soft Skills ที่สําคัญไดแก 

ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking & Problem Solving), ทักษะดานการ

สรางสรรคและนวัตกรรม(Creativity & Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural 

understanding) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork & Leadership) 

ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ(Communications Information & Media Literacy) ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing & ICT literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 

(Career & Learning Skills) พิริยะ ผลพิรุฬห (2557: 16) กลาวถึงความเก่ียวเน่ืองของ Soft Skills กับรูปแบบของ

ผูประกอบการในปจจุบันที่ตองการพนักงานมีทักษะทั้งทางดานภาษา การติดตอส่ือสาร และการทํางานเปนทีม น่ันหมายความ

วาพนักงานในปจจุบันตองมี Soft Skills เปนสําคัญในการทํางาน Soft Skills เปนทักษะหน่ึงที่มีความจําเปนสําหรับการเขาสู

ตลาดงานในศตวรรษที่ 21 เปนทักษะที่จะชวยสนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพของแตละบุคคล เปนทักษะที่ชวยใหบุคคล

สามารถประยุกตใชความรูที่ศึกษามา เปนความสามารถในการปรับตนเองใหเขากับสังคมบุคคลแวดลอมส่ิงแวดลอมและยัง

เปนผูที่สามารถสงมอบผลผลิตอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนชวยเสริมสรางการดําเนินชีวิตใหมีความสุขสมบูรณมากยิ่งขึ้น เปน

ทักษะที่ทั่วโลกสนใจและใหความสําคัญมากแตกลับพบวาบุคคลขาด คลาก (Clarke. 2016: 137) ไดกลาวถึงรายงานกําลัง

แรงงานในสหราชอาณาจักรจากการสํารวจนายจางๆ รอยละ 97 กลาววา Soft Skills เชน การส่ือสาร การทํางานเปนทีม มี

ความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจมากกวาวิชาการหรือความรู อีกทั้งสหราชอาณาจักรไดเผชิญวิฤตแรงงานขาด Soft Skills 

โดยจากผลการสํารวจกับบริษัทระดับโลกสามไตรมาสที่ผานมายืนยันวาแรงงานในสหราชอาณาจักรมีชวงหางของ Soft Skills 

ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในป 2020 ใหเกิดการสูญเสียผลผลิตและคาดวามูลคาความเสียหายอาจสูงถึง 8.4 พันลาน

ปอนด  และพบสถานการณที่คลายกันน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา จากรายงานของกลุมพันธมิตรรวมสัญญาของชาวเมริ กัน

(America's Promise Alliance. 2007: 1) ไดดําเนินการสํารวจและพบวาในอีก 20 ป ขางหนาเยาวชนอเมริกันนับลานคนซ่ึง

เปนกําลังสําคัญสําหรับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 จะไมพรอมคือมีชวงหาง (gap) หรือขาดคุณสมบัติในการทํางาน ขาด

ทักษะประยุกต และการเปนพนักงานหรือผูจัดการที่มีประสิทธิภาพจะตองมี Soft skills ทั้งน้ีเปนคํากลาวของเจมส แฮกแมน 

(James Heckman) นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล และ ฟลาวิโอ คันฮา (Flavio Cunha) โดยทั้งคูกลาววา Soft 

Skills เปนทักษะที่จําเปนสําหรับเยาวชนเพื่อการประสบความสําเร็จการสํารวจของสมาคมวิทยาลัยและนายจางแหงชาติ 

(National Associate of Colleges and Employers: NACE. (2007: 9-10) ซ่ึงไดทําการสํารวจขอมูลแนวโนมความตองการ
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ในป 2008 ของนายจาง 276 รายพบวานายจางจะใหความสําคัญในคุณสมบัติหรือทักษะที่เก่ียวกับ Soft Skills  และดานที่

นายจางใหความสําคัญหรือตองการใหมีกลับเปนดานที่บัณฑิตจบใหมขาด ไดแก ทักษะการส่ือสาร โดยผูสมัครงานจะขาด

ความสามารถทั้งดานการเขียน การส่ือสารแบบเผชิญหนา และเกือบทั้งหมดของทักษะระหวางบุคคล ซ่ึงเปนทักษะที่บัณฑิต

จบใหมมีชวงหางซ่ึงตรงกับขอมูลของสํานักงานนโยบายการจางงานคนพิการกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา (Office of Disability 

Employment Policy United States Department of Labor :ODEP.2007: 7)  ไดเสนอมุมมองของผูประกอบธุรกิจที่ชี้

ไปในทิศทางเดียวกันกับเอ็นเอซีอีและกลุมพันธมิตรรวมสัญญาของชาวเมริกันวา Soft Skills เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ

เยาวชน รวมถึงประชาชนดวย ทั้งน้ีเพื่อการประสบความสําเร็จในการไดงานทํา วัทและวัท(Wats & Wats. 2009: 1-10) 

กลาววา Soft Skills สงผลตอความสําเร็จป 75-85 เปอรเซ็นต  สวน Hard Skills หรือความรูทางวิชาการความรูทางเทคนิค

สงผลเพียง 15-25 เปอรเซ็นต สถานการณคลายกันกับประเทศจาไมกา วิลเลียม (Williams. 2015: 31-39) ที่ศึกษามุมมอง

นายจางแลวพบวากําลังแรงงานในประเทศขาด Soft Skills ซ่ึงเปนทักษะเพื่อการทํางาน (Employability Skills) ไดแก การ

ส่ือสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล การตอรอง การแกปญหาการมีความเชื่อม่ัน

ในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การทํางานเปนทีม จริยธรรมในการทํางาน 

สําหรับประเทศไทยโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2555: ส-3 12-5) และ (2559: ข ง 1)  ทําการศึกษา

ความตองการกําลังแรงงานรายงานวากําลังแรงงานระดับปริญญาตรีดานธุรกิจและการบริการมีอุปทานแรงงานมากกวาอุปสงค 

และผลการประเมินระดับความสามารถดานตางๆ ตามความคาดหวังของสถานประกอบการพบวากําลังแรงงานมี

ความสามารถอยูในเกณฑต่ําปานกลางถึงต่ํามากกวาความคาดหวัง  โดยดานที่มีคุณสมบัติขาดหายหรือมีชวงหางจากความ

คาดหวังของนายจางในระดับมากถึงมากที่สุด คือ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการวิเคราะหและ

แกไขปญหา รองลงมาไดแกความสามารถดานคอมพิวเตอร สวนความสามารถในการทํางานเปนกลุมและความสามารถในการ

บริหารมีชวงหางเทากัน  จากรายงานผลการคาดประมาณอุปสงคและอุปาทาน ของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีพบวาในป 

พ.ศ. 2568 สาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานสวนเกินมากที่สุดคือ สาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ ภาวะแรงงานขาดคุณภาพยังคงมีอยูมี

จํานวนมากกวาสามแสนคน โดยขาดแคลนคุณลักษณะที่จําเปนทั้งดานความรูวิชาการและ Soft Skills เชน ทักษะการส่ือสาร 

ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการคิดวิเคราะหแกไขปญหา ทักษะภาษาตางประเทศ  

จากเอกสารขางตนจะเห็นวา ในปจจุบันSoft Skills เปนทักษะศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีความสําคัญตอดานการศึกษา 

ปญหาเรื่องความสามารถของแรงงานไมเปนไปตามความคาดหวังของนายจาง เรื่องชวงหางของ Soft Skills ที่เยาวชนที่กําลัง

เขาสูตลาดงานประสบอยูซ่ึงเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ สําหรับประเทศไทยเองก็มีปญหาคลายคลึงกันคือ แรงงาน

ปริญญาตรีสายบริหารธุรกิจที่ตองไดรับการปรับปรุงคุณภาพ แรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขาดคุณภาพ

เพราะมีชวงหางของความสามารถดาน Soft Skills อีกทั้งกรุงเทพมหานครก็มีภาวะกําลังแรงงานระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะ

สาขาบริหารธุรกิจอยูในสถานะอุปทานสวนเกิน (Excess Supply) และมีชวงหางของ Soft Skills มาก จึงเปนแรงผลักดันให

ผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต โดยใชแนวคิดของ วิลเลียม (Williams. 2015: 31-39) ที่ไดกลาววาองคประกอบของ Soft Skills ประกอบดวย  การ

ส่ือสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล การตอรอง การแกปญหาการมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การทํางานเปนทีม จริยธรรมในการทํางาน พรอมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในองคกร

ธุรกิจภาคเอกชนซ่ึงเปนผูที่มีสวนในการคัดเลือกหรือประเมินผลการทํางานพนักงาน จากน้ันผูวิจัยใชขอมูลจากการสัมภาษณ

เพื่อเปนแนวทางกําหนดกรอบแนวคิดที่เก่ียวของกับองคประกอบของ Soft Skills เพื่อไปทําเครื่องมือศึกษาและวิเคราะห 

Soft Skills ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถาบันศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน

การสรางเสริม Soft Skills ใหกับนิสิตนักศึกษาเพื่อไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพพรอมออกสูตลาดงานและเปนทรัพยากร

มนุษยที่สมบูรณแบบตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 2. เพื่อศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 โมเดล Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเชิงปริมาณทําการศึกษาดวยวิธีคุณภาพโดยสัมภาษณ ดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน  

 ตอนที่1 ศึกษาองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยการสัมภาษณก่ึง

โครงสรางผูเชี่ยวชาญ 11คน เพื่อนําขอมูลไปกําหนดแนวทางเรื่อง Soft Skills และประกอบการสรางคําถามในแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบและการศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต มีรายละเอียดวิธีดําเนินงานดังน้ี 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นปที่ 4 ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2559 ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยใน

สังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 26,286 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน  1,085 คน ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random 

Sampling) แบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่1 ใชเพื่อศึกษาองคประกอบเชิงยืนยัน Soft Skills (780 คน) กลุมที่2 ใชศึกษาระดับ 

Soft Skills (305 คน) 

 

การสรางเคร่ืองมือการวิจัย 

 แบบสอบถามSoft Skills มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

 1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ Soft SkillsมาเปนแนวทางในการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามSoft 

Skills 

 2. ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามแบบสอบถาม Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดย

จะมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert-Type Scale) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก จริง

ปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการพิจารณาความสอดคลองตามความมุงหมาย

ของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 1.00 แลวผูวิจัยนําขอคําถามของแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดจํานวนขอคําถามจํานวน 81 ขอ 

 4 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจริงกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ จากน้ันทําการสุมกลุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

โดยเลือกกลุมตัวอยางของคนที่ 21 จากกลุมตัวอยางที่ไดทั้งหมด มาทําการทดลองคุณภาพแบบสอบถาม ไดจํานวนทั้งส้ิน 50 

คน แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแตละดาน ไดขอคําถามจํานวนทั้งส้ิน 78 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

0.24-0.75 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยแบงวิธีดําเนินการเปน 2 ตอน  

ตอนที่1 การศึกษาองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดวยวิธีคุณภาพการ

สัมภาษณ โดยทําการกําหนดผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เปนอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญในองคกรหรือ

หนวยงานตางๆมีอายุการทํางานมากกวา 10 ป รวมจํานวน 11 คน ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปน

นิยามศัพทเฉพาะ กําหนดองคประกอบของ Soft Skills ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณใหอาจารยผูเชี่ยวชาญเรื่อง Soft Skills ใน

มหาวิทยาลัยพิจารณาความสอดคลองของเน้ือหาตามนิยามศัพทเฉพาะ ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวดําเนินการ

สัมภาษณ และนําขอมูลจากการสัมภาษณไปวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางเรื่อง Soft Skills และนําไปสรางคําถามใน

แบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบและการศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินงานวิจัยในแตละระยะดังน้ีมี ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราช

มงคล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม

Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตนักศึกษา จากน้ันนํา

แบบสอบถามSoft Skills ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ ไดแบบสอบถามทั้งหมด 

1,085 ชุด  ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีส่มบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร โดย

ใชวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซ่ึงพิจารณาจากคาไคสแควร ( ) คาดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit 

Index) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความ

คลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) และคาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสอง

ของสวนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual) 

 2. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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 1. การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ตาราง 1 การวิเคราะหองคประกอบของ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (n=780 คน) 

องคประกอบ น้ําหนกัองคประกอบ C.R. 

   SE t  

ทักษะการส่ือสาร 0.80 0.03 19.20** 0.65 

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา 0.85 0.03 20.71** 0.72 

ทักษะการทํางานเปนทีม 0.96 0.03 27.93** 0.93 

ทักษะการปรับตัว 0.94 0.03 29.74** 0.89 

ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 0.91 0.03 26.70** 0.83 

**p<.01 

=107.62, df=88 p=.07, GFI=0.99, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.01, SRMR=0.01 

 

 จากตาราง การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (x2
=107.62, df=88 p=.07,  GFI=0.99, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.01, 

SRMR=0.01) และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ทักษะการทํางานเปนทีมมีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน

สูงสุดเทากับ 0.96 รองลงมาคือ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสรางสัมพันธภาพ และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการ

แกไขปญหา มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.94 0.91 และ 0.85 สวนทักษะการส่ือสาร มีคานํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.80  
 

ภาพประกอบ โมเดล Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

Soft Skills

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพ่ือการแกไขปญหา

ทักษะการส่ือสาร

ทักษะการทํางานเปนทีม

ทักษะการปรับตัว

ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล

0.80

0.85

0.96

0.94

0.91

 
จากภาพประกอบ พบวา  Soft Skills มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย ทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิดอยาง

มีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
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2. การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ดังตาราง 

 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (n=305 คน) 

Soft Skills   SD ระดับ 

ทักษะการส่ือสาร 3.94 0.51 มาก 

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา 3.88 0.52 มาก 

ทักษะการทํางานเปนทีม 4.05 0.54 มาก 

ทักษะการปรับตัว 4.06 0.59 มาก 

ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 4.06 0.54 มาก 

รวม 4.00 0.47 มาก 

 

 จากตาราง การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวม มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.00 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ทักษะการ

ปรับตัวมีคาเฉล่ียสูงสุด (=4.06 SD=0.59) ซ่ึงเทากันกับทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล (=4.06 SD=0.54) รองลงมาคือ 

ทักษะการทํางานเปนทีม (=4.05 SD=0.54) ทักษะการส่ือสาร (=3.94 SD=0.51) และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

เพื่อการแกไขปญหามีคาเฉล่ียต่ําสุด (=3.88 SD=0.52) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 107.62 คา df เทากับ 88 มีคานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ .07 

ซ่ึงเปนไปตามสมมติการวิจัยที่วาโมเดลการวัดองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงจะเห็นไดวาคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถแปลความหมายไดวา 

โมเดลการวัด Soft Skills มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  สอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย (2542: 53-57) ที่

กลาววา ถาคาไค-สแควรยิ่งมีคาเขาใกลศูนย แสดงวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สวนคาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ  0.98 และคาดัชนีวัด

ระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 ซ่ึงคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแกแลว (AGFI) และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเขาใกลหน่ึง แสดงวาโมเดลการวัดยิ่งมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากยิ่งขึ้น สวนสวนคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

(RMSEA) เทากับ 0.01 และคาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 0.01 ซ่ึงมีคาเขาใกล

ศูนย ยิ่งมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนที่นาพอใจ (นงลักษณ วิรัชชัย 2542: 53-57) ซ่ึงสามารถสรุปไดวา โมเดล

การวัด Soft Skills มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย ทักษะการส่ือสาร ทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

สอดคลองกับฮาซเซลเบอรเจอร (Haselberger. et al. 2011 : 77-79) ไดกลาวถึงองคประกอบของ Soft Skills ประกอบดวย 

การติดตอส่ือสาร การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา การทํางานเปนทีม การคิดอยางสรางสรรค ความยืดหยุนใน
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การปรับตัว ทักษะสัมพันธระหวางบุคคล สังคม การมีเครือขาย ภาวะผูนํา การทํางานอยางมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการ

ทํางาน และการจัดการความขัดแยง  

นอกจากน้ี การศึกษาโมเดลการวัด Soft Skills ในรายองคประกอบ พบวา ทักษะการทํางานเปนทีมมีคานํ้าหนัก

องคประกอบมาตรฐานสูงสุดเทากับ 0.97 ทั้งน้ีเปนเพราะ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตนักศึกษามี

การทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน โดยนิสิตนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณเรียนรู มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน มีการยอมรับและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีนํ้าใจชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันในการทํางาน จนสามารถทํางานกลุมสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวของ เฉลิมพงศ มีสมนัยและ

คณะ (2554: 10-31) ที่กลาวไววา ทักษะการทํางานเปนทีม เปน กระบวนการพัฒนากลุมบุคคลในการทํางาน โดยมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายและพันธกิจที่

กําหนดไว นอกจากน้ี ทักษะการทํางานเปนทีมเปนการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน กอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและ

กันในการทํางาน กอใหเกิดการยอมรับนับถือกัน สงผลใหนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจและความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

ซ่ึงสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม จนกอใหเกิดทักษะและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดในอนาคต ดัง

ทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว ที่เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 247-248) กลาวไววา พฤติกรรมของมนุษยถูกกระตุนใหแสดงออก

โดยความตองการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต ซ่ึงทักษะการทํางานเปนทีมน้ันเกิดจากความตองการมีสวนรวมและไดรับความ

ยอมรับจากกลุม มีความตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นคุณคาในการทํางานของตนเอง และดังคํากลาวของณัฏฐพันธ เขจรนันทนและ

คณะ (2545: 43-44) ที่กลาวไววา ทักษะการทํางานเปนทีมน้ันชวยสรางสัมพันธภาพในการทํางาน สรางการยอมรับนับถือ

ระหวางกัน กอใหเกิดความพึงพอใจและความสุขในการทํางาน ซ่ึงทําใหนิสิตนักศึกษาอุทิศกําลังกาย กําลังใจใหกับงานอยาง

เต็มที่ เม่ือมีปญหาและอุปสรรคในการทํางาน นิสิตนักศึกษาจะไมหลีกเล่ียงงานที่ทํารวมกัน แตจะชวยคิดและแกไขปญหา 

จนกวางานกลุมที่ทําจะประสบความสําเร็จ ชวยใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกัน และทําใหงานที่ทํารวมกันมีความ

ม่ันคงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย (เนตรพัณณา ยาวิราช 2547: 215) สวนทักษะการส่ือสาร มีคานํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.80 ทั้งน้ีเกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงนิสิตนักศึกษามีความรูความสามารถ ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ผานการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษามีความแตกตางกันไป ทําใหเรื่องราวที่ส่ือสาร

ออกมาน้ันมีความซับซอนมากขึ้น การมีมุมมองตอเรื่องราวที่ไมตรงกัน อาจทําใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด กอใหเกิดความ

ขัดแยงในการส่ือสารไดงาย ดังคํากลาวของจําเนียร ชวงโชติ (2536: 48) ที่กลาวไววา บุคคลลวนมีความแตกตางกันไมวาจะ

เปนความรูความสามารถทางสติปญญา ความถนัดตามธรรมชาติและบุคลิกภาพสงผลใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง

กัน นอกจากน้ี NACE (2007: 9-10) ไดทําการศึกษา Soft Skills ของพนักงานใหม พบวา พนักงานใหมมีความสามารถในการ

ส่ือสาร มีจริยธรรมในการทํางาน แตมีการส่ือสารนอยที่สุด ซ่ึงบุคคลที่มีความตองการที่จะมาสมัครเปนพนักงานใหม ควรมี

ความรูความเขาใจในการส่ือสาร เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องราวไดตรงกัน 

จากการวิเคราะหองคประกอบ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พบวา  Soft Skills มี

จํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย ทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา ทักษะการ

ทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

2. การศึกษาระดับ Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.06 

SD=0.46) ทั้งน้ีเปนเพราะ ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามสภาพจริง รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นิสิตนักศึกษาไดอยางเหมาะสม มีการสนับสนุนทักษะการคิด การส่ือสาร และการทํางานเปนทีม เชน การจัดการฝกอบรมและ

การสัมมนาการปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะแกนักเรียน การเสริมสรางประสบการณเรียนรูในการ

ทํางานของนักเรียน เปนตน ทําใหนิสิตนักศึกษามีการเรียนรูจากสภาพจริง กอใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ

เพื่อพัฒนา Soft Skills เพิ่มมากขึ้น ดังคํากลาวของรัสมินิ (Rusmini. 2011: 3; 14) กลาววา  Soft Skillsเปนความสามารถที่

เก่ียวเน่ืองกับทักษะของนักเรียนหรือทักษะของบุคคลตางๆ  เปนทักษะที่เก่ียวกับการคิด การแกปญหา การส่ือสาร การทํางาน
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เปนกลุม การนําและทักษะทางสังคม ที่เปนที่ตองการสําหรับการประกอบอาชีพและการทํากิจกรรมตางๆ เปนทักษะเฉพาะ

สวนบุคคลที่มีความสําคัญเพื่อสรางความสําเร็จขององคกร ชุมชน โดยสวนรวม และวิทวัฒน ขัตติยะมาน (2549: 59-60) ที่

กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ทําใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูและเชื่อมโยงทางความคิด ทัศนคติ และทักษะ

เขากับสภาพแวดลอมและบริบทจริง กอใหเกิด Soft Skills เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี  Soft Skills อาจเกิดจากทัศนะชีวิตหรือ

ตําแหนงชีวิตของบุคคล ซ่ึงเปนความคิดและความเชื่อที่มีตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงถาบุคคลมีมุมมองวาฉันก็ดี คุณก็ดี จะทําให

บุคคลมีความเขาใจและยอมรับในส่ิงที่ผูอ่ืนเปน บุคคลจะสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข จะเห็นวา การพัฒนา 

Soft Skills ในนิสิตนักศึกษาเปนการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหเปนไปตามตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม TQF 

(Thailand Qualifications Framework) ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สาระตามขอ 4.3  ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ได

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง

กําหนดเปาหมายและดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะครอบคลุมอยางนอย  5 ดานและเก่ียวของกับ 

Soft Skills ดานตางๆ เชน ความสามารถในการวิเคราะหประเด็นความขัดแยงทางคานิยม ซ่ือสัตยสุจริต คํานึงถึงสวนรวม 

ความสามารถวิเคราะหสถานการณและใชความรูได สามารถทําความเขาใจและสามารถประยุกตใชขอมูลแนวคิดวิเคราะห

แกปญหาเม่ือตองเผชิญสถานการณใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถทํางานเปน

กลุม และการส่ือสาร   

  

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 การพัฒนา Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ควรเริ่มตนพัฒนาทักษะที่มีคา

นํ้าหนักองคประกอบสูงสุดไปยังต่ําสุด โดยการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการปรับตัว ทักษะการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกไขปญหา และทักษะการส่ือสาร เพื่อทําใหสามารถพัฒนานิสิต

นักศึกษาไดอยางเหมาะสมที่สุด 

  1.2 การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมี Soft Skills น้ันใหมุงเนนไปที่ทักษะการทํางานเปนทีมเน่ืองจากการ

ทํางานเปนทีม เปนหัวใจสําคัญ มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด ดังน้ันการจะพัฒนานิสิตนักศึกษาควรมุงพัฒนาการทํางาน

เปนทีมเปนหลักสําคัญ 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทําวิจัยในการศึกษาองคประกอบกับนิสิตนักศึกษาใหกวางขวางและลึกซ้ึงมากขึ้นเพื่อเปนตัวแทน

ของประชากรนิสิตโดยมีการขยายกลุมเปาหมายไปสูนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีนอกกรุงเทพมหานครได 

  2.2 ควรทําวิจัยเก่ียวของกับปจจัยเชิงสาเหตุที่เก่ียวกับ Soft Skills เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอ Soft 

Skills เพื่อเขาใจและทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรที่เก่ียวของ 

  2.3 ควรพัฒนาโปรแกรมการการเสริมสราง Soft Skill ทั้ง 5 ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานเพื่อการทํางาน 

(Employability Skills) ใหนิสิตนักศึกษากอนออกสูตลาดงานโดยมุงเนนทั้ง 5 องคประกอบตามผลการวิจัยที่ไดศึกษาในครั้งน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ผูวิจัยไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็งอาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยภาควิชาการ

แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยศาสตราจารย พัน

ตํารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษทิมประธานคณะกรรมการสอบปากเปลา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกล วรเจริญศรี , ผูชวย
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นิพนธใหสมบรูณยิ่งขึ้น อาจารย ดร.นภสร เจริญโพธ์ิ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณและตรวจเครื่องมือ ผูวิจัยรู สึกซาบซ้ึง

และตระหนักในความเมตตาชวยเหลือจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทรเกษม ที่ใหความชวยเหลือประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม Soft Skills ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเปนอยางดี ผูวิจัยระลึกเสมอวาความสําเร็จของการวิจัยครั้งน้ี เปนผลมาจากความเมตตา ความ

ไววางใจ ความมีนํ้าใจชวยเหลือและความปรารถนาดีจากทุกทาน 
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แนวทางการปองกนัและดแูลจิตใจเยาวชนผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร: บทความปริทศัน 

Guidelines for the prevention and intervention of adolescent victims  
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บทคัดยอ 

 

การรังแกทางโลกไซเบอรถือเปนรูปแบบการรังแกและการคุกคามรูปแบบใหมที่ขยายเปนวงกวางในปจจุบัน การรังแก

ทางโลกไซเบอรกอใหเกิดกระทบเชิงลบตาง ๆ ตอเยาวชนทั้งในดานพฤติกรรม อาทิ การขาดเรียน และดานอารมณ อาทิ ภาวะ

ซึมเศรา ซ่ึงเหยื่อที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอรมีความจําเปนที่จะไดรับการปองกันและแกไขบรรเทาผลกระทบเชิงลบดังกลาว 

ผูวิจัยจึงไดทบทวนและวิเคราะหเบื้องตนถึงวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการรังแกทางโลกไซเบอร ซ่ึงครอบคลุมถึง ความหมาย

ของการรังแกทางโลกไซเบอร การรังแกทางโลกไซเบอรในเด็กและเยาวชน แรงจูงใจในการรังแก รูปแบบการรังแกทางโลกไซเบอร

ผลกระทบที่เกิดจากการถูกรังแกทางโลกไซเบอร และแนวทางการชวยเหลือ ผลการวิเคราะหพบวา การพัฒนาโปรแกรมกลุม 

ที่มุงเนนเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจใหกับเหยื่อที่ถูกรังแกมีพลังที่จะเผชิญกับการรังแกทางโลกไซเบอรถือเปนแนวทาง 

การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การรังแกทางโลกไซเบอร  เยาวชน  เหยื่อที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอร 

 

Abstract 

 

Cyberbullying has recently become a widespread and new form of bullying and harassment. 

Cyberbullying causes various negative effects on youth both behaviorally, such as absence from schools 

and emotionally, such as depression.It is essential that victims of cyberbullying learn how to protect 

themselves. In the current study, an initial review of cyberbullying will be presented to clarify the topic. 

The presentation will discussvarious topics, including the many definitions of cyberbullying, cyberbullying 

in youth, motivations of cyberbullying, forms of cyberbullying and negative effects of cyberbullying. The 

analysis found that the development of a group program focused on strengthening the mental for victims 

of cyberbullyingis aneffective way to deal with cyberbullying. 

 

Keywords: cyberbullying, youth, victim of cyberbullying 
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บทนํา 

 

อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และสังคมออนไลน ไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตทางดานสังคมและความสัมพันธของ

วัยรุนในสมัยน้ี โดยการมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีเหลาน้ียังมีมากกวาการปฏิสัมพันธแบบเจอหนากันโดยตรง อยางไรก็ตาม 

เทคโนโลยีเหลาน้ีไดถูกนําไปใชในการดาทอ กอกวน กล่ันแกลงที่นําไปสูการรังแกทางโลกไซเบอร (cyberbullying) ซ่ึงถือวา

เปนปญหาใหมที่รายแรงและทาทายอยางมากในหมูเด็กและเยาวชน (Campbell, 2005; Li, 2006)โดยจากการสํารวจการ

รังแกทางโลกไซเบอรประมาณรอยละ20-40ของวัยรุนลวนเปนเหยื่อการถูกรังแกทางโลกไซเบอรทั่วโลก (Tokunaga, 2010)

โดยการรังแกทางโลกไซเบอร คือการกระทําหรือพฤติกรรมกาวราวโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเจตนา โดยกระทําซํ้า ๆ 

เปนระยะเวลายาวนาน โดยบุคคลหรือกลุมคนกลุมหน่ึง ที่มีตอเหยื่อผูที่ไมสามารถปองกันตนเองไดอยางงายดายนัก(Smith et 

al., 2008)  ผานชองทางการส่ือสารเชน โทรศัพทมือถือ ระบบสงขอความทันที หรือสังคมออนไลน เชน เฟซบุก และ ทวิต

เตอร โดยรูปแบบการรังแกมีทั้งการดาทอวารายกัน การเผยแพรรูปภาพที่นาอายของผูอ่ืน การใสรายปายสี การสงตอขอมูลลับ

ของผูอ่ืน หรือแมกระทั่งการปลอมแปลงเปนบุคคลอ่ืนเพื่อกระทําการใหบุคคลน้ันเส่ือมเสียชื่อเสียง (Agatston, Kowalski, & 

Limber, 2007)ในบางครั้งตัวเหยื่อเองก็ไมสามารถรับรู หรือ ระบุตัวตนไดเลยวาใครเปนผูกระทํา (Dooley, Pyżalski, & 

Cross, 2009) ซ่ึงการรังแกทางโลกไซเบอรยังสงผลกระทบทางลบทั้งตอพฤติกรรม และจิตใจของเหยื่ออีกดวย (Hinduja 

&Patchin, 2008) 

ประสบการณการถูกรังแกทางโลกไซเบอรกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอเหยื่อผูถูกรังแก (anxiety) ตัวอยางเชน นักเรียนที่

เปนเยื่อการถูกรังแกทางไซเบอรมีแนวโนมที่จะมีอาการซึมเศรา และพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน การพกอาวุธไปโรงเรียน

มากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไมไดเปนเหยื่อของการรังแกในโลกไซเบอร (Mitchell, Ybarra, &Finkelhor, 2007)

เหยื่อการถูกรังแกในโลกไซเบอร จะมีอายุระหวาง 10 – 17 ปโดยระยะการรังแกจะอยูในระยะส้ันๆ ระหวาง 3 – 6 เดือน แต

ผลกระทบที่ตามมาในทางลบจะสงผลเปนระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากการรังแกในโลกไซเบอรจะมีผูพบเห็นเปนจํานวนมาก 

และยังคงเหลือรองรอยของการรังแกบนโลกไซเบอรอยูยาวนาน (Kowalski & Limber, 2007) นอกจากน้ี เหยื่อที่ถูกรังแกทาง

โลกไซเบอรมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา มีภาวะซึมเศราระดับสูง และตองเผชิญกับความยากลําบากในชีวิต (Ybarra, 

Mitchell, Wolak, &Finkelhor, 2006) 

มีการศึกษาวิจัยในไทยประเทศไทยเก่ียวกับการรังแกทางโลกไซเบอร วิมลทิพย มุกสิกพันธุ และคณะ (2552) พบวา 

เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552 เยาวชนยอมรับวาเคยถูกรังแกทางโลกไซเบอรรอยละ 43.9 ซ่ึงการรังแกที่ถูก

กระทําบอยที่สุดคือการถูกดาทอวาราย และนินทาผานมือถือและอินเตอรเน็ต นอกจากน้ี พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ 

(2555) ไดทําการศึกษาการรังแกทางโลกไซเบอรของเยาวชนหญิงไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา เยาวชนหญิงเคยถูกรังแกทาง

โลกไซเบอร รอยละ 45.4 ซ่ึงแบงเปนการรังแกในลักษณะขมขู รอยละ 41.4 ถูกคุกคามทางเพศรอยละ 5.3 และถูกเผยแพร

ขอมูลออนไลนในลักษณะใหรายและสรางความอับอาย เส่ือมเสียชื่อเสียง รอยละ 16.3 จะเห็นวาปญหาการรังแกทางโลกไซ

เบอรในประเทศไทยของเยาวชันถือเปนปญหาที่สําคัญ และกําลังคุกคามเยาวชนไทยอยูไมนอย ดวยเหตุน้ี สถานการณน้ีจึงมี

ความสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปองกันและดูแลปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 

1.เพื่อทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการรังแกทางโลกไซเบอร 

2.เพื่อนําเสนอแนวทางในการปองและดูแลจิตใจแกเยาวชนที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอร 
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วิธีการทบทวนวรรณกรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งน้ีครอบคลุมถึงความหมาย ประเภท ผลกระทบ และบทความวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการ

รังแกทางโลกไซเบอรที่ปรากฏระหวางป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดทําการสืบคนจากฐานขอมูล อาทิ ScienceDirect, 

Scopus, Google scholarโดยใชคําในการสืบคนวา cyberbullying เพื่อทําความเขาใจกับความหมาย รูปแบบตาง ๆของการ

รังแกทางโลกไซเบอร และคําวา cyberbullyingprevention and treatment เพื่อศึกษาหาแนวทางการปองกันและแกการ

รังแกทางโลกไซเบอรทั้งน้ีผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอแนวทางการปองกันและดูแล

จิตใจผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร 

 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 

 

1. การรังแกทางโลกไซเบอร 
 

1.1 ความหมาย 
 

cyberbullying หรือ การรังแกทางโลกไซเบอร หมายถึง การรังแกโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Li, 2007)ผาน

ชองทางอินเตอรเน็ตซ่ึงประกอบไปดวยการเจตนารุกราน ปนหัวในโลกออนไลน หรือการดูถูก การคุกคามผานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส(Juvonen & Gross, 2008) มีเจตนามุงรายชัดเจนและกอกระทําการรังแกซํ้า ๆ เปนระยะเวลาหน่ึง(Hinduja 

&Patchin, 2008) ตอเหยื่อหรือผูถูงรังแกไมสามารถปองกันตัวเองได เหยื่อตองรูสึกถูกคุกคาม และหรือ กอใหเกิดความทุกขใจ 

/ความกดดันทางอารมณ (emotional distress) (Smith et al., 2008) ในป 2010 พจนานุกรม Oxford มีการบัญญัติให

ความหมายของคําศัพท cyberbullying วา คือการใชขอมูลทางเทคโนโลยีในการรังแกบุคคลหน่ึง โดยการสงหรือโพส 

ขอความหรือรูปภาพ ที่มีการขมขู หรือมีความคุกคามอยูในน้ัน ซ่ึงสอดคลองกับที่ Bill Belsey ชาวแคนาดาผูกอตั้งเว็ปไซต

cyberbullying ในป 2003 (www. cyberbullying.ca) ซ่ึงถือเปนคนแรกของโลกที่กอตั้งเว็ปไซตเก่ียวกับการรังแกทางโลกไซ

เบอรขึ้นมา กลาวไววา การรังแกทางไซเบอร คือการใชขอมูล และการส่ือสารทางเทคโนโลยีในการสนับสนุน พฤติกรรมมุงราย

ที่มีความตอเน่ืองยาวนานและกระทําตอบุคคลหน่ึง หรือ กลุมคนกลุมหน่ึง โดยเจตนาที่จะทํารายเชนเดียวกับ Peter smith 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยโกลดสมิทส มีงานวิจัยมากมายเก่ียวการรังแกและปญหาความรุนแรงใน

โรงเรียนรวมถึงการรังแกทางโลกไซเบอร) ไดใหความหมายวา การรังแกทางโลกไซเบอรคือการกระทํากาวราว กระทําโดย

เจตนาโดยกลุมคนกลุมหน่ึง หรือ บุคคลหน่ึง โดยใชอิเล็กโทรนิคเปนส่ือ โดยจะกระทําซํ้า ๆ เปนระยะเวลานานตอเหยื่อที่ถูก

รังแกผูที่ไมสามารถปองกันตัวเองได 
 

1.2 การรังแกทางโลกไซเบอรในเด็ก 
 

งานวิจัยสวนใหญพบวา การรังแกทางโลกไซเบอรโดยสวนใหญเกิดขึ้นในชวงมัธยมตน (Hinduja &Patchin, 

2012)Jennifer (2015) กลาวถึงผลกระทบของเด็กที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอรวา เด็กที่ถูกรังแกมักจะมีปญหาความวิตกกังวล 

ภาวะซึมเศรา ความเหงา การไรความสุข และมีปญหาดานการนอนตลอดเวลาที่ผานมา ไมมีใครสังเกตเห็นถึงการรังแกที่

เกิดขึ้นทางโลกไซเบอร เด็กในยุคสมัยน้ี ตางเก็บซอนการรังแกจากคนที่สามารถชวยเหลือพวกเขาไดเชนผูปกครอง เพราะมอง

วาผูใหญไมสามารถแกไขปญหาเหลาน้ีใหพวกเขาได และอาจถูกระงับการใชงานโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต (Parris, Varjas, 

Meyers, &Cutts, 2012) ดวยเหตุน้ีการรังแกทางโลกไซเบอรทําใหเด็กเหลาน้ีคอยๆ เปล่ียนพฤติกรรมและการกระทําไปอยาง
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ชา ๆ พวกเขากลายเปนคนเงียบ ๆ และเก็บเน้ือเก็บตัว ไมคอยเขาสังคมเหมือนเม่ือกอน แตไมมีใครสังเกตเห็นเพราะเปนการ

เปล่ียนแปลงที่สังเกตไดยากหากไมไดรับการใสใจ(Deniz, 2015) 
 

1.3 แรงจูงใจในการรังแกทางโลกไซเบอร 
 

แรงจูงใจในการกอการรังแกในโลกไซเบอรโดยสวนใหญเกิดจากความสะดวก และความรวดเร็วในการรังแกที่ทําให

เกิดความพึงพอใจในหลายดาน ๆ ไมวาจะเปนดาน ความมีอํานาจ ความพึงพอใจ ศักดิ์ศรี การไดแสดงออกถึงความกาวราวบน

โลกออนไลน การแกแคนหลังจากถูกรังแก การไดรับความสนใจ และ ดูแข็งกราว เปนที่เกรงกลัวจากผูคน และความพึงพอใจ

จากความอิจฉา โดยทั้งหมดน้ีสามารถทําไดสําเร็จและมีอัตราการถูกจับไดในระดับที่ต่ํา (Kowalski, Giumetti, Schroeder, 

&Lattanner, 2014)นอกจากน้ียังทําไปเพื่อความสนุกสนานและเพื่อลดความเบื่อหนาย (Varjas, Talley, Meyers, Parris, 

&Cutts, 2010)ไมก็ทําเพื่อความรูสึกตลกขบขัน โดงดัง และมีอํานาจ หรือไมก็ทําเพียงเพราะรูสึกดีเฉย ๆ (Patchin& Hinduja, 

2006)Varjas et al. (2010) พบวานักเรียนมัธยมปลายมักจะมีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในจิตใจตอการรังแกทางโลกไซเบอร 

ยกตัวอยางเชน การหันเหความรูสึก (redirecting feelings) มากกวาแรงจูงใจภายนอก เน่ืองจากการรังแกในโลกไซเบอรไมมี

ผลกระทบใด ๆ เม่ือรังแกผูอ่ืน หรือ ไมตองเผชิญหนาโดยตรงกับผูถูกรังแกในชวงวัยรุนตอนปลาย พวกเขามักใชการรังแกทาง

โลกไซเบอรในการกําหนดทิศทางความสัมพันธไปในทางที่ตนตองการ (Spears, Slee, Owens, & Johnson, 2009)โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเม่ือความสัมพันธน้ันมีความเก่ียวของกับความโดงดัง การมีชื่อเสียง และ เรื่องทางเพศ (Guerra, Williams, &Sadek, 

2011) 
 

1.4 รูปแบบการรังแกทางโลกไซเบอร 
 

 Willard (2006) ผูเขียนหนังสือ Cyberbullying and Cyberthreats ไดจัดประเภทรูปแบบการรังแกทางโลกไซ

เบอรไวดังน้ี 

1) การปะทะคารม (flaming) คือการโตเถียงกันไปมาระหวางบุคคล จนกอเกิดความรุนแรง มีการใชถอยคําที่กาวราว และมี

การดูถูกเหยียดหยาม มักเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะเชน ตามกระทูตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต หรือหองสนทนา มากกวาใน

พื้นที่สวนตัวเชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค (e-mail) เปนตน 

2) การกอกวน (harassment) คือการใชถอยคําหรือการกระทําใด ๆ ที่สรางความรําคาญใจ และความทุกขใจ ตอบุคคล

หน่ึงโดยเจตนา โดยกระทําซํ้า ๆ สวนใหญจะเกิดขึ้นในพื้นที่สวนตัวเชน ชองสนทนาทาง facebook เปนตน 

3) การใสรายปายสี (denigration) การใสรายปายสี คือการสงตอขอมูลของบุคคลที่ไมเปนความจริง ผูสงอาจนําขอมูลไป

เผยแพรในพื้นที่สาธารณะตามเว็ปไซตตาง ๆ รวมไปถึงในพื้นที่สวนตัวเชน ทางชองสนทนาทาง Facebook หรือ ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

4) การปลอมตัวเปนบุคคลอ่ืน (impersonation) คือการแอบอางเปนบุคคลหน่ึงและกระทําส่ิงที่สรางความเส่ือมเสีย

ชื่อเสียงใหกับบุคคลน้ัน เชน การใชถอยคําหยาบคาย ดา วากลาวผูอ่ืน การเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมใหกับผูอ่ืน หรือ

ใชในการรังแกบุคคลอ่ืน เปนตน การปลอมตัวเปนบุคคลอ่ืน สามารถทําไดโดยการสรางตัวตนเลียนแบบบุคคลน้ันขึ้นมา

ใหม หรือทําการขโมยรหัสผานของบุคคลน้ันเพื่อที่จะสามารถใชตัวตนบนโลกออนไลนของบุคคลน้ันในการทําส่ิงที่ไม

เหมาะสมได 

5) การเผยแพรรูปภาพหรือขอมูลสวนตัว (outing and trickery) คือ การเผยแพรรูปภาพหรือขอมูลสวนตัวที่โดยสวนใหญ

เปนขอมูลที่กอใหเกิดความอับอายของบุคคลหน่ึงแกผูอ่ืน 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2564 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

6) การขับออกจากกลุม หรือ การควํ่าบาตร (exclusion / ostracism) คือการขับบุคคลหน่ึงออกจากกลุมในโลกออนไลน 

เชน การไมตอบสนองตอขอความใด ๆก็ตามที่บุคคลเปนผูสง การลบบุคคลออกจากรายชื่อเพื่อน การไลบุคคลออกจาก

กลุมใน Facebook หรือ Line และกีดกัดไมใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม หรือการพูดคุยตาง ๆ ในโลกออนไลน 

7) การเฝาติดตามทางอินเตอรเน็ต (cyberstalking) คือการกระทําที่มุงราย กอกวน สรางความรําคาญใหกับบุคคลหน่ึงเปน

จํานวนมาก ผานทางไซเบอรทั้งทางโทรศัพทและทางอินเตอรเน็ต จนกอใหเกิดความกลัวในเหยื่อที่ถูกเฝาติดตามวาจน

ถูกทําราย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งตอตัวผูถูกติดตามเอง รวมไปถึงครอบครัวของผูที่ถูกติดตาม 

8) การถายคลิปวิดีโอและนําไปเผยแพรลงบนอินเตอรเน็ต (video recording of assaults) คือ การนําคลิปวิดีโอไป

เผยแพรตามที่ตาง ๆบนอินเตอรเน็ต เพื่อสรางความอับอายใหกับบุคคลน้ัน 

9) การสงส่ิงที่มีความลอแหลมทางเพศ (sexting) คือการสงขอความ รูปเปลือยหรือรูปก่ึงเปลือยที่มีความลอแหลมทางเพศ

ใหกับผูอ่ืน 
 

1.5 ผลกระทบของการถูกรังแก 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกทางโลกไซเบอรในวัยรุน ทั้งตอผูรังแกและเหยื่อผูถูกรังแกเองตางไดรับผลกระทบ

ทางอารมณและทางจิตใจ (Hinduja &Patchin, 2012)เหยื่อที่ถูกรังแกทางโลกไซเบอรมักจะประสบปญหากับความวิตกกังวล

ในการเขาสังคม (Dempsey, Sulkowski, Nichols, & Storch, 2009) ความโกรธ ความหงุดหงิด ความเศรา (Patchin& 

Hinduja, 2006) ขาดความสามารถในการจดจอ หรือตั้งสมาธิ ซ่ึงสงผลกระทบตอผลการเรียน ลดระดับการเห็นคุณคาใน

ตนเอง (Patchin& Hinduja, 2010) เกิดความกลัว และ ความส้ินหวัง (Spears et al., 2009) เกิดภาวะซึมเศรา (Mitchell et 

al., 2007; Patchin& Hinduja, 2006)และมีความคิด หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกับการฆาตัวตาย (Patchin& Hinduja, 2010)มี

งานวิจัยที่พบวาสงผลกระทบทางดานพฤติกรรมไดแก การเพิ่มอัตราการขาดเรียนและการหนีเรียน (Katzer, Fetchenhauer, 

&Belschak, 2009)การใชยาเสพติด การโกงขอสอบ (Hinduja &Patchin, 2007) เพิ่มอัตราการเขาสถานพินิจ การถูกพักการ

เรียน และการพกอาวุธเขามาในโรงเรียน(Ybarra, Diener-West, & Leaf, 2007) โดยรูปแบบของการรังแกทางโลกไซเบอรที่

แตกตางกันสงผลกระทบที่แตกตางกันตอเหยื่อผูถูกรังแก (Gerson & Rappaport, 2011)เด็กวัยรุนไดจัดลําดับรูปแบบการ

รังแก โดยถาเปนการรังแกที่ ใชรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจะมีความรุนแรงมากกวาการรังแกที่ใชขอความ หรือ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (Slonje& Smith, 2008) 
 

1.6 แนวทางการชวยเหลือ 
 

ในสวนของแนวทางการชวยเหลือ Zych, Ortega-Ruiz, and Del Rey (2015) ไดกลาวไววา แมวามีงานวิจัยจํานวน

มากที่พบวาการรังแกทางโลกไซเบอรกอใหเกิดผลกระทบทางลบที่รุนแรงตอผูที่เก่ียวของ ทวางานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการ

ปองกัน หรือ การบําบัดรักษาของผูที่เก่ียวของกับการรังแกทางโลกไซเบอรน้ันมีนอยมากหรือแทบจะหาไมไดเลย อยางไรก็ตาม

มีงานวิจัยที่พบวา โปรแกรมที่จะพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองยังมีประสิทธิภาพที่จะลดการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และ

ชวยเพิ่มความสามารถในการฟนพลัง (resilience) ในตัวเหยื่อผูถูกรังแกอีกดวย (Sapouna& Wolke, 2013) นอกจากน้ี การ

พัฒนาโปรแกรมที่มุงเนนการปองกันการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และเสริมสรางใหเหยื่อที่ถูกรังแกมีความเขมแข็ง มีพลัง

ที่จะเผชิญกับปญหาน้ันมีประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบคนหาวาผูที่รังแกคือใครหรือเกิดการรังแกที่ใด (Van Royen, 

Poels, Daelemans, &Vandebosch, 2015) 
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2. บทสรุปและวิเคราะห  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการรังแกทางโลกไซเบอร จะเห็นไดวาบุคคลที่ถูกรังแกทางไซเบอรลวนไดรับ

ความทุกขใจซ่ึงสงผลกระทบตออารมณและจิตใจไดแก ความวิตกกังวล ความเศรา ความโกรธ ความเหงา ความโดดเดี่ยว การ

สูญเสียการเห็นคุณคาในตนเอง และส่ิงที่รายแรงที่สุดคือการฆาตัวตาย ซ่ึงผลกระทบทางจิตใจเหลาน้ีก็ทําใหเกิดผลกระทบตอ

พฤติกรรมตามมา เชนเพิ่มอัตราการโดดเรียน ผลการเรียนตกต่ํา มีแนวโนมการใชสายาเสพติด และการทํารายรางกายผูอ่ืน 

ดวยเหตุน้ีบุคคลกลุมน้ีจึงควรไดรับการเยียวยาวทางจิตใจเพื่อลดผลกระทบที่สรางความทุกขใจและสรางความเดือดรอนในการ

ใชชีวิตของพวกเขา การพัฒนาโปรแกรมที่มุงเนนการปองกันการเกิดการรังแกทางโลกไซเบอร และเสริมสรางใหเหยื่อที่ถูก

รังแกมีความเขมแข็งทางจิตใจ มีพลังที่จะเผชิญกับปญหา นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมที่ใหผูถูกรังแกไดแสดงความรูสึก 

แลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันกับกลุมคนที่มีประสบการณเดียวกัน และไดรับความรูเพิ่มเติมในการปองกันการถูกรังแก

ทางโลกไซเบอร เชน การตั้งคาความเปนสวนตัว การเปดเผยขอมูลตนเองในที่พื้นที่สาธารณะอยางเหมาะสม รวมถึงการรับมือ

เม่ือถูกรังแกทางโลกไซเบอร เชน การบล็อกบุคคลที่รังแก การบันทึกหลักฐาน การแจงผูใหญใหทราบถึงเรื่องราว เปนตน จึง

เปนแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลจิตใจผูถูกรังแกทางโลกไซเบอร 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน

เขตสงขลา 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน 

และระดับตําแหนงงาน และรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสินเขตสงขลา 1 ประชากร คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ปพุทธศักราช 2559 จํานวน 220 คน 

กลุมตัวอยาง คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จํานวน 138 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูล

โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี

และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉล่ียสูงสุด สวนดานความปรารถนาอยางแรงกลา 

ที่รักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนในองคกรไว มีคาเฉล่ียต่ําสุด ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 พบวา พนักงานและลูกจางที่มีเพศ อายุ อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และตําแหนงงานตางกัน        

มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน พนักงานและลูกจางที่มีระดับการศึกษาตางกัน พบวา ความผูกพัน

ตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 พนักงานและลูกจางที่มีระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงงาน 

ตางกัน พบวา ความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 พบวา 1) ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ควรกําหนดจัดใหมีกิจรรมหรือหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ใหกับ

พนักงานและลูกจางที่หลากหลายและครอบคลุมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละดาน 2) ควรจัดใหมีบรรยากาศขององคกร

แหงการเรียนรู (Learning Organization) มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือเวทีในการเสริมแรงดวยการประกาศ ยกยอง 

และใหรางวัลกับพนักงานและลูกจางดีเดนในแตละดาน 3) ควรจัดใหมีสวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจ

สุขภาพประจําป จัดกิจกรรมออกกําลังกายหลังเลิกงาน รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึก

อยากทํางานและสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีตอการทํางาน 

 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร  ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1  
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Abstract 

 

This research aimed to study and compare organization commitment of officers and employees 

of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 based on their gender, age, education marital status, 

salary, length of work and work position, and compile suggestion and provide guidelines for the improvement 

of organizational commitment of officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1. 

The population for the study included 220 officers and employees working at Government Savings Banks, 

Songkhla Region 1 during the 2016 academic year. The stratified sampling techniques based on work position, 

consisted of 138 bank officers and employees. The instrument was a questionnaire and interview. The 

statistics were used percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. The qualitative data were analyzed 

using the content analysis.  The results of the research revealed the following : The overall of organization 

commitment is at high level of significance. Officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla 

Region 1 showed the highest mean score in organizational commitment in terms of trust, acceptance, 

goal, and values of organizations. They showed the lowest mean scores of commitment in terms of the 

passionate desire to maintain their membership in the organization. A comparison of organizational 

commitment of officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 showed that 

the officers and employees who differed in gender, age, salary, marital status and work position showed 

no significance difference in their organizational commitment, overall and individual aspects. The officers 

and employees who differed in educational level showed a .05 significant. The officers and employees 

who differed in length of work and work position showed a .05 significant difference in their trust, acceptance, 

goal, and values of or ganization. Guidelines for the improvement of the organizational commitment of the 

officers and employees of Government Savings Banks, Songkhla Region 1 included the following : 1) Government 

Savings Banks, Songkhla Region 1 should organize activities and provide training programs to officers 

and employees in a variety of ways and covering the work in each field. 2) The banks should encourage the 

atmosphere of a learning organization. 3) The organization should provide officers and employees with 

health promotion benefits such as annual health check - ups, and organize fitness activities after work, 

including the right working environment, activities conducive to good mental health at work. 

 

Keywords: organizational commitment, the Government Savings Banks, Songkhla Region 1   

 

1. บทนํา  

 

 ธนาคารออมสินเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคหลักคือ การสงเสริมการออมใหกับประชาชนรวมถึงการประกอบธุรกิจตาง ๆ ตามบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินเปนแหลงเงินออมที่สําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ อีกทั้งยังเปนกลไกในการสรางเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงเปนแหลงเงินทุนแกภาคธุรกิจเอกชนอีกดวย  

การบริหารงานของธนาคารออมสินอยูภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีอํานาจในการกํากับดูแล 

แตงตั้ง และถอดถอนกรรมการ ตลอดจนอนุมัติหรืออนุญาต การลงทุน ซ่ึงผลประโยชนและในกิจการอ่ืนๆ อันพึงเปนของ
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ธนาคาร (ณฐกร ตอโชติ. 2554 : 915) ปจจุบันธนาคารออมสินไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหม เปนแบบ Customer 

Centric โดยมุงเนนใหลูกคาเปนจุดศูนยกลาง มีการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใช

ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานระบบงานเงินฝาก จึงเปนสาเหตุใหพนักงานรุนเกาไมสามารถปรับตัวดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรได จึงทําใหมีแนวโนมเรือ่งความผูกพันตอองคกรลดนอยลง และมีการเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (early 

retirement) เพิ่มมากขึ้นอีกรวมทั้งจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานสัมพันธเชิงรุก (HR Proactive) มีวัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงรุก เพื่อเสริมสรางทัศนคติและปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารธนาคารออมสินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการจัด การทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รับรูปญหา

เก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ สภาพการจาง และวินัยพนักงาน  

จากการดําเนินกิจกรรมดงักลาว มีขอคิดเห็นในการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารเปนกรณี

เรงดวน คือ ควรปลูกฝงใหพนักงานและลูกจาง รูสึกรักและผูกพันกับองคกร พรอมทุมเททํางานใหกับองคกร (ธนาคารออมสิน. 

2556 : 2-13) เหตุผลที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ธนาคารออมสินตองสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร คือ การเขาสู

ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal–SEPA) มาใชเพื่อติดตามและกํากับ

ดูแลประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทําใหตองทบทวนบริบทตาง ๆ ในการบริหารจัดการของธนาคารใหมีความ

สอดคลองเปนตามหลักเกณฑในระบบดังกลาว ที่ตองเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินงานกับกระบวนการทํางานที่ดี  รวมทั้ง

บูรณาการสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ไดแก การดําเนินการสรางความผูกพันตอองคกร การเชื่อมโยงผลลัพธทางธุรกิจกับความ

ผูกพัน และจากอัตราสถิติการเกษียณอายุกอนกําหนดในป 2541 จํานวน 260 คน ในป 2543 จํานวน 595 คน ป 2547 

จํานวน 664 คน และในป 2548 - 2553 จํานวน 889 คน และในป 2558 มีผูยื่นเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

จํานวน 1,010 คน ซ่ึงธนาคารประกาศรับสมัครผูเขารวม โครงการเพียง 600 คน (ธนาคารออมสิน. 2559 : 44) จากสถิติพบวา 

มีอัตราการเกษียณอายุกอนกําหนดเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียคาใชจายและเวลาในการฝกอบรมงานใหกับพนักงานใหม และ

ขาดความตอเน่ืองในการทํางาน  

 ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงานธนาคารออมสิน จึงมีความสนใจที่ที่จะศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีจะนําไป พัฒนางานบริการงานทรัพยากรบุคคลในหนวยงานให

เกิดผลในทางปฏิบัต ิอีกทั้งชวยใหองคกรสามารถวางแผนกําลังคน สรางแรงจูงใจ ใหพนักงานและลูกจางมีความผูกพัน ซ่ึงจะ

สงผลตอความสําเร็จขององคกร 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 

       2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ตามตัวแปร เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อัตราเงินเดือน  ระยะเวลาในการทํางาน  ตําแหนงงาน  และระดับตําแหนงงาน 

      3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน

เขตสงขลา 1 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

 พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

           การศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย

ดังน้ี 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขต สงขลา 1 ปพุทธศักราช 2559 

จํานวน 220 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan. 1970 : 608 - 609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 138  คน  โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน(Multistage Sampling) 

ไดแก วิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดยจําแนกตามขนาดสาขา และสํานักงานธนาคารออมสินเขต

สงขลา 1 ดวยวิธีการกําหนดสัดสวน และการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไดตามจํานวนกลุม

ตัวอยางของขนาดสาขา   และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ ผูวิจัยใช วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) จากพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีระยะเวลาในการทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวนสาขาละ 

1 คน รวม 12 สาขา จํานวน 12 คน 
 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    

  1. แบบสอบถามความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 แบงเปน 2 ตอน 

ไดแก ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ไดแก  เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน  ตําแหนงงาน  และระดับตําแหนงงาน   

มีลักษณะเปนสํารวจรายการ (Check - List)  และตอนที ่ 2  ขอคําถามความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสินเขตสงขลา 1 ตามแนวทางกลุมพฤติกรรมของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ทั้ง 3 ดาน 1) ความ

เชื่อถือยอมรบัเปาหมายและคานิยมขององคกร 2) ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร 3) ความ

ปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนในองคกร มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

  2. แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะและแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 

 

 4.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม วิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (f-test)  

  2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ โดย

นําเสนอขอมูลแบบสรุปความเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

           1.  ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1  

   ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1  โดยภาพรวมและอยูในระดับมาก โดยที่

ดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีคาเฉล่ียสูงสุด ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที ่

จะทํางานเพื่อองคกรและดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนในองคกรไวองคกร  ที่เปนเชนน้ีอาจเปน
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เพราะธนาคารออมสินใหความสําคัญในเรื่องภาพลักษณที่ดขีององคกร  เนนการทํางานแกไขปญหาเปนทีม  เพราะการทํางาน

เปนทีมและการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวและกอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจวาเปนพนักงานของธนาคารออมสิน  ทําใหมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุชาดา  พรมรักษ (2553 : 62)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เขต 14 พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 14 โดยรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณา  รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และ

ยอมรับคานิยมขององคกร สอดคลองกับ ฉัตรฟา  ฤทธ์ิมหา (2554 : บทคัดยอ) ไดวิจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และยอมรับคานิยม

ขององคกรมีคาเฉล่ียสูงสุด   

 2.  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 

  2.1  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามเพศ  พบวา  

พนักงานและลูกจางที่มีเพศตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันเปนเชนน้ี  เพราะธนาคาร

ออมสินเขตสงขลา 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลยอมตองใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เทอดอนันต  แฉลมเขตต (2554 : 76) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ  

พบวา  ตัวแปรเพศไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ  

  2.2  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามอายุ  พบวา  

พนักงานและลูกจางที่มีอายุตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ที่เปนเชนน้ีเพราะธนาคาร

ออมสินเขตสงขลา 1 ไดใหความสําคัญและสนับสนุนใหพนักงานและลูกจางทุกชวงอายุใหมีความกาวหนาในการทํางานรวมทั้ง

สวัสดิการตาง ๆ ที่ควรจะไดรับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา  พรมรักษ  (2553 : 64) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 14 พบวา ตัวแปรอายุไมสงผลตอความผูกพันตอ

องคกร 

  2.3  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระดับการศึกษา  

พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 เปนเชนน้ีเพราะปจจุบัน พนักงานและลูกจางที่มีอายุนอยเขามาทํางานมีจํานวนมากขึ้น และภาคธุรกิจตางๆ หันมา

ทําการตลาดกับคนกลุม Generation Y  ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความเปนตัวเองสูง  มีความทะเยอทะยาน มีความตาดหวัง

ผลตอบแทนจากองคกรสูง  มีระดับการศึกษาที่หลากหลาย คุนเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปล่ียนแปลง ม่ันใจในตัวเองสูง ยอม

สงผลใหมีความผูกพันตอองคกรนอยซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัตรฟา  ฤทธ์ิมหา (2554 : 60) ศึกษาความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  พนักงานธนาคารกสิกรไทย  มีระดับการศึกษาตางกัน  

มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       2.4  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามสถานภาพสมรส  

พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปน

เชนน้ีเพราะธนาคารออมสินไมไดนําสถานภาพสมรส  มากําหนดเปนนโยบายในเรื่องโอกาสกาวหนาของตําแหนงงานหรือการ

พิจารณาการเล่ือนตําแหนงของพนักงานและลูกจาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อาฐิติกุล  เจริญกุล (2555 : 89) ศึกษาคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา     ตัวแปร

สถานภาพไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ 

  2.5  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามอัตราเงินเดือน  

พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ที่เปน

เชนน้ีเน่ืองจากพนักงานธนาคาร  ออมสิน  เปนขาราชการซ่ึงมีรายไดตอเดือนนอย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เทอดอนันต  
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แฉลมเขตต (2554 : 78) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ พบวา ตัวแปรอัตราเงินเดือน

ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 

     2.6  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระยะเวลาในการ

ทํางาน  พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะใชความ

พยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกรและดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนในองคกรไวไม

แตกตางกัน  สวนดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05  ที่เปนเชนน้ีเพราะพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ที่มีระยะเวลาในการทํางาน  ที่ยาวนานยอมมี

ความผูกพัน  ความเชื่อถือยอมรับเปาหมาย  และคานิยมขององคกรมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ฉัตรฟา  ฤทธ์ิ-

มหา (2554 : 60)  ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  พนักงาน

ธนาคารกสิกรไทยมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                 2.7  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามตําแหนงงาน  

พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีตําแหนงงานตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ี

เพราะธนาคารออมสิน  มีการกําหนดลักษณะงาน (Job Family) ความรับผิดชอบที่หลากหลาย  ความเปนอิสระสวนตัว       

ในงานที่ไดรับมอบหมายใหมีความนาสนใจและมีความทาทาย  ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคกรของพนักงานและ

ลูกจาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิรญาณ  รัตนนวม (2556 : 52) ศึกษาระดับความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกร

และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเน่ือง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พบวา  ตัวแปร

ตําแหนงงาน   ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

                 2.8  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 จําแนกตามระดับตําแหนงงาน  

พบวา  พนักงานและลูกจางที่มีระดับตําแหนงงานตางกัน  มีความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง

เต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร  และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่รักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนในองคกรไวไมแตกตางกัน  

สวนดานความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความผูกพันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัตรฟา  ฤทธ์ิมหา (2554 : 60) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย  ใน

เขตจังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  พนักงานธนาคารกสิกรไทยมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.   

 3.  แนวทางการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1   

  3.1  ดานการสรางขวัญกําลังใจตอพนักงานและลูกจางในเรื่องการกิจกรรมหรือหลักสูตร ฝกอบรมตาง ๆ เพื่อ

เพิ่มพูนความรู ความสามารถ อีกทั้งใหพนักงานและลูกจางเขาใจในดานดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ การปฏิบัติงานสาขาไดอยาง

ถูกตอง ตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่กําหนด เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานผิดพลาดอันเกิดจากการขาดความรู 

ความเขาใจ เปนเชนน้ีเพราะปจจุบันธนาคารออมสินมีการจัดอบรมอาจจัดอบรมไมครอบคลุมทุกตําแหนงงาน จึงทําใหมีการมี

การเสนอแนวทางการสรางขวัญกําลังใจตอพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ 

สุภไตร  ไพเราะ  และพิธากรณ  ธนิตเบญจสิทธ์ิ (2559 : 80) ไดเสนอแนวทาง การสรางความผูกพันของพนักงานไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหมวา ควรสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงหนาที่ เชน การเขารับการ

อบรมการศึกษาดูงาน 

  3.2  ควรจัดใหมีบรรยากาศขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู

หรือเวทีในการเสริมแรงดวยการประกาศ ยกยอง และใหรางวัลกับพนักงานและลูกจางดีเดนในแตละดาน  

       3.3  ควรจัดใหมีสวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพ  เชน  การตรวจสุขภาพประจําป  จัดกิจกรรมออกกําลังกาย

หลังเลิกงาน  รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม  ทําใหเกิดความรูสึกอยากทํางาน  และสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีตอ

การทํางาน  ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ เศรษฐศาสตร  ไชยแสง (2553 : 59) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
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ผูกพันตอองคการ  ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ  พบวา  แนวทางการสรางความผูกพันของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ   

ควรคํานึงถึงการดําเนินโครงการตอเน่ืองในการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ 

   

6. ขอเสนอแนะ 

 

 6.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1. ผลการวิจัยพบวา พนักงานและลูกจางที่มีเพศ อายุ อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส และตําแหนงงานมี

ความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะธนาคารออมสินไดกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานดานบริหาร

ทรัพยกรบุคคลใหสามารถสนับสนุนและตอบสนองปจจัยสวนบุคคลของพนักงานและลูกจาง ใหเปนไปตามกรอบทิศทางการ

ดําเนินการทรัพยากรบุคคล ในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรของแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน ซ่ึงปจจัยสวนบุคคลดังกลาว

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ควรที่จะรักษาและพัฒนาระดับความผูกพันใหมีระดับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพนักงานและลูกจางใหมี

ความผูกพันกับองคกรตอไป 

  2. ผลการวิจัยพบวา  พนักงานและลูกจางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคกรนอยวาพนักงาน

และลูกจางการศึกษาระดับปริญญาโท  ซ่ึงอาจมาจากความคาดหวังตอส่ิงทีไ่ดรับจากองคกร  ดังน้ันธนาคารออมสินเขตสงขลา 

1  ควรสรางความผูกพันโดยสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับพนักงานและลูกจางศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อเพิ่มความรู

ความสามารถ  และมีผลตอการสรางความผูกพันในองคกร  

  3.  ผลการวิจัยพบวา  ระดับตําแหนงผูจัดการสาขา  มีความผูกพันดานตอองคกรมากกวาพนักงานและลูกจางที่

มีระดับตําแหนงพนักงานบริการลูกคา 4 - 7 ดังน้ันธนาคารออมสินเขตสงขลา 1  ควรจัดอบรมการสรางความผูกพันตอองคกร

ใหกับพนักงานระดับ 4 - 7 และลูกจาง เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันตอองคกร ซ่ึงจะสงผลตอการทํางานใหกับองคกรตอไป 

 6.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

 1.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร ออมสินสํานักงานใหญ  

เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยแหงอ่ืน  เพื่อที่จะไดแนวทางการสรางความผูกพันที่หลากหลาย 

 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินในเขตอ่ืน ๆ ของธนาคารออมสิน 

เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธ และพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจธนาคาร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมขององคกร ใหมี

ความกาวหนาและเข็มแข็งตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย กลุมตัวอยาง

ประกอบดวยประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งส้ิน จํานวน 397 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และสถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา มีดังน้ี 

1) ระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี คือ การใหบริการอยาง      

เสมอภาค การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการอยางกาวหนา 

2) ระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี คือ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น งานสงเสริมคุณภาพชวิีต และการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รวมกันพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ไดรอยละ 46.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

Z ́ = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ  การใหบริการสาธารณะ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study 1) the factors affecting the efficiency of public services 

delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province. 2) the level 

of public services delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao District. 3) factors affecting 

the efficiency of public services delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao  Districts of 

Chachoengsao Province. The sample was comprised of 397 members of personnel from  local government 

organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, obtained by simple random sampling. The 

tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The study results were as follows: 

1. The factors which affected the efficiency of public services delivery at local administrative 

organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, as a whole, were at a high level. They were 

put in order, based on their average descending scores, as follows: uniformity of the quality of services, 

continuity of services, and steady progress of services. 

2. The level of public services delivery at local government organizations in Plaeng Yao District, 

Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level. They were put in order, based on their average 

descending scores, as follows: art, culture, traditions and local wisdom, the promotion of the quality of 

life, and management and conservation of natural resources and the environment. 

3. The factors which affected the efficiency of public services delivery at local administrative 

organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, jointly predicted, at the percentage of 46.50, 

public services delivery efficiency at the local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao 

Province, at the .05 level of statistical significance. It could be written as a standard equation, as the 

following: 

Z ́  = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 

 

Keywords: efficiency, public services delivery, local government organization 

 

1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 

กําหนดใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 สงผลใหมีการจัดทําแผนแมบทกระจาย

อํานาจในป พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยในแผนการกระจายอํานาจดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อให

รัฐบาลถายโอนภารกิจหนาที่ของรัฐในการบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําบริการสาธารณะตางๆ 

เหลาน้ันแทนรัฐ โดยไดมีการดําเนินการถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเที่ยว 5) ดานการ

บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และ 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
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ทองถิ่น การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต และแปลงมาสูการปฏิบัติ 

ดังน้ัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได

กําหนดใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ดังน้ัน ผูที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาจะตองตระหนักวา แผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผน

กระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซ่ึงเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ

จังหวัด ตลอดจน ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมี

ความสอดคลองกับอํานาจหนาที่ และภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติตามมิติยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ดาน ประกอบดวย 1) มิติดานโครงสรางพื้นฐาน 2) 

มิติดานเศรษฐกิจ 3) มิติดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 4) มิติดานการศึกษาและสาธารณสุข 5) มิติดานการเมืองการ

บริหาร 6) มิติดานการพัฒนาสังคม และ 7) มิติดานการพัฒนาสังคม (สถาบันพระปกเกลา, 2551: 12) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชน เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดอยางมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการบริการสาธารณะประกอบดวย

ดานการจัดบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ดานการรักษาความสะอาดของถนน รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดานการ

ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสารธารณะภัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ซ่ึงแตละดานมุงตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในอันที่จะตองจัดบริการตางๆ ใหทั่วถึงและครอบคลุม ดวยความเสมอภาคและตอเน่ือง ดวยการน้ี

จึงมีความจําเปนที่จะตองติดตามประเมินผลการใหบริการตอประชาชน เพื่อใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชน และ

ทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอบกพรองในการปฏิบัติงานของราชการ พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ดังน้ันความ

คิดเห็นของประชาชนจึงเปนตัวชี้วัดสําคัญที่จะสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดตระหนัก และเล็งเห็นความสําคัญของการบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนภารกิจหลัก

ตามอํานาจหนาที่ที่ตองกระทํา ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงผลของการศึกษาครั้งน้ีจะใชเปนขอมูลประกอบการ

ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานบริการสาธารณะตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพืน้ที่ไดมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

2.1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เพื่อศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลง

ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3. สมมติฐานในการศึกษา 

 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 

2. ดานการใหบริการตรงตอเวลา 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง   5. ดานการใหบริการ

อยางกาวหนา สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

4.1 ศึกษาแนวคิดประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ John D. Millett (1954: 397-400) ประกอบดวย       

5 ดาน คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการ

ใหบริการอยางตอเน่ือง และดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระ (independent variables) 

4.2 การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาจาก

พระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 (สํานักงานคณะกรรมการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2558: 18-20) กลาวถึง การจัดการบริการสาธารณะไว 6 ดาน คือ ดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน

สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม 

และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยกําหนดใหเปนตัวแปรตาม (dependent variables)  

4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ ศึกษาจาก มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ

ใหบริการของกองทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และธัญญาลักษณ เรียนกะศิลป (2555) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังมี

รายละเอียดตามหัวขอดังตอไปน้ี 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปบริบูรณ ที่อาศัยอยูในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนที่เปน

เทศบาลตําบล จํานวน 4 แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนที่เปนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 แหง ซ่ึงมี

ประชากรรวมกันทั้งหมด จํานวน 42,447 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จากการคํานวณที่คา

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได .05 จะไดจํานวนตัวอยางประชากรทั้งส้ินจํานวน 397 คน โดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ซ่ึงการสุมตัวอยาง อยางงายตามสัดสวนของจํานวนประชากร โดยวิธีการจับฉลาก  
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5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5.2.1 การสรางเคร่ืองมือ 

1) แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ (check list) เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของ        

ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได/เดือน 

2) แบบสอบถามสวนที่ 2 เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1. การใหบริการอยางแสมอภาค 2. การใหบริการ

อยางตรงตอเวลา 3. การใหบริการอยางเพียงพอ 4. การใหบริการอยางตอเน่ือง 5. การใหบริการอยางกาวหนา 

3) แบบสอบถามสวนที่ 3 เพื่อวัดระดับการใหบริการสาธารณะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 3. ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี         

และภูมิปญญาทองถิ่น 

4) แบบสอบถามตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราเปนคําถามปลายเปด (open ended) 
 

5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

5.3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคารอยละ (percentage) และคาความถี่ 

(frequency) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได/เดือน 

5.3.2 หาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น

ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

5.3.3 วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ คือ การ

ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชการหาคาดวยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

6. ผลการศึกษา 
 

6.1 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการ

ใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 

และดานการใหบริการกาวหนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ( =3.54, S.D. =.783)  

รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง (=3.47, S.D.=.821) และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการใหบริการ

อยางกาวหนา (=3.42, S.D.=.811) 
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6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ     

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผลการศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ

สงบเรียบรอย ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (=3.48, 

S.D.=.820) รองลงมา คือ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (=3.44, S.D.=.789) และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการบริหาร

จัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (=3.38, S.D.=.789) 
 

6.3 ผลการสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใชปจจัยที่สงผลตอการใหบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเกณฑ สวนปจจัยดานการใหบริการอยาง

เสมอภาค ปจจัยดานการใหบริการตรงตอเวลา ปจจัยดานการใหบริการอยางเพียงพอ ปจจัยดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 

และปจจัยดานการใหบริการอยางกาวหนา  

ตารางที่ 1 แสดงการคนหาตัวแปรพยากรณที่ใชในการพยากรณ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปรพยากรณ  (R)  (R2)  (F) Sig 

X4 .440 .387 1358.357 .000
* 

X4, X3 .461 .425 1123.616 .000
* 

X4, X3, X5 .464 .430 812.967 .000
* 

X4, X3, X5, X1 .465 .434 642.086 .000
* 

*P<.05 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ (X) จํานวน 4 ปจจัย มีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณตั้งแต .440 ถึง .456 น่ันคือ เม่ือนําปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ปจจัย

ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง (X4) เพียงดานเดียวเขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .440 มี

ประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ .387 เม่ือเพิ่มปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ปจจัยดานการ

ใหบริการอยางเพียงพอ (X3) เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .461 มีประสิทธิภาพในการ

พยากรณเทากับ .425 และเม่ือเพิ่มปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ปจจัยดานการใหบริการอยาง

กาวหนา (X5) เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .464 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ

เทากับ .430 ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ปจจัยดานการใหบริการอยาง

เสมอภาค (X1)เขาไปในสมการ จะมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .465 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ

เทากับ .434 ทั้งน้ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดาน

การใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการอยางเสมอภาค สวนดานการใหบริการตรงตอเวลา ไมสามารถร วมกัน

พยากรณได 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปรพยากรณ  (b)  (S.E.b)  (Bete) (t) 

(Constant) คาคงที่ (a) .343 .064  5.386 

4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง (X4) .340 .030 .398 11.312 

3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3) .309 .030 .346 10.343 

5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5) .122 .028 .140 4.397 

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1) .122 .028 .134 4.339 

R = .465, R2 = .434, S.E.est = .20749, F-Change = 18.825, p-value = .000* 
*
P<.05  

จากตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ทั้ง 4 ดาน พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกัน

พยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 ปจจัย คือ ปจจัย

ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง (X4) มีคาเทากับ .340 รองลงมา คือ ปจจัยดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3) มีคาเทากับ 

.309 รวมถึงปจจัยดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5) มีคาเทากับ .122 และปจจัยดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1) มี

คาเทากับ .122 ตามลําดับ สงผลทางบวกตอปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .465 คา

สัมประสิทธ์ิ การพยากรณ (R2) เทากับ .434 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749 เม่ือพิจารณา

ประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวม พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง (X4) 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3) ดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5) และดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1) 

สามารถพยากรณปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 46.50  

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีคาสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .340, .309, .122 และ.122 ตามลําดับ มีคา

สัมประสิทธ์ิการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .398, .346, .140 และ.134 ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการ

พยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .343 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ ดังน้ี 

   = a+b1X1+b3X3+b4X4+b5X5 

   = .343+.122X1+.309X3+.340X4+.122X5 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 

    = b1X1+b3X3+b4X4+b5X5 

    = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 
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จากการวิเคราะหขอมูล และนําคาสถิติตางๆ มาสรางพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการอยางเสมอภาค สามารถรวมกัน

พยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 46.50    

จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนดานการใหบริการตรงตอเวลา (X2) ไมสามารถรวมกันพยากรณได 

 

7. สรุปผลการศึกษา 

 

7.1 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับจากมาก         

ไปหานอย ไดดังน้ี คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง สวนดานที่มีคาเฉล่ียอยู

ในอันดับสุดทาย คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา  

 

7.2 ผลการวิเคราะหระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะหระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมา คือ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการบริหาร

จัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 

7.3 ผลการวิเคราะหตัวแปรปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะที่มีอํานาจพยากรณการใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ตัวแปรพยากรณ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง ดานการใหบริการอยางเพียงพอ      

ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยางเสมอภาค สามารถพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งส่ีสามารถ

รวมกันพยากรณการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 

46.50 มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 

8.1 ผลการศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการศึกษา ระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 2) ดานการใหบริการอยางตรงตอ

เวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง และ 5) ดานการใหบริการกาวหนา พบวา โดย
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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน สามารถสะทอนความคิดเห็นปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับ มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอการใหบริการของกอง

ทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

ผูใชบริการตอการใหบริการ ของกองทะเบียน 5 ดาน คือ การใหบริการอยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การ

ใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ อยางตอเน่ือง และการใหบริการอยางกาวหนา และเพื่อนําผลการศึกษานําเสนอตอ

ผูบริหารในการแกไขเปล่ียนแปลงปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกผูใหบริการขององคการใหดียิ่งขึ้น ผลการศึกษา พบวา 

ระดับความความคิดเห็นของ ผูใชบริการตอการให บริการของกองทะเบียน เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือการใหบริการอยาง

ตอเน่ือง อันดับที่ 2 คือการใหบริการอยางกาวหนา อันดับที่ 3 คือ การใหบริการอยางเสมอภาค อันดับที่ 4 การใหบริการอยาง

ทันเวลา และความคิดเห็นอันดับสุดทายคือ การใหบริการอยางเพียงพอ  
 

8.2 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผลการศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ธัญญาลักษณ  

เรียนกะศิลป (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง มีความเห็นวา ระดับผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก 1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 5.ดานการ

บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น  อยูในระดับมาก ทุกดาน  

 

8.3 ผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ไดแก ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง รองลงมา คือ 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รวมถึงดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการอยางเสมอภาค ทั้งน้ีเปนเพราะ 

ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ความสามารถในการ

ตอบสนองของผูรับบริการไดอยางเพียงพอเทาเทียมกัน ตอเน่ืองกันทันตอเวลา และกาวหนาทั้งในปริมาณ และคุณภาพของ

งานน้ันๆ ถาหากไมมีการใหบริการอยางตอเน่ืองก็ไมสามารถที่จะพัฒนาบริการใหมีประสิทธิภาพได การใหบริการประชาชน

ที่ดี ควรเปนการใหบริการแบบครบถวนสมบูรณเปนการพัฒนาระบบการใหบริการ และทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของ

พนักงานสวนตําบลที่มีเปาหมายที่ จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณ มีความสะดวกรวดเร็วใน
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การใหบริการมุงที่จะใหบริการในเชิงสงเสริม และสรางทัศนคติ และความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการ และผูรับบริการ 

ตลอดจนเปนการใหบริการที่มีความถูกตองชอบธรรม สามารถตรวจสอบได สรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการ และใน

การที่จะไดรับบริการจากเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังที่ จอหน ดี มิเลส (John D. Millett, 1954: 34)  

ใหนิยามวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงความ

พึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหกับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

(equitable service) 2) การใหบริการอยางรวดเร็ว (timely service) 3) การใหบริการอยางพอเพียง (ample service)  

4) การใหบริการอยางตอเน่ือง (continuous service) 5) การใหบริการอยางกาวหนา (progression service) และรวมถึง 

โดยสามารถรวมกันพยากรณ การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .465 คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ  

(R2) เทากับ .434 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .20749 ตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ดาน แตสามารถทํานาย

ตัวแปรอิสระไดทั้งหมด 4 ดาน โดยสามารถทํานายปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 43.40 สวนดานการใหบริการตรงตอเวลา ไมสามารถรวมกัน

พยากรณได 
 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ดานการใหบริการตรงตอเวลา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาวควรเพิ่มความชวยเหลือ

ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหมีความอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใหบริการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แปลงยาวสามารถปรับลดขั้นตอนไดใหทันตอการ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว ควรเพิ่มการใหบริการไดทันตอความตองการใชงานของประชาชนอีกดวย 

9.1.2 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาวควรเพิ่มผลงานที่มี

คุณภาพตรงตามที่ตองการจากของประชาชนตองการ โดยใหเกิดความพึงพอใจตอผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว ใหมากที่สุด และยังรวมถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรเพิ่มการใชเครื่องมือที่

ชวยใหบริการทําไดอยางทั่วถึง มากกวาที่เปนอยูอีกดวย 

9.1.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรมีการขยายเขตไฟฟา การ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางครอบคลุมใหทุกพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรมีการใหบริการนํ้าประปา

ในทองถิ่น โดยนํ้าประปาตองมีคุณภาพมีมาตรฐาน ปลอดภัยแกประชาชน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแปลง

ยาว ควรมีการจัดสรางระบบการชลประทาน และตรวจสอบหาแหลงนํ้า อยางเหมาะสม 

9.1.4 ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว ควรมีการสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่ที่อยูอาศัย และปาไม รวมถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอแปลงยาว จัดใหมีการใหบริการดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชวยเพิ่มรายไดเขาชุมชน ซ่ึงยังรวมถึงการที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอําเภอแปลงยาว ควรมีการใหบริการดานการวางแผนสงเสริมพาณิชยกรรม อยางจริงจังและเหมาะสม

ตามลําดับ 
 

2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

อ่ืนๆ แลวนํามาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น 
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2.2 ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจะไดมุมมอง 

และภาพรวมของประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ และความคาดหวังตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะที่ตรง

กับความตองการในปจจุบัน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปญหาตางๆ ของประสิทธิการใหบริการสาธารณะ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก

ประชาชน และสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

2.4 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะทําใหทราบถึงประเด็นที่ลึกซ้ึงมาก

ยิ่งขึ้น ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณอาจไมสามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจนครบถวนเทาที่ควร และเพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการใหบริการสาธารณะ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” เลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด อาจารยที่

ปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต รวมถึงคณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทาน 

ที่ไดเสียสละเวลาชวยเหลือในการใหคําปรึกษา แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ นับตั้งแตผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการวิจัยดวยดีตลอด

มา และขอขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ใหความเมตตา 

ถายทอดความรู ความเขาใจ ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควางานนิพนธครั้งน้ีไดอยางถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดใหความกรุณาและอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิจัย ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ขอบคุณนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในพื้นที่ และขอขอบคุณประชาชนทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ได

รวมกันสรางสรรคงานวิจัยเลมน้ีใหแกผูวิจัย จนเปนผลสําเร็จดวยดี ตลอดจนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก 2) ระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย

ภาคตะวันออก และ 3) ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก 

สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน จํานวน 395 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ

สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา มีดังตอไปน้ี 

1) คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2) ระดับการเขารับบริการของศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

3) ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก คือ ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จํานวนเงินลงทุน เพศชาย พื้นที่ปลูก และประสบการณการทําไรออย 

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะสวนบุคคล  การเขารับบริการ  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยภาคตะวันออกออก 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to study 1) the personal characteristics affecting services 

accessibility of the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry Promotion Center, 2) the 

level of services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry Promotion 

Center, and 3) factors affecting services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated 

Sugar Industry Promotion Center. The sample was comprised of 395 people obtained by simple random 

sampling. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis 

were frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
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The results of the study were as follows: 

1. The personal characteristics which affected the services accessibility of the Eastern Region Sugar 

Cane and Granulated Sugar Industry Promotion Center, as a whole, were at a high level.  

2. The level of services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated Sugar Industry 

Promotion Center, as a whole, was at the highest level. 

3. Factors which affected the services accessibility at the Eastern Region Sugar Cane and Granulated 

Sugar Industry Promotion Center were educational backgrounds, gender, investments, and experiences in 

sugar cane farming. 

 

Keywords:  personal characteristics, services accessibility, Sugar Cane and Granulated Sugar Industry 

Promotion Center, eastern region 

 

1. บทนํา  

 

สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) เปนสวนราชการหลักในภารกิจการสงเสริมพัฒนา และกํากับ

ดูแลอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายของประเทศ แนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา หลักประกอบดวย (1) 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่มีประสิทธิผลโดยมีเปาประสงคการกําหนด

นโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ สามารถสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเน่ือง มี

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน (2) การพัฒนาระบบชี้นํา เตือนภัย และขอมูล

สารสนเทศดานอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทราย และ อุตสาหกรรมตอเน่ือง โดยมีเปาประสงค ขอมูลสารสนเทศและการเตือน

ภัยดาน อุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ืองไดรับการยอมรับและนําไปใชประโยชน (3) การสนับสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมออยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ือง อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาประสงค

อุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ืองมีการเติบโตอยางมีดุลยภาพและเสถียรภาพ (4) การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรและการบริหารราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ  เปาหมายยุทธศาสตร

ในระยะยาวสูป 2569 ไดกําหนดไวในแนวทาง (1) การขยายพื้นที่ปลูกออยทดแทน พื้นที่นาขาวที่ไมเหมาะสม จํานวนราว      

6 ลานไร รวมกับพื้นที่ปลูกออยเดิมที่ 10.07 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกออย ทั้งส้ิน 16.07 ลานไร ในป 2569 (2) เพิ่มผลผลิตออย

จากพื้นทีป่ลูกออยทดแทนพื้นที่นาขาวทีไ่มเหมาะสม จํานวน 61.20 ลานตัน และเพิ่มผลผลิตออยจากพื้นที่ปลูกออยเดิมจํานวน 

120.84 ลานตัน รวมผลผลิตออย ทั้งส้ิน 182.04 ลานตัน ในป 2569 (ปจจุบัน 103.68 ลานตัน) (1) เพิ่มผลผลิตนํ้าตาลทราย

จากพื้นที่ปลูกออย ทดแทนพื้นที่นาขาวที่ไมเหมาะสมจํานวน 6.19 ลานตัน และเพิ่มผลผลิตนํ้าตาลทรายจากพื้นที่ปลูกออยเดิม

เปน 14.17 ลานตัน) รวมผลผลิตนํ้าตาลทรายทั้งส้ิน 20.36 ลานตัน ในป 2564 (ปจจุบัน 11.29 ลานตัน) ดวยภารกิจที่ครบ

วงจรในหวงโซอุปทานนับแตในระดับตนนํ้า ซ่ึงรวมถึงการมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาพันธุออยที่เหมาะสม ไปจนถึงปริมาณ

ผลิตภาพในรูปของนํ้าตาลที่แขงขันไดในตลาดโลก ตลอดจนความสามารถของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายที่จะรองรับ

การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ของไทยในป 2559 (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย, 2558: 1-5)  

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตออยเพื่อใหไดผลผลิตออยเพียงพอ และยั่งยืนบนสภาวะของการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอม และการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ตองการวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยทีี่สามารถแกไขปญหา 

และสงเสริมใหการปลูกออยมีประสิทธิภาพสูงสุดในแตละพื้นที่ ซ่ึงจะทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไรออยมีความ

ม่ันคงและเชื่อม่ันในระบบการผลิตออยของประเทศ ซ่ึงการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และวิธีการจัดการ ในการผลิตออย 
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ตองการการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตตอยอดที่สามารถนํามาใชไดจริงอยางตอเน่ือง ในทุกดานของการผลิตออย เชน 

เทคโนโลยี กระบวนการปรับปรุงพันธุออยใหไดพันธุออยที่เหมาะสมตอสภาวะแวดลอมและพื้นที่การพัฒนาเครื่องจักรกลในการ

ผลิตออยทุกกิจกรรมที่สามารถทดแทนแรงงานคน หรือชวยใหแรงงานสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนา

ระบบการจัดการนํ้าในไรออย งานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาดานโรคและแมลงศัตรูออย ธาตุอาหารออย การพัฒนารูปแบบการ

จัดการไรออย การวิจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพของผลผลิตออย ตลอดจนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาในดานส่ิงแวดลอมในการ

ผลิตออย และการวิจัยดานอ่ืนที่เก่ียวของทําใหการผลิตออยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต ซ่ึงการวิจัยและพัฒนา

เปนหนาที่ประการหน่ึงที่ภาครัฐจะตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรชาวไรออยมีการงานอาชีพที่ม่ันคงยั่งยืน และได

ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย การวิจัยยังมีสวน

สําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมออย นํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเน่ือง งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

ยังคงตองใหความสําคัญตอไปเพราะจะเปนตัวเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน งานวิจัยสําหรับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพการ

วิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือทิ้งจากการใชประโยชนในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ซ่ึงจะเปนการเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจและเก่ียวเน่ืองกับการดูแลเอาใจใสส่ิงแวดลอมควบคูไปดวย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2559: 2) 

ดั้งน้ัน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลภาคตะวันออก มีเขตพื้นที่ใหบริการเขตภาคตะวันออกประกอบดวย 

จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรีและสระแกว ซ่ึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ไดเปด

ดําเนินการมาเปนระยะเวลานานและมีพื้นที่ดูแลครอบคลุมถึง 5 จังหวัด จึงไดเรงเห็นถึงความสําคัญของนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ

การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ที่มีตอการดําเนินงานและ

บริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใช

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและจัดบริการสงเสริมการเกษตรใหเปนที่ประทับใจของเกษตรกรและ

สนับสนุนสงเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเก่ียวกับยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานออยและนํ้าตาลทรายใหบรรลุผล

สําเร็จดวยปจจัยคุณภาพการบริการตามพันธกิจและคานิยมของสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย คือ เปนธรรม 

โปรงใส พรอมใหบริการตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย 

ภาคตะวันออก 

2.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาล

ทราย ภาคตะวันออก 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย           

ภาคตะวันออก 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

 

3.1 คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย       

ภาคตะวันออก ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคลอะไรบาง 

3.2 ระดับคุณภาพการบริการที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย    

ภาคตะวันออก อยูในระดับมาก 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2591 

3.3 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ภาคตะวันออก       

มีปจจัยอะไรบางทีส่งผลตอคุณภาพการใหบริการ 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

4.1 ตัวแปรอิสระ แนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) และศิริพันธ ถาวรทวีวงษ 

(2543: 110) ความแตกตางของบุคคลแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน คือ คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

ประสบการณการทําไรออย คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน 

จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป 

4.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยคุณภาพการบริการ (Service Quality) 10 ดาน ของ Parasuraman et al, (1988)  

ประกอบดวย 1) การสัมผัสได 2) ความนาเชื่อถือได 3) การตอบสนอง 4) ความสามารถ 5) ความสุภาพ 6) ความเชื่อถือในผูให

บริการ 7) ความปลอดภัย 8) การถึงบริการ 9) การติดตอส่ือสาร 10) ความเขาใจในลูกคา 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

5.1.1 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เกษตรกรชาวไรออยในภาคตะวันออก ปการผลิต 2558/2559 จํานวน

ประชากร 9,995 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว (สํานักงานคณะกรรมการ

ออยและนํ้าตาลทราย เดือน เมษายน, 2559) 

5.1.2 กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไรออยที่เขารับบริการ

ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก โดยแบงตามกลุมสมาชิกของแตละจังหวัด มีจํานวน

ประชาชน 9,995 คน ไดมาโดยใชสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซ่ึงการสุมตัวอยาง อยางงายตามสัดสวนของ

จํานวนประชากร โดยวิธีการจับฉลาก รวมถึงการกําหนดจํานวนตัวอยางใหมีคาความคาดเคล่ือนของการสุม .05 เม่ือใชสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จะไดจํานวนตัวอยางประชากรทั้งส้ินจํานวน 395 คน  

 

ตารางที่ 1 แจกแจงจํานวนกลุมตัวอยางเปนรายจังหวัด ดังน้ี 

  

ลําดับที่ จังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 จังหวัดชลบุรี 1,465 56 

2 จังหวัดระยอง 103 4 

3 จังหวัดจันทบุรี 121 5 

4 จังหวัดปราจีนบุรี 362 14 

5 จังหวัดสระแกว 7,944 316 

 รวม 9,995 395 
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5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5.2.1 การสรางเคร่ืองมือ 

1) แบบสอบถามสวนที่  1 เปนแบบเลือกตอบ (check list) เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล                

ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่

ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป 

2) แบบสอบถามสวนที่ 2 เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารับบริการประชาชนของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก โดยแบงออกเปน 10 ดาน 1) การสัมผัสได 2) ความนาเชื่อถือได              

3) การตอบสนอง 4) ความสามารถ 5) ความสุภาพ 6) ความเชื่อถือในผูใหบริการ 7) ความปลอดภัย 8) การถึงบริการ         

9) การติดตอส่ือสาร 10) ความเขาใจในลูกคา 

3) แบบสอบถามสวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการเขาบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก เปนคําถามปลายเปด (open ended) 
 

5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคารอยละ (percentage) และคาความถี่ 

(frequency) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

ตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การกูยืม จํานวนรอบการผลิตตอป 

5.3.2 หาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นใน

การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย ( ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.3.3 วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ความคิดเห็นในการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก โดยใชการหาคาดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

6. ผลการศึกษา 

 

6.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เพศชาย จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.76 รองลงมา คือ เพศหญิง จํานวน 

155 คน คิดเปนรอยละ 39.24 สวนใหญอายุอยูในชวง 51 - 60 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาอายุอยู

ในชวง 41 – 50 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.87 นอยที่สุดอายุอยูในชวง61ปขึ้นไป จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 

2.53 สวนใหญมีประสบการณการทําไร 11-20ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 43.29 รองลงมามีประสบการณการทําไร 

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.34 นอยที่สุดมีประสบการณการทําไรนอยกวา5ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.78 

สวนใหญมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.61 รองลงมามีมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.05 นอยที่สุดมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปนรอย

ละ 2.28 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 35,001 - 40,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.43 รองลงมามีรายได

เฉล่ียตอเดือน 30,001 - 35,000 บาท จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.57 นอยที่สุดมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 10,000 

บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.52 และสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 75.70 รองลงมา 

นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.66 นอยที่สุด นับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู จํานวน 16 คน คิดเปน
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รอยละ 4.05 และสวนใหญมีจํานวนไรทั้งหมด 21-30 ไร จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 30.38 รองลงมามีจํานวนไรทั้งหมด 

11-20 ไร จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.09 มีจํานวนไรนอยที่สุด 3-10 ไร คิดเปนรอยละ 10.89 สวนใหญเงินลงทุน 

15,001-20,000บาท คิดเปนรอยละ 42.03 รองลงเงินลงทุน 5,000-10,000บาทจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ26.08 นอย

ที่สุดเงินลงทุน 20,000ขึ้นไป สวนใหญไมมีบุตร จํานวน 226 คนคิดเปนรอยละ 57.22 รองลงมามีจํานวนบุตร 2 คนคิดเปน

รอยละ24.56 นอยที่สุดจํานวนบุตร 3 คนขึ้นไปคิดเปนรอยละ4.56 สวนใหญการกูยืมไมไดกูยืมจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 

90.63 รองลงมากูยืมจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ9.37 สวนใหญมีการผลิตตอป 1 รอบ จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 

9.37 รองลงมามีการผลิตตอป 2 รอบ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.92   

 

6.2 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับการเขารับการบริการที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก 

ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ภาคที่ 3 

จังหวัดชลบุร ีประกอบดวย 10 ดาน คือ การสัมผัสได ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความสุภาพ ความเชื่อถือ

ในผูใหบริการ ความปลอดภัยการถึงบริการ การติดตอส่ือสาร และความเขาใจในลูกคา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ   

มากที่สุด เม่ือพิจารณาดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ความสามารถ ( =4.57, S.D.=.848) รองลงมา คือ การสัมผัสได 

(=4.56, S.D.=.837) และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การถึงบริการ (=4.18, S.D.=.845) 
 

6.3 ผลการสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและ

น้ําตาลทราย ภาคตะวันออก 

การสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย

ภาคตะวันออก โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใชคุณลักษณะของตัวแปรที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก เปนเกณฑโดยใชคุณลักษณะของตัวแปรประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ศาสนา จํานวนพื้นที่ปลูก จํานวนเงินในการลงทุน จํานวนบุตร การ

กูยืม และจํานวนรอบการผลิตตอป โดยกําหนดคาเปนตัวแปรหุน  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล

ทรายภาคตะวันออก 

ตัวแปรพยากรณ  (b)  (S.E.b)  (Bete)  (t) 

(Constant) คาคงที่ (a) 2.159 .009  6.545 

12. ปริญญาตรี (X12) .328 .100 .322 3.301 

29. เงินลงทุน 15,001-20,000 (X29) .314 .092 .384 3.407 

1. เพศชาย (X1) .246 .084 .300 2.933 

25. จํานวนไร 31-40 ไร (X25) .246 .116 .206 2.109 

27. เงินลงทุน 5,000-10,000 (X27) .204 .104 .224 1.978 

23. ประสบการณ 11-20 ป (X23) .198 .082 .244 2.402 

R = .614, R2 = .599, S.E.est = .38462, F-Change = 3.914,  p-value = .000* 

*P<.05 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาล

ทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี มี 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (X12) มีคาเทากับ .328 รองลงมา คือ ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) มีคาเทากับ .314 

คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ เพศชาย (X1)มีคาเทากับ .246 ปจจัยดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X25)มีคา

เทากับ .246 ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X27) มีคาเทากับ .204 และปจจัยดานประสบการณการทําไร

ออย 11-20 ป (X23) มีคาเทากับ.198 ตามลําดับ ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและ

นํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .614 คา

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) เทากับ .599 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 เม่ือพิจารณา

ประสิทธิภาพในการพยากรณในภาพรวม พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (X12) ดานจํานวน

เงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) ดานเพศ เพศชาย (X1) ดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X25) ดานจํานวนเงินลงทุน 

5,000-10,000 บาท (X27) และดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X23) สามารถพยากรณปจจัยที่สามารถรวมกัน

พยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี       

ไดรอยละ 59.90  

ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล

ทรายภาคตะวันออก มีคาสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .328, .314, .246,.246 ,.204 และ .198 

ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .322, .384, .300,.206, .224 และ .244 

ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 2.159 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ ดังน้ี 

 = a+b1X1+b12X12+b23X23+b25X25+b27X27+b29X29 

 = 2.159+.246X1+.328X12+.198X23+.246X25+.204X27+.314X29 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 

 = b1X1+b12X12+b23X23+b25X25+b27X27+b29X29 

 = .300X1+.322X12+.244X23+.206X25+.224X27+.384X29 

จากการวิเคราะหขอมูล และนําคาสถิติตาง ๆ มาสรางพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคตะวันออก พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคตะวันออก ดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (X12) ดานจํานวนเงิน

ลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) ดานเพศ เพศชาย (X1) ดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X25 )ดานจํานวนเงินลงทุน 

5,000-10,000 บาท (X27) และดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X23) สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอ

การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ไดรอยละ 59.90 จึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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7. สรุปผลการศึกษา 

 

7.1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ

น้ําตาลทราย 

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240 

คน คิดเปนรอยละ 60.76 สวนใหญอายุอยูในชวง 51 - 60 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 44.30 สวนใหญมีประสบการณ

การทําไร 11-20ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 43.29 สวนใหญมีคุณวุฒิสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 192 คน  

คิดเปนรอยละ 48.61สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 35,001 - 40,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.43 สวนใหญ 

นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 75.70สวนใหญมีจําไรทั้งหมด 21-30 ไร จํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 

30.38 สวนใหญเงินลงทุน 15,001-20,000บาท คิดเปนรอยละ 42.03สวนใหญไมมีบุตร จํานวน 226 คนคิดเปนรอยละ 57.22 

สวนใหญการกูยืมไมไดกูยืมจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 90.63 และสวนใหญมีการผลิตตอป 1 รอบ จํานวน 340 คน คิด

เปนรอยละ 9.37 
 

7.2 ผลการวิเคราะหระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก 

ระดับการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ประกอบดวย 10 ดาน 

คือ การสัมผัสได ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความสามารถ ความสุภาพ ความเชื่อถือในผูใหบริการ ความปลอดภัยการถึง

บริการ การติดตอส่ือสาร และความเขาใจในลูกคา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาดานที่มีคาเฉล่ีย

มากที่สุด คือ ความสามารถ (=4.57, S.D.=.848) รองลงมา คือ การสัมผัสได (=4.56, S.D.=.837) และดานที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด คือ การถึงบริการ (=4.18, S.D.=.845) 
 

7.3 ผลการวิเคราะหตัวแปรในปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาล

ทรายภาคตะวันออก 

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาล

ทรายภาคตะวันออก พบวา ตัวแปรพยากรณ คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก พบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการ

ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก มี 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (X12) ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ เพศ

ชาย (X1) ปจจัยดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X25) ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X27) และปจจัย

ดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X2 3 )  สามารถพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก (y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งหกรวมกัน

พยากรณการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ไดรอยละ 59.90 มีคาความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 

ไดดังน้ี 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 = .300X1+.322X12+.244X23+.206X25+.224X27+.384X29 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

 

8.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ

น้ําตาลทรายภาคตะวันออก 

ผลการศึกษา คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาล

ทรายภาคตะวันออก ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และ

นํ้าตาลทรายภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับ สมสุข ฐานะวร (2552) 

ศึกษาคุณภาพการใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา เทศบาลตําบลตะคุด อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบวา ผูรับบริการที่มา

ชําระภาษีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/สูงกวา ประกอบอาชีพคาขาย/อาชีพ 

สวนตัว มีสถานภาพสมรส รายไดนอยกวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ จัดเก็บภาษี กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลตะคุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูใน ระดับสูงทั้งหมด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แตผูใชบริการที่มี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได และประเภทภาษีที่ชําระแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณภาพ การใหบริการไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ อรุโณทัย อุนไธสง (2552) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองการ

เจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา คุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ

ปานกลาง เรียงลําดับรายดานจากมากไปนอยไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานผลงาน ของการบริการ ดานความเสมอภาค 

ดานระบบการใหบริการ และดานประสิทธิภาพการบริการ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการจําแนก

ตามเพศ พบวา มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือแยกตามรายดานพบวา 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานผลงานของการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานความเสมอภาค

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดานระบบใหบริการและดานประสิทธิภาพ การบริการไมแตกตางกัน จําแนก

ตามระดับการศึกษา พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการดานระบบการใหบริการ

ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประเภทบุคลากรและอายุ พบวาประเภทบุคลากรและอายุที่

ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันจําแนกตามสายงาน พบวา 

บุคลากรที่มีสายงานตางกันระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการดาน

ประสิทธิภาพการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานระบบการ

ใหบริการ ดานผลงานของการบริการและดานความเสมอภาค ไมแตกตางกัน 
 

8.2 ผลการศึกษา การเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทรายภาคตะวันออก 

ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายตะวันออก โดย

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับ สิงหา เกตุแกว (2556) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ

ประชาชนตอ คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลคลองใหญอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ระดับความ

คิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลคลองใหญอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยแยกเปนรายดาน พบวา ดานความนาเชื่อถือ ไววางใจในการบริการอยูในระดับมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 

รองลงมาคอืความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากที่สุด ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับมาก เปน

ลําดับที่ 3 ดานการให ความม่ันใจแกผูมารับบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 4 ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ 

ผูรับบริการ อยูในระดับมาก เปนลําดับสุดทาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นของ

ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด แตกตางกัน และประชาชนที่

มีอายุระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาลตําบลคลองใหญ
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อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ ของเทศบาลตําบลคลองใหญ 

อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยแยกเปนรายดานพบวาดานความนาเชื่อถือไววางใจในการ

บริการอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากที่สุด ดานการ

ตอบสนองตอ ผูรับบริการอยูในระดับมากดานการใหความม่ันใจแกผูมารับบรกิารอยูในระดับมากและดานความเขาใจ และเห็น

อกเห็นใจผูรับบริการ อยูในระดับมาก  
 

8.3 ผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และน้ําตาลทราย      

ภาคตะวันออก 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาค

ตะวันออก ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายพบวา ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออยภาคตะวันออก และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออกมี 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (X12) รองลงมา คือ ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท (X29) คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ 

เพศชาย (X1) ปจจัยดานจํานวนพื้นที่ปลูก 31-40 ไร (X25) ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท (X27)   และ

ปจจัยดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป (X23) มี ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย

และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .614 คา

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) เทากับ .599 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.est) เทากับ .38462 สามารถพยากรณ

ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาค

ตะวันออก ไดรอยละ 59.90 

จากผลการศึกษา พบวา ตัวแปรทั้ง 6 ปจจัย ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ออย และนํ้าตาลทรายภาคตะวันออก ประกอบดวย 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานคุณลักษณะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท คุณลักษณะของตัวแปร ปจจัยดานเพศ เพศชาย ปจจัยดานจํานวนพื้นที่

ปลูก 31-40 ไร ปจจัยดานจํานวนเงินลงทุน 5,000-10,000 บาท และปจจัยดานประสบการณการทําไรออย 11-20 ป โดยมีอยู  

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาค

ตะวันออก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีปจจัย 6 ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ภาคตะวันออก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

 

9.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทรายภาค

ตะวันออก ผูตอบแบบสอบถามน้ัน  

1. สวนใหญเปนเพศชาย ดังน้ันเพศหญิง อาจประกอบอาชีพการทําไรออยนอยเน่ืองจากเปนงานที่

คอนขางรอน ใชแรงงานมาก จึงมีผลทําใหมาใชบริการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคที่3 นอย ศูนยควร

จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการทําไรออยในเพศหญิงเพิ่มขึ้น   

2. สวนใหญดานเงินลงทุนชาวไรออยที่ใชเงินลงทุน 15,000-20,000 บาท และเงินลงทุน 5,000-10,000

บาท จะสนใจเขามารับบริการเน่ืองจากชาวไรออยใชเงินลงทุนเยอะจึงตองการผลกําไรอยางแทจริงและชาวไรที่มีเงินลงทุน
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5,000-10,000 บาท ตองการใหไดผลกําไรสูงสุด ดังน้ันทางศูนยควรแนะนําสงเสริมใหชาวไรออยที่ใชเงินลงทุนนอยกวา 

15,000-20,000 บาท เขามาใชบริการใหมากขึ้นเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและผลผลิตของชาวไรออยตอไป  

3. สวนใหญผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีสวนเขามาใชบริการ เน่ืองจากตองการความรูเพิ่มเติม

จากความรูเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของตน ผูที่มีการศึกษาในระดับที่นอยกวาระดับปริญญาตรียังมีวิธีการ

แบบเดิมไมสนใจเขารับบริการจากศูนย ดังน้ันทางศูนยควรเขาไปจัดการอบรมภายในพื้นที่เพื่อกระตุนชาวไรออยใหเขาไปใช

บริการของศูนยเพื่อชี้แจงขอดีขอเสียหากไมติดตามขอมูลขาวสารของศูนยจะเกิดผลเสียอยางไรบาง    

4. สวนใหญมีพื้นที่ปลูกออยจํานวนไร 31-40 ไร สนใจการเขารับบริการของศูนยเพื่อดูแลจัดการผลผลิต

ของตน ชาวไรที่มีพื้นที่นอยกวา31-40 ไร เขาใชบริการนอยเน่ืองจากจํานวนไรนอยจึงไมคํานึงถึงผลกระทบกับการทําไรออย 

ทางศูนยควรจัดการอบรมเพื่อชี้แจงการจัดการประสิทธิภาพผลผลิตใหกับชาวไรออยพื้นที่ปลูกนอยก็สามารถสรางผลกําไรได

มาก  

5. สวนใหญมีประสบการณปลูกออย 11-20 ป เขาใชบริการ ชาวไรที่มีประสบการณปลูกออยนอยกวา11-

20ป เขาใชบริการนอยเน่ืองจากยังไมทราบถึงขอมูลขาวสารของศูนย ควรชี้แจงประชาสัมพันธเก่ียวกับศูนย และเพิ่มชอง

ทางการติดตอใหมากขึน้ 
 

1.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย ในจังหวัด

อ่ืนๆ แลวนํามาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น 

1.2 ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปญหาตางๆ ของปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ออย และนํ้าตาลทราย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน และสรางพึ่งพอใจใหแกผูรับบริการ 

1.3 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะทําใหทราบถึงประเด็นที่ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณอาจไมสามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจนครบถวนเทาที่ควร และเพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเขารับบริการของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลทราย        

ภาคตะวันออก” เลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ

อาจารย ดร.ภูริวัจน รักษธนอนันต รวมถึงคณาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา

ชวยเหลือในการใหคําปรึกษา แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ นับตั้งแตผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการวิจัยดวยดีตลอดมา และ

ขอขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ใหความเมตตา ถายทอดความรู 

ความเขาใจ ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควางานนิพนธครั้งน้ีไดอยางถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดใหความกรุณาและอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิจัย ขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและ

นํ้าตาลทรายภาคที3่ จังหวัดชลบุร ีขอขอบคุณชาวไรออยในเขตพื้นที่รับบริการในภาคตะวันออก ทุกทานที่ใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ได

รวมกันสรางสรรคงานวิจัยเลมน้ีใหแกผูวิจัย จนเปนผลสําเร็จดวยดี ตลอดจนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจ 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ปญหาและอุปสรรคในการมี 

สวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา และขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย โดยใชเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพัทลุงเปนกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นน้ี 

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวนทั้งส้ิน 15 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ประกอบกับการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา โดยกําหนดแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการมีสวนรวม 

(The Participation) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง 

ในเครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

ยางพารามาก สวนเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และเครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน เกษตรกรชาวสวนยางยังมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย ซ่ึงภาพรวมแลว ภาครัฐยังมีบทบาทนําอยูมาก ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย 

ตั้งแตขั้นการวางแผน ขั้นการตัดสินใจ ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้นการติดตามและประเมินผล แตเปนที่นาสังเกตวา 

ขั้นของการตัดสินใจ ภาครัฐเปนผูมีบทบาทแตเพียงฝายเดียว นอกจากน้ี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกร

ชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุหลัก คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังมีปญหาเรื่องของเอกสารสิทธ์ิ

ในที่ดินปลูกยางพารา ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

นอกจากเกษตรกรขาดความรูความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมและยังไมมีประสบการณในกระบวนการดังกลาวแลว ยังขาดความ

รวมมือและประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ที่สําคัญ ภาครัฐมองไมเห็นถึงความสําคัญ

ของการดึงเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน 

ตั้งแตการจําแนกลักษณะของปญหา การจัดทําทางเลือกนโยบาย การใหความเห็นชอบนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ

การประเมินผลนโยบาย ทั้งน้ี จะตองดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนดวย 
 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  กระบวนการกําหนดนโยบาย  เกษตรกรชาวสวนยาง 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study about the participation of rubber tappers in Phatthalung 

province in term of policy formulation, the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, 

the factors that influence to the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, 

problems and barriers of the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, and 

suggestions of how to encourage the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation.  

By using the case study from rubber tappers in Phatthalung province. This research is a quality research, 

which use interview method to collect the data from 15 interviewees by using structured interview and 

use the information from other sources such as books, journals and online sources. By setting the theories, 

which is related to the participation, public policy and the study which linked to the participation in 

policy formulation. 

In this study found that the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation in 

Phatthalung province. For the association of BangKaeo district’s area and local association in Pha bon 

district’s area, the rubber tappers are highly participated in Rubber’s policies formulation. Conversely, 

the association in Meuang district’s area and Khuan Khanun district’s area, the rubber tappers are low 

participated in Rubber’s policies formulation. Participation due to government section still be the main 

influencer. In every process of policy from setting plan, decision making, take action, and analyst the 

result. The study shows that government section takes main role of decision making. Furthermore, the 

factors that influence to the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation consist 

economy factors included the problem of Land rights document issuance. In terms of problems and 

barriers of the participation of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation. Nonetheless, rubber 

tappers are lacked knowledge and understanding and participate in low level. Plus, they lack of the 

participation and cooperation between government and rubber tappers in any acclivities. The most 

important point is government section is not emphasis on rubber tappers’ participation about the process of 

policy. of rubber tappers in term of rubber’s policy formulation, the government should emphasis on the 

policies in every process from the classification of problems and evaluation of policy. Thus, government 

section should encourage rubber tappers to be a part in every process.  

 

Keywords: the participation, policy formulation process, rubber tapers 

 

บทนํา 

 

 การเปล่ียนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2475 เปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 

หัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กระบวนการอันแสดงถึงความ

เปนเจาของอํานาจอธิปไตยของประชาชน สังคมไทยมีวิวัฒนาการทางการเมืองมาเปนลําดับ การยอมรับความคิดเรื่อง

กฎเกณฑรัฐธรรมนูญมีความแพรหลาย ระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน การเขารวมและความสนใจของประชาชนเรื่อง

การเมืองระดับชาติกําลังเติบโต การปฏิรูปการเมืองไทยที่เห็นไดชัดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงให
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ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 น้ัน มีผลใหประชาชนมีชองทางเขามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

โดยบัญญัติไวชัดเจนในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมี

สวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนํา

ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 

 การกําหนดนโยบายของรัฐบาลจึงมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและดานชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน

ประเทศ การกําหนดนโยบายจึงเปนส่ิงสําคัญที่ทุกฝายโดยเฉพาะประชาชนผูไดรับผลประทบโดยตรงหากเกิดการเปล่ียนแปลง

ของนโยบาย นโยบายที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ไดแก นโยบายดานความม่ันคงของชาติ ดานลด

ความเหล่ือมลํ้าของสังคม ดานการเขาถึงบริการของรัฐ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม เปนตน เหลาน้ีลวนเปนนโยบายที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและการสงเสริมความกินดี

อยูดีของประชาชนของประเทศ นโยบายมีรากฐานมาจากสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมและปญหาที่ประชาชน

คาดหวังวาจะไดรับการแกไขปญหาจากรัฐบาล แตเดิมการกําหนดนโยบายมีลักษณะส่ังการจากบนลงลาง (Top-down) 

ประชาชนสวนใหญไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทําใหนโยบายในดานตาง ๆ สวนใหญถูกกําหนดจากสวนกลาง 

ประชาชนเปนเพียงผูรับการพัฒนา ไมไดมีสวนในการกําหนดทิศทางนโยบาย ผลที่ตามมาคือ ความไมสอดรับของนโยบาย

รัฐบาลกับประชาชน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมา เชน การชุมนุมประทวง เปนตน การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด

นโยบายของประชาชน เทากับมีความสําคัญตอการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการกระจายโอกาสให

ประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง ทั้งยังทําใหผูปกครองและผูถูกปกครองไดมีโอกาสทราบความตองการ

ของกันและกันอยางแทจริงทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐตอบสนองตอผูเปนเจาของประเทศในดานเศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคม 

 นโยบายดานเศรษฐกิจภาคการเกษตรของรัฐบาล จัดเปนนโยบายสําคัญที่ขับเคล่ือนประเทศและมีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรกรรมถือเปนอาชีพหลักของ

ประชากรสวนใหญของประเทศ ยางพารา พืชเศรษฐกิจอันดับตัน ๆ ของประเทศ ทํารายไดมากกวาปละ 1 แสนลานบาท 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2558) ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกวา 60 จังหวัด มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานยางพารา 

คือ การยางแหงประเทศไทย หรือ กยท. โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางรวมกับทาง กยท. ผูมี

สวนไดเสียในเรื่องดังกลาว ทั้งน้ี กยท. ไดออกระเบียบการยางแหงประเทศไทย วาดวยเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

พ.ศ. 2559 เขามาทําหนาที่รวมกับ กยท. ในการกําหนดนโยบายยางพารา ซ่ึงเปนกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 

การที่เกษตรกรไดเขาไปมีสวนรวมไดมีโอกาสทราบถึงความตองการของกันและกันอยางแทจริง และเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา

ที่เหมาะสม ทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐเปนที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย  

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย ไดเลือกพื้นที่จังหวัดพัทลุง เปนกรณีศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการ

กําหนดนโยบายยางพารา เพื่อจะนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวน

ยางและประชาชนในสังคม และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ

สอดคลองกับหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา  

 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา  

 4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย

ยางพารา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้ง

น้ีผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม กระบวนการกําหนดนโยบาย จากหนังสือ และงานวิจัยที่

เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ดังน้ี 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่กระจายอํานาจการปกครองใหกับประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการปกครอง Almond and Powell (1966: 34-37) ไดแบงวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไว 

3 รูปแบบ คือ (1) แบบดั้งเดิม (parochial) คือ สมาชิกในสังคมการเมืองไมรับรูหรือรูเพียงเล็กนอยเก่ียวกับระบบการเมือง ไม

สนใจการเมือง และไมคิดวาจะไดรับผลกระทบจากการเมือง คนที่มีความคิดแบบน้ีจึงไมคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

ทําใหประชาชนมีสํานึกทางการเมืองต่ํา ขาดการมีสวนรวมทางการเมือง (2) แบบไพรฟา (subjects) คือ สมาชิกในสังคม

การเมืองรูวาตนเองเปนสวนหน่ึงของระบบการเมือง มีความสนใจการเมืองบางแตเขาใจการเมืองในลักษณะที่ยอมรับอํานาจ

ของผูปกครอง ดังน้ัน จึงไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง (3) แบบมีสวนรวม (participants) คือ สมาชิกใน

สังคมการเมืองตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีตอกระบวนการทางการเมือง พยายามสรางโอกาสและใชโอกาสเขาไปมีสวน

รวมในทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  
  การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 11-23) เปนการกระจายโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการติดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน

และของชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา

ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ

ซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการติดสินใจของรัฐ การมีสวน

รวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสารในระบบเปด คือ เปนการส่ือสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการสรางเสริมความสามัคคีในสังคม ทั้งน้ี 

เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพของการติดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสราง

ฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังชวยหลีกเล่ียงการเผชิญหนาใน “กรณีที่รายแรงที่สุด” ชวยใหเกิดความ

นาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธาณะชน รวมทั้ง เปนการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ดาน อารียวรรณ พูลทรัพย (2554: 8-40) การมีสวนรวม

ทางการเมือง เปนกิจกรรมหรือกิจการที่ประชาชนกระทํา หรือดําเนินการทางการเมือง โดยความสมัครใจ หรือไดรับการจูงใจ 

โนมนาวจากภายนอก เชน บุคคลอ่ืน พรรคการเมือง หรือสถานการณ เพื่อตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

การตัดสินใจในกิจการตาง ๆ ของรัฐบาล โดยประชาชนไดกระทําการตาง ๆ ทั้งที่เปนทางตรงและทางออม อาจจะเกิดขึ้นเปน

ครั้งคราวหรือตอเน่ือง และใชวิธีที่ถูกตองโดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม การกระทําน้ันมุงประสงคที่จะมี
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อิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารงานนโยบายสาธารณะและการเลือกผูนําทางการเมืองไมวาจะเปนระดับ 

ชาต ิหรือระดับทองถิ่นโดยเนนวาการมีสวนรวมทางการเมืองตองเปนการกระทําโดยสมัครใจ  

 สําหรับกระบวนการนโยบายสาธารณะ ศุกชัย ยาวะประภาษ (2554: 33-34) ใหความหมายวา หมายถึงการระบุ

ประเด็นปญหา การพัฒนาทางเลือก และการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนนโยบาย สวนในขั้นตอนการนํา

นโยบายไปฏิบัติน้ันจะรวมการแปลความนโยบายใหอยูในรูปที่วางแผนปฏิบัติได การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัด

องคการ และการดําเนินงาน ในขั้นตอนการประเมินผลนโยบายจะหมายรวมถึงการนําผลการประเมินไปใช ซ่ึงอาจสงผลไปสู

การยกเลิกหรือปรับเปล่ียนนโยบายในที่สุด  

 ในปจจุบันมีการยอมรับในบทบาทของประชาชนในการกําหนดนโยบายมากขึ้น เม่ือมีการนําเอาแนวคิดการพัฒนา

แบบมีสวนรวมของประชาชนเขามาเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ การวิจัยครั้งน้ี จึงมุงประเด็นไปที่การมีสวนรวมของ

เกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา โดยใชตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) และ ตัวแบบกระบวนการ 

(Process Model) เปนกรอบแนวคิดในการอธิบาย  

 ตัวแบบชนชั้นนํา (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 199-202) ลักษณะสําคัญของตัวแบบชนชั้นนํา นโยบายมิไดสะทอน

ความตองการของประชาชน แตเปนการสะทอนผลประโยชนและคานิยมของชนชั้นนําโดยตรง ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงหรือ

นวัตกรรมของนโยบายสาธารณะจะเปนผลมาจากการนิยามคานิยมของชนชั้นนํา และโดยทั่วไปชนชั้นนําจะมีลักษณะอนุรักษ

นิยม มุงที่จะรักษาอภิสิทธ์ิที่เหนือกวาของชนชั้นจน ดังน้ัน หากจําเปนจะตองแกไขนโยบายสาธารณะก็จะเปนแตเพียงการ

ปรับปรุงเพียงเล็กนอยโดยไมกระทบผลประโยชนของชนชั้นนํามากนัก และเผ่ือใหประชาชนไดรูสึกวาไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น

บาง แตยากที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะใหมทั้งหมด  

 ตัวแบบกระบวนการ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 229-233) ตัวแบบกระบวนการมีฐานคติสําคัญวานโยบาย

สาธารณะ คือ ผลลัพธของกิจกรรมทางการเมือง ทั้งน้ีโดยถือวากระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง วัตถุประสงคสําคัญ

ประการหน่ึงของการศึกษา เพื่อตองการจําแนกรูปแบบของกิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (processes) โดยพยายาม

ที่จะจัดกลุมของกิจกรรมและพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ โดยกําหนดชุดของ

กระบวนการนโยบายสาธารณะไวเปนขั้นตอน ดังน้ี การจําแนกลักษณะปญหา (problem identification) คือ การพิจารณา

ปญหาที่เกิดจากการเรียกรองหรือความตองการของประชาชนที่ตองการใหรัฐบาลแกไขวาเปนปญหาลักษณะใด การจัดทํา

ทางเลือกนโยบาย (policy alternatives) หรือขอเสนอนโยบาย (policy proposals) คือ การกําหนดวาระสําหรับการ

อภิปรายนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาใหไดผล ในการพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาขอเสนอหรือทางเลือกนโยบาย อาจจําเปนตองพิจารณาทางเลือกไวหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อนําทางเลือกแตละทางเลือก

มา วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนความคุมคาในดานตนทุนและผลประโยชน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนํา

ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติ โดยจะตองพิจารณาทั้งผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ และผลกระทบที่ไมคาดหมาย ที่อาจ

เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การใหความเห็นชอบนโยบาย (policy adoptions or approvals) เปน

ขั้นตอนที่สําคัญของผูตัดสินใจนโยบายวาจะตัดสินใจทางเลือกใด โดยจะตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกวาจะ

สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไม และจะสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และจําเปน

จะตองแสวงหาการสนับสนุนจากกลุมการเมืองใดบาง เพื่อใหทางเลือกนโยบายไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เก่ียวของ การ

นํานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementations) การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบหรือจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบขึ้นใหม

ในกรณีที่ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบอยูกอน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและบริการที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค การประเมินผลนโยบาย (policy evaluations) การศึกษาการดําเนินงานของโครงการ การ

ประเมินผลส่ิงแวดลอมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา การประเมินผลกระบวนการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตของนโยบาย การประเมินผลลัพธและผลกระทบของนโยบายหรือโครงการที่มีตอ

กลุมเปาหมาย และกลุมนอกเปาหมายในสังคม รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงนโยบายใหมีความ
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เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 นอกจากน้ี ยงัมีผูวิจัยที่ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ อาทิ 

เชฎฐชัย ศรีชุชาติ (2541: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ : 

กรณีศึกษา การจัดหาที่อยูอาศัยใหมใหแกชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ชาวชุมชนแออัดเปน

ผูมีบทบาทสําคัญมากกวาหนวยงานของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาที่อยูอาศัยใหม ทั้งในดาน การริเริ่มโครงการ 

การแนะนําสมาชิกใหเขารวมโครงการ การคัดเลือกกรรมการโครงการ การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ และ

การเลือกพื้นที่อยูอาศัยใหม สวนหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เปนผูสนับสนุนใหการดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการจัดหาที่อยู

ใหมดําเนินไปอยางตอเน่ืองจนประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียังพบวา ชาวชุมชนแออัดที่มีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเปนกรรมการโครงการ มีสวนรวมสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาที่อยูอาศัยใหม มากกวาชาวชุมชนแออัด

ทั่วไป กุลชญา แวนแกว (2550: บทคัดยอ) เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา : 

หนวยงานสวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ” จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ กรณีศึกษา : หนวยงานสวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ” โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยในขั้นการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ประกอบดวย การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน การวางแผน ในการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา 

การรวมรับผลประโยชน การประเมินผล ในดานการเขารวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบล ที่เปนแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ (a guide of action) ซ่ึงกําหนดโดยรัฐบาลหรือขาราชการระดับสูง (ที่มีอํานาจในการ

กําหนดนโยบาย) นโยบายจะเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ ไมมีรายละเอียดหรือคอนขางเปนนามธรรม (abstract) เพื่อให

ขาราชการแปลงเปนรูปธรรม (concrete) การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมถึงการที่ภาคประชาชนมีสวน

รวมใน ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซ่ึงประกอบดวย การสังเกตการณ การทํางานของผูมีสวนเก่ียวของกับ พบวามีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 

วิธีการวิจัย 

 

กลุมผูใหขอมูลหลักที่สําคัญในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ไดแก คณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง จํานวน 15 คน โดยคัดเลือกจาก

ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแหงประเทศไทย (กยท.) และเปนสมาชิกของ

สถาบันเกษตรใดสถาบันหน่ึงที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทย (กยท.) คือ สํานักงานสหกรณกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง (สกย.) แตละสาขาของจังหวัดพัทลุง ซ่ึงตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางแตละ สกย. คัดเลือกกันเอง จํานวน 15 คน 

ประกอบดวย เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง จํานวน 4 คน เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว จํานวน 5 คน เครือขายพื้นที่สาขา

ควนขนุน จํานวน 4 คน และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน จํานวน 2 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครังน้ี เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) ที่สรางจากแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนที ่1 การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

 สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

 สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย

ยางพารา 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับยางพารา และการรวบรวม

ขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) กลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยผูวิจัยจะบันทึก

คําตอบที่ไดดวยตัวเอง   

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณ ( In–depth interview) จะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากเอกสารและขอเท็จจริง นําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณแตละประเด็นจัดหมวดหมูขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิเคราะหเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคูบริบท 

 

ผลการวิจัย 

 

 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งส้ิน 903,438 ไร แยกเปนพื้นที่ที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดแลว 720,302 ไร 

ซ่ึงคิดเปน 60% ของพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งส้ิน 91,955 คน แยกตามพื้นที่ สาขาเมืองพัทลุง 

21,463 คน สาขาบางแกว 21,600 คน สาขาควนขนุน 30,410 คน และสาขาปาบอน 18,482 คน 

 การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ผลจากการ

สัมภาษณคณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ซ่ึงแยกตามพื้นที่ 4 เครือขาย ขอมูลปรากฏดังน้ี    

1. เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง 

 จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุงยังมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

ยางพาราอยูนอย เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางขาดความรูในเรื่องของการมีสวนรวม ในสวนของการมีสวนรวมของเกษตรกร

ชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายที่เห็นเปนรูปธรรม เกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผน รวมกับภาครัฐ คือ การยางแหง

ประเทศไทย (กยท.) จังหวัดพัทลุง โดยผานคณะกรรมการเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง เน่ืองจากเกษตรกรเปน

ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบาย จากการจัดประชุมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากเกษตรกรชาวสวนยางกลุม

ตาง ๆ ซ่ึงแตละกลุมก็มีการจัดประชุมแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน  สหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางบานทุงอาย

โต จํากัด จะมีการจัดประชุมสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางทุก ๆ 1 เดือน ณ ที่ทําการสหกรณฯ นอกจากน้ี เกษตรกรชาวสวน

ยางมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐตามแผนงานของโครงการ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ เกษตรกรชาวสวนยางเห็นวาไมคอยมีความชัดเจนเก่ียวกับการมีสวนรวมในขั้นตอนน้ี แมวาภาครัฐจะเปด

โอกาสใหเขาไปมีสวนรวมก็จริงแตอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่รัฐบาลเปนหลัก  

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา คือ ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ ซ่ึงเปนปจจัยหลักที่สําคัญมาก กลาวคือ เม่ือปริมาณผลผลิตยางในระบบ รวมถึงในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง ในขณะที่ปริมาณความตองการใชยังคงถูกจํากัดดวยปญหาเศรษฐกิจ สงผลกดดันตอระดับราคายางใน

ปจจุบัน และอนาคต ประกอบกับภาระตนทุนคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ดาน สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกร

ชาวสวนยางโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องราคาของยางพาราเปนสําคัญ จึงเปนปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยาง เขามีสวน

รวมในการรับฟงพรอมทั้งเสนอปญหาที่เกิดขึ้นใหกับภาครัฐไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหภาครัฐแกไขปญหา พรอมชวยเหลือเพื่อ

ชวยใหราคายางพาราน้ันสูงขึ้น  

 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา มาจากการที่

เกษตรกรชาวสวนยางขาดความรูความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวม และภาครัฐไมเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง

ไมไดเชิญเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย โดยขาดการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปญหาเพื่อที่จะเขาถึงและ

รับทราบปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ

ควรสรางความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการมีสวนรวมใหกับเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายยางพารารวมกับภาครัฐ ดวยการการเปดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากเกษตรกร

โดยการเชิญเกษตรกรชาวสวนยาง หรือตัวแทนที่เกษตรกรชาวสวนยางเปนผูคัดเลือกใหทําหนาที่แทน เขามามีสวนรวมในการ

ชี้แจงถึงปญหา และหาขอสรุปพรอมกับหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ควรมีการการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการบูรณาการ

ของหนวยงานที่เก่ียวของกับเกษตรกรชาวสวนยางอยางแทจริง  เพราะในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับยางมากกวา 

10 หนวยงาน เก่ียวของอยูกับหลายกระทรวง อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริมการเกษตร การสงเสริมอุตสาหกรรม กรม

ศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน เหลาน้ี จึงทําใหขาดการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน รวมถึง

ความทับซอนของการรวมมือกันในการกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับเกษตรกรชาวสวนยาง 
2. เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว 

 จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาบางแกวสามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายยางพาราไดมาก อันเน่ืองมาจากนโยบายยางพารามีสวนเก่ียวของและมีผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรชาวสวนยาง 

และเปนอาชีพหลักของครอบครัว ประกอบกับการเปดโอกาสของภาครัฐโดย การยางแหงประเทศไทย (กยท.) สาขาบางแกว 

ใหเกษตรกรชาวสวนยางเขามีสวนรวมในขั้นตอน การวางแผน อาทิ เรื่องเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงได รับ

ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย เรื่องการสงเสริมการใชยางภายในประเทศ เรื่องราคายางพาราตกต่ํา เปนตน โดยเกษตรกรมี

การรวมกลุมกันจัดตั้งสมาชิกภายในกลุมเปนตัวแทนของเกษตรกร เพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะจากสมาชิกภายในกลุม เขา

สูกระบวนการเสวนา บนเวทีงานประชุมเสวนา รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เก่ียวของ เพื่อนําเรื่องยื่นใหกับรัฐบาล

ตอไป แตเปนที่นาสังเกตวา การมีสวนรวมในขั้นตอนของการตัดสินใจ เกษตรกรมองวาขั้นตอนน้ีภาครัฐผูกขาดแนวทางในการ

แกไขปญหาเพียงฝายเดียว นอกจากน้ีการมีสวนรวมในการปฏิบัติจากการดําเนินตามโครงการหรือนโยบายของภาครัฐ 

เกษตรกรมีสวนรวมรับผลประโยชน สวนของการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ เกษตรกรมีการ

ติดตามและประเมินผลจากการแกไขปญหาของทางภาครัฐอยางตอเน่ือง  

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา เกษตรกร

ตองการที่จะรับทราบขอมูลเก่ียวกับยางพารา และตองการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและนโยบายยางพารา

ดังกลาว เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกลาว อาทิ นโยบายสงเสริมการใชยาง

ภายในประเทศ นโยบายยางลอประชารัฐ นโยบายแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยสนับสนุนในเรื่องของเงินอุดหนุน

ชวยเหลือ ไรละ 1,000 บาท ไมเกิน 15 ไร ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางเล็งเห็นวา หากนโยบายดังกลาวไมเปนไปตามที่ตองการ 

หรือมองเห็นแลววาไมสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่ชาวเกษตรกรไดรับผลกระทบแลวน้ัน ก็จะทําใหนโยบายเหลาน้ันไมมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะชวยเหลือชาวเกษตรกร จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางหรือตัวแทน

ของสมาชิกเกษตรกร ตองการเขาไปเสนอใหขอมูลที่แทจริงของเกษตรกรเอง แทนการรอใหภาครัฐตัดสินใจแทน  

 ในสวนของปญหาและอุปสรรคของการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา 

เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งกระบวนการในการกําหนดนโยบาย มี

ขั้นตอนสลับซับซอนหลายระดับและมีหนวยงานที่หลากหลาย กอใหเกิดการทับซอนของการดําเนินงาน ซ่ึงเปนเรื่องยากที่

เกษตรกรที่อาจจะขาดความรู เพราะไมมีที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาวยากจะทําความเขาใจไดดวยตัวเอง นอกจากน้ีการเปดโอกาส

ใหเกษตรกรชาวสวนยางเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรมองวาเพียงแตทําใหกระบวนการมีสวนรวมครบถวน

กระบวนความตามลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเทาน้ัน แตขาดการเปดโอกาสใหเกษตรกร

เขาแสดงความคิดเห็นหรือยื่นขอเสนอในส่ิงที่ตนเองคิด รวมทั้งเกษตรกรมองวาภาครัฐขาดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
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ใหกับเกษตรกรซ่ึงอํานาจน้ีเองอยูในขอบเขตอํานาจของภาครัฐเทาน้ัน 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ

ที่มีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายยางพารารวมทั้งสวนราชการสวนอ่ืน ๆ ทั้งรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ การ

ยางแหงประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง 

(อสย.) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ ควรสงเสริมสรางความรูความเข าใจ

ใหกับเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยแนะนําใหมีการเพิ่มความรูใหกับเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื่อใหทราบถึงวิธีการและแนวทางของกระบวนการกําหนดนโยบายอยางเปนรูปธรรม อันจะกอใหเกิดความรู 

ความเขาใจอยางถูกตอง รวมถึงใหเวลาแกเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ กอนที่จะมีการจัดตั้ง

เวทีสาธารณะ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรไดแสดงบทบาทไดอยางถูกตอง และไดความคิดเห็นและขอเสนอ รวมถึงชี้แนะ

แนวทางในการแกไขปญหาใหถูกจุดและเปนรูปธรรมใหมากขึ้น นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐควรที่จะลงพื้นที่เพื่อสํารวจรับฟง

ปญหาความตองการจากเกษตรกรใหไดมากที่สุด เพราะเกษตรกรแตละคนก็มีปญหาและขอเสนอแนะที่แตกตางกัน อาทิ 

ปญหาทางดานการกระจายผลผลิต แหลงตลาดที่จะมารองรับนํ้ายาง แตส่ิงที่สําคัญคือ ควรดึงภาคเกษตรกรเขาไปมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายใหมากขึ้น 

3. เครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน 

 จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาควนขนุนยังไมคอยเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายยางพารา เน่ืองจากเกษตรกรมีความเคยชินกับความเปนอยูแบบเดิม ๆ คือ เกษตรกรมองวา การแกไขปญหาและการ

ดําเนินการกําหนดนโยบายเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ และยังยึดติดกับความคิดที่วา ภาครัฐเปนผูมีอํานาจและสามารถ

ตัดสินใจแทนเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงตัวเกษตรกรชาวสวนยางยังขาดความรู และความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจาก

การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งเล็งเห็นถึงความยุงยากในกระบวนการดังกลาว ทําใหเกษตรกรไมใหความ

สนใจเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ขอสรุปที่แตกตางกับสาขาอ่ืนในจังหวัดพัทลุงพบวา เกษตรกรชาวสวนยางสาขา

ควนขนุนจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราแคเรื่องของการมีสวนรวมในการใหขอมูล และการมีสวนรวมในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติสวนของการเปนผูไดรับผลประโยชนจากนโยบายเทาน้ัน สวนในดานของการตัดสินใจน้ันเกษตรกรไมไดเขา

ไปมีสวนรวมจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลเกษตรกรไมไดมีสวนรวมในขั้นตอน

ดังกลาว  

 ดานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุ

หลักซ่ึงเปนผลกระทบที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยาง จากปจจัยดานเศรษฐกิจ ประเภทของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือ

การหาตลาดที่จะมารองรับผลผลิต เสนอปญหาที่เกิดจากการทําสวนยางพารา อาทิ ราคายางพารา โดยตองการที่จะมีอํานาจ

ในการตอรองราคาขาย เพราะในปจจุบันผูที่มาซ้ือจะเปนคน กําหนดราคาเวลาขาย เน่ืองจากราคาขายเปนการกําหนดราคา

ยอย ทําใหไมสามารถตอรองราคา ปญหาเรื่องปุย และเรื่องปญหาของเอกสารสิทธ์ิในที่ดินปลูกยางพารา เพื่อเสนอใหภาครัฐ

เขามาชวยเหลือเกษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรเองยังตองการที่จะทราบถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับยางพารา ทั้งในดานของ

มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ นโยบายที่เก่ียวของกับยางพารา ราคา โดยเกษตรกรเล็งเห็นวา นโยบายที่กําหนดขึ้นจาก

ภาครัฐก็จริงแตเปนที่ทราบกันดีวา เกิดจากการประนีประนอมกันระหวางกลุมตาง ๆ ไมวาจะเปน เจาหนาที่ของภาครัฐ และ

เอกชน (พอคา) ที่มีผลประโยชนและความตองการที่จะมามีสวนในในการรับผลประโยชนจากนโยบายที่จะเกิดขึ้น ถึงแมวาการ

เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวมักจะไดรับความสําคัญ แตอยางนอยเกษตรกรเองยังพอที่จะไดรับทราบถึงขอมูลที่

เก่ียวของโดยตรงกับเกษตรกรเอง  

 สวนของปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย คือ เกษตรกร

ชาวสวนยางเองขาดความรูความเขาใจ ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางขาดความตื่นตัวที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย รวมทั้งยังมองเห็นวาหนวยงานภาครัฐไมมีความจริงใจในการแกไปปญหา โดยเล็งเห็นไดจากการที่มีการ จัดเวที
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สาธารณะเพื่อรับฟงปญหาจากเกษตรกรยังมีไมมากพอที่จะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย โดยมีเพียงปละครั้งสอง

ครั้งเทาน้ันที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อมาสํารวจเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางเล็งเห็นวา ไมเพียงพอและไมสามารถทําใหเขาถึง

ปญหาที่แทจริงของชาวเกษตรกรได รวมถึงเวทีดังกลาวไมสามารถที่จะเขาถึงชาวเกษตรกรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ และที่

สําคัญทําใหเกษตรกรชาวสวนยางไมมีโอกาสในการเสนอปญหาหรือเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเทาที่ควร อัน

เน่ืองมาจากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและประเมินผลกระทบ รวมไปถึงปญหาของหนวยงานภาครัฐขาดความตอเน่ือง นอกจากน้ี

ในสวนของตัวแทนของเกษตรกรที่มีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายก็อาจจะไมใชผูที่ประสบปญหาโดยตรง ทํา

ใหโครงการหรือนโยบายที่นํามาปฏิบัติไมตรงตอความตองการของเกษตรกรที่แทจริง อีกประเด็นคือ ถาหากเกษตรกรที่ไมได

รับผลกระทบโดยตรง เกษตรกรเองก็ไมคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย จะเขารวมก็ตอเม่ือมีผลกระทบโดยตรง

ตอเกษตรกร 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ

ควรใหเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจพบปะเกษตรกรชาวสวนยางถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อที่จะรับฟงสภาพปญหาและขอเสนอแนะตาม

ความความเปนจริงของเกษตรกรชาวสวนยาง เน่ืองจากการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางเปนกระบวนการซ่ึง

เกษตรกร หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของ

เกษตรกร รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ การมี

สวนรวมของเกษตรกรซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความ

สามัคคีในสังคม ทั้งน้ี เพราะการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการ

สูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามต ิและทําใหงายตอการนําไปปฏิบัต ิแทนที่จะรับฟงปญหาจากตัวแทนเกษตรกรเพียงไมก่ีคน

ที่เขาไปมีสวนรวม ซ่ึงบุคคลที่เปนตัวแทนเหลาน้ีอาจจะเปนผูที่ไมไดพบเจอกับปญหาและไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ

กําหนดนโยบายยางพารา รวมถึงการสนับสนุนใหภาครัฐสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องการมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบาย เพราะเปนเรื่องที่เกษตรกรชาวสวนยางเองเปนคนไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการหรือนโยบาย 

4. เครือขายพื้นที่สาขาปาบอน 

 จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรชาวสวนยางเครือขายพื้นที่สาขาปาบอนไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

ยางพาราเปนอยางมาก ซ่ึงสวนใหญเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนการใหขอมูล ขอเสนอแนะ และการวางแผน ขั้นตอนการมีสวน

รวมในการรับผลประโยชนและขั้นตอนการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกําหนดนโยบายยางพารา 

เกษตรกรมีการรวมกลุมซ่ึงมีการจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ณ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) สาขาปาบอน และ

การจัดประชุมของเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางเองก็ดี โดยมีเจาหนาที่ตัวแทนของภาครัฐและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง

เขารวมประชุม เพื่อรับฟงประเด็นปญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและเสนอไปยังภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

นอกจากน้ีทั้งภาครัฐและเกษตรกรก็มีการประชุมสัมมนารวมกันโดยการเชิญผูแทนเกษตรกรและเปดโอกาสใหเกษตรกรเขารับ

รวมประชุมเพื่อใหเกษตรกรไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความตองการ ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นถึงโครงการ

หรือนโยบายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติในสวนของผูไดรับผลประโยชนจากนโยบายของรัฐ และการ

ติดตามและประเมินผลเกษตรกรมีการรวมติดตามและประเมินผลหากนโยบายที่ตอบสนองตอความตองการตอเกษตรกรได

เปนอยางดี เกษตรกรก็จะเสนอเรื่องไปยังภาครัฐใหขยายโครงการดังกลาวออกไป อาทิ โครงการเงินทุนหมุนเวียน 10,000 

ลานบาท เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ อัตราดอกเบี้ยต่ํารอยละ 1 ตอป และในขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผลน้ียังเปนขอดีใหกับเกษตรกรอีกดวย เน่ืองจากถาหากเกษตรกรไมติดตามนโยบายตาง ๆ ก็ไมอาจไดรับการตัดสินใจ

กําหนดออกเปนนโยบายนําไปสูการปฏิบัติ อาทิ โครงการเงินอุดหนุนชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไรละ 1,000 บาท ไมเกิน 

15 ไร ซ่ึงโครงการน้ีเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางแหงประเทศไทย ไดติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลอยูตอเน่ืองจนนํามาสู

การปฏิบัติ เพราะในกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจน้ีเกษตรกรมองวาภาครัฐเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดเพียงฝายเดียวไมไดเปด

โอกาสใหเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว  
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา พบวา ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยางตองการที่จะ

รับทราบถึงขอมูลที่ภาครัฐกําลังดําเนินการที่เก่ียวของกับยางพารา ไมวาจะเปนการกําหนดวิธีการชวยเหลือ การแกไขปญหา 

รวมไปถึงการกําหนดราคา และทิศทางของการพัฒนาธุรกิจยางพารา รวมไปถึงการหวังที่จะไดรับการสงเสริมองคความรูแก

เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะการสนับสนุนดานเทคโนโลยี ซ่ึงจะชวยลด ปญหาแรงงานและขอจํากัดดานพื้นที่ โดยการใช

เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพารา โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา อาทิ ลอรถ ชุดเครื่องนอน และการใช

เทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มผลผลิต จะชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีเปนปจจัยที่ เกษตรกรเปนผูไดรับ

ผลประโยชนโดยตรงจากนโยบายและการดําเนินงานดังกลาว รวมไปถึงตองการทราบถึงปจจัยดานเศรษฐกิจ สืบเน่ืองจาก

ราคายางพารา ในกรณีที่ราคายางพาราตกต่ําก็เปนแรงกระตุนสําคัญใหเกษตรกรเขามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย เพื่อ

รวมกันแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ และภาครัฐรวมไปถึงหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรม

สงเสริมการเกษตร การสงเสริมอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน เพื่อหามาตรการในการ

ดําเนินการกระตุนราคาของยางพาราใหสูงขึ้น รวมไปถึงการนําปญหาและขอเสนอแนะ ไปหาขอสรุปเพื่อนําไปปรับใชใน

กระบวนการของการกําหนดนโยบายตอไป  

 ประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบาย พบวา เกษตรกร

บางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการเรื่องการมีสวนรวมและยังไมมีประสบการณในกระบวนการดังกลาว จึงทําให

เกษตรกรไมเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรบางคนก็ไมใหความรวมมือเน่ืองจากเกษตรกรบางคนมองวาไมใช

หนาที่ของตน การขาดความรวมมือและประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และ

เกษตรกรขาดโอกาสที่จะเขารวมประชุมเพราะบางครั้งมีแตตัวแทนหรือคณะกรรมการเทาน้ันที่เขารวมประชุมกับภาครัฐทําให

ไมไดรับทราบถึงปญหาที่แทจริง อยางไรก็ดี เกษตรกรเห็นวาตนอยูในสถานะที่หางไกลจากกระบวนการตัดสินใจและหางไกล

จากความสนใจของผูมีอํานาจ เพราะผูมีอํานาจมักตัดสินใจดวยตนเอง จึงปลอยใหผูมีอํานาจตัดสินใจทําหนาที่กําหนดนโยบาย 

เพราะเชื่อวาตนไมมีอํานาจใด ๆ ที่จะกําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายเปนเรื่องของผูมีอํานาจตัดสินใจเทาน้ัน ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นวาภาครัฐไมไดคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยาง จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการที่เกษตรกร

ชาวสวนยางไมมีความตื่นตัวที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ควร

สงเสริมใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องการมีสวนรวม ไมวาจะเปนการสงเจาหนาที่ลงพื้นที่มุงหวัง เพื่อชี้แจง แนะนํา และให

ความรูถึงแนวทางการดําเนินการกําหนดนโยบาย รวมการขอดีของการเขารวมเวทีเสวนาที่เปดโอกาสใหเกษตรกรผูเขารวมได

แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะถึงปญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางเผชิญอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมไปถึงการแสดงความ

จริงใจในการเขาไปเพื่อชวยในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากน้ีควรเปดโอกาสให

เกษตรกรชาวสวนยางไดเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารา ขั้นการกอรูป

นโยบาย ขั้นการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ และขั้นการติดตามและประเมินผล ใหเกิดเปน

รูปธรรม และภาครัฐควรจัดเวทีสาธารณะอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรับฟงปญหาจากเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งเปดโอกาสให

เกษตรกรชาวสวนยางไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ที่สําคัญควร

เสริมสรางความรวมมือการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรชาวสวนยางเอง ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

โครงการหรือนโยบาย  
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัย การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ใน

เครือขายพื้นที่สาขา ทั้ง 4 แหง พบวา ในเครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขายพื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยาง

เขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารามาก สวนเครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และเครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน 

เกษตรกรชาวสวนยางยังมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย ลักษณะของการมีสวนรวม คือ เกษตรกรชาวสวน

ยางมีสวนรวม ในขั้นการวางแผน รวมกับภาครัฐ คือ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) จังหวัดพัทลุง โดยผานคณะกรรมการ

เครือขายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง เน่ืองจากเกษตรกรเปนผูไดรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบาย อาทิ เรื่อง

เงินชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย เรื่องการสงเสริมการใชยางภายในประเทศ เรื่อง

ราคายางพาราตกต่ํา เปนตน โดยเกษตรกรมีการรวมกลุมกันจัดตั้งสมาชิกภายในกลุมเปนตัวแทนของเกษตรกร เพื่อนําปญหา

และขอเสนอแนะจากสมาชิกภายในกลุม เขาสูกระบวนการเสวนา บนเวทีงานประชุมเสวนา รวมกับหนวยงานภาครัฐและ

องคกรที่ เ ก่ียวของ ซ่ึงมามากกวา 10 หนวยงาน อาทิ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสังคมแหงชาติ กรม

สงเสริมการเกษตร สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริมการเกษตร การสงเสริม

อุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน โดยแตละกลุมก็มีการจัดประชุมแตกตางกันออกไป 

ตัวอยางเชน สหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางบานทุงอายโต จํากัด จะมีการจัดประชุมสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง

ทุก ๆ 1 เดือน ณ ที่ทําการสหกรณฯ เพื่อนําเรื่องยื่นใหกับรัฐบาลตอไป แตเปนที่นาสังเกตวา การมีสวนรวมในขั้นตอนของการ

ตัดสินใจ เกษตรกรมองวาขั้นตอนน้ีภาครัฐมีบทบาทนําในขั้นตอนดังกลาว นอกจากน้ีการมีสวนรวมในการปฏิบัติจากการ

ดําเนินตามโครงการหรือนโยบายของภาครัฐ เกษตรกรมีสวนรวมรับผลประโยชน สวนของการมีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตาง ๆ เกษตรกรมีการติดตามและประเมินผลจากการแกไขปญหาของทางภาครัฐอยางตอเน่ือง  

 สวนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุหลักมา

จากปจจัย ดานเศรษฐกิจ อาทิ เรื่องของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือการหาตลาดที่จะมารองรับผลผลิต เรื่องปญหาของ

เอกสารสิทธ์ิในที่ดินปลูกยางพารา ปญหาเหลาน้ีเกษตรกรเองตองการที่จะเขาไปเสนอเพื่อใหภาครัฐเขามาชวยเหลือเกษตรกร 

นอกจากน้ี เกษตรกรเองยังตองการที่จะทราบถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับยางพารา ทั้งในดานของมาตรการชวยเหลือของภาครัฐ 

นโยบายที่เก่ียวของกับยางพารา  

 ปญหาและอุปสรรคของการเขามีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เกษตรกรขาด

ความรูความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งกระบวนการในการกําหนดนโยบายมีขั้นตอน

สลับซับซอนหลายระดับและมีหนวยงานที่หลากหลาย กอใหเกิดการทับซอนของการดําเนินงาน ซ่ึงเปนเรื่องยากที่เกษตรกรที่

อาจจะขาดความรู เพราะไมมีที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาวยากจะทําความเขาใจไดดวยตัวเอง นอกจากน้ีการเปดโอกาสให 

เกษตรกรชาวสวนยางเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกษตรกรมองวาเพียงแตทําใหกระบวนการมีสวนรวมครบถวน

กระบวนความตามลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเทาน้ัน แตขาดการเปดโอกาสใหเกษตรกร

เขาแสดงความคิดเห็นหรือยื่นขอเสนอในส่ิงที่ตนเองคิด รวมทั้งเกษตรกรมองวาภาครัฐขาดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

ใหกับเกษตรกรซ่ึงอํานาจน้ีเองอยูในขอบเขตอํานาจของภาครัฐเทาน้ัน 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา ภาครัฐ 

ที่มีสวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายยางพารารวมทั้งสวนราชการสวนอ่ืน ๆ ทั้งรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ การ

ยางแหงประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง 

(อสย.) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ ควรสงเสริมสรางความรูความเข าใจ

ใหกับเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยแนะนําใหมีการเพิ่มความรูใหกับเกษตรกร
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ชาวสวนยางเพื่อใหทราบถึงวิธีการและแนวทางของกระบวนการกําหนดนโยบายอยางเปนรูปธรรม อันจะกอใหเกิดความรู 

ความเขาใจอยางถูกตอง รวมถึงใหเวลาแกเกษตรกรชาวสวนยางในการรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ กอนที่จะมีการจัดตั้ง

เวทีสาธารณะ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรไดแสดงบทบาทไดอยางถูกตอง และไดความคิดเห็นและขอเสนอ รวมถึงชี้แนะ

แนวทางในการแกไขปญหาใหถูกจุดและเปนรูปธรรมใหมากขึ้น นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐควรที่จะลงพื้นที่เพื่อสํารวจรับฟง

ปญหาความตองการจากเกษตรกรใหไดมากที่สุด เพราะเกษตรกรแตละคนก็มีปญหาและขอเสนอแนะที่แตกตางกัน อาทิ 

ปญหาทางดานการกระจายผลผลิต แหลงตลาดที่จะมารองรับนํ้ายาง ควรใหเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจพบปะเกษตรกรชาวสวน

ยางถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อที่จะรับฟงสภาพปญหาและขอเสนอแนะตามความความเปนจริงของเกษตรกรชาวสวนยาง เน่ืองจาก

การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางเปนกระบวนการซ่ึงเกษตรกร หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขา

รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ การมีสวนรวมของเกษตรกรซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวาง

ผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ทั้งน้ี เพราะการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนการเพิ่มคุณภาพ

ของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามต ิ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัต ิ

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัย การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง 

สะทอนถึง การกําหนดนโยบายยางพาราภาครัฐยังมีบทบาทนําอยูมาก สอดคลองกับ ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) ซ่ึงให

ความสําคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของภาครัฐ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายอยางเด็ดขาด โดยยึดถือความพึงพอใจ หรือ

คานิยมของตนเองเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบาย ถึงแมวานโยบายมิไดสะทอนความตองการของเกษตรกรชาวสวนยาง   

 การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เครือขายพื้นที่สาขาบางแกว และเครือขาย

พื้นที่สาขาปาบอน เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารามาก เครือขายพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และ

เครือขายพื้นที่สาขาควนขนุน เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพาราอยูนอย แตในภาพรวมแลว

ภาครัฐยังคงมีบทบาทนําอยูมาก เกษตรกรชาวสวนยางยังคงมีบทบาทนอยในการสวนรวมในการกําหนดนโยบายยางพารา 

และมีเพียงขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติในการรับผลประโยชนจากโครงการหรือนโยบายของภาครัฐ และขั้นการติดตามและ

ประเมินผล เปนที่นาสังเกตวา ขั้นการตัดสินใจ ภาครัฐเปนผูมีบทบาทแตเพียงฝายเดียว สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลชญา 

แวนแกว (2550) ไดชี้เห็นวา ประชาชนมีสวนรวมในขั้นการวางแผน ประกอบดวย การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา

ภายในชุมชน การวางแผน ในการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ การรวมรับผลประโยชน และการ

ประเมินผล ประกอบดวย การสังเกตการณการทํางานของผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงในดานการตัดสินใจ จะกําหนดโดยรัฐบาลหรือ

ขาราชการระดับสูง (ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย)  

 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยกรณีศึกษาน้ีไมสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ เชฎฐชัย ศรีชุชาติ (2541) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา 

ประชาชนมีบทบาทสําคัญมากกวาหนวยงานของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย ทั้งในดาน การริเริ่มโครงการ การ

แนะนําสมาชิกใหเขารวมโครงการ การคัดเลือกกรรมการโครงการ การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ สวน

หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เปนผูสนับสนุนใหการดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการใหดําเนินไปอยางตอเน่ืองจนประสบ

ความสําเร็จ นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยของ วันเฉลิม ปอมปง (2553) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย ในทุก ๆ ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการรวมตัดสินใจ ดานการรวมปฏิบัติ และดานการติดตามและประเมินผล

รวมตรวจสอบ  

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา สาเหตุหลักซ่ึงเปน

ผลกระทบที่มีตอเกษตรกรชาวสวนยาง จากปจจัยดานเศรษฐกิจ ประเภทของผลผลิตราคายางพาราที่ตกต่ํา หรือการหาตลาด
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ที่จะมารองรับผลผลิต นอกจากน้ี ยังมีปญหาเรื่องปุย ปญหาเรื่องของเอกสารสิทธ์ิในที่ดินปลูกยางพารา ซ่ึ งสรางความ

เดือดรอนใหกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องราคาของยางพารา จึงเปนปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรชาวสวน

ยาง เขามีสวนรวมในการรับฟงพรอมทั้งเสนอปญหาที่เกิดขึ้นใหกับภาครัฐไดรับทราบ เพื่อมุงหวังใหภาครัฐแกไขปญหาเขามา

ชวยเหลือเกษตรกร สอดคลองตามทฤษฎ ีการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ซ่ึงเปนการกระจายโอกาสให

เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวม และการบริหารเก่ียวกับการติดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะสงผล

กระทบตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของเกษตรกร โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผนและ

รวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากเกษตรกร และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร

ชาวสวนยาง รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการติดสินใจของรัฐ 

 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา นอกจากเกษตรกร

ขาดความรูความเขาใจ เรื่องการมีสวนรวมและยังไมมีประสบการณในกระบวนการดังกลาวแลว ยังขาดความรวมมือและ

ประสานงานกันระหวางภาครัฐและเกษตรกรในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และเกษตรกรขาดโอกาสที่จะเขารวมประชุม

เพราะบางครั้งมีแตตัวแทนหรือคณะกรรมการเทาน้ันที่เขารวมประชุมกับภาครัฐ ทําใหไมไดรับทราบถึงปญหาที่แทจริง ทั้งน้ี

เวทีสาธารณะที่จะจัดขึ้นเพื่อรับฟงปญหาเกษตรกรชาวสวนยางยังมีนอย และจัดขึ้นนาน ๆ ครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชัยวัฒน ฉิมวิหค (2553) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา สวนใหญเห็นวามีการนําปญหาของประชาชนมาแกไขและวิเคราะหปญหาตาง ๆ โดย

ใหมีการจัดทําเวทีสาธารณะ นาน ๆ ครั้ง อยางไรก็ดี เกษตรกรเห็นวาตนอยูในสถานะที่หางไกลจากกระบวนการตัดสินใจ และ

หางไกลจากความสนใจของผูมีอํานาจ เพราะผูมีอํานาจมักตัดสินใจดวยตนเอง จึงปลอยใหผูมีอํานาจตัดสินใจทําหนาที่กําหนด

นโยบาย เพราะเชื่อวาตนไมมีอํานาจ ใด ๆ ที่จะกําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายเปนเรื่องของผูมีอํานาจตัดสินใจเทาน้ัน 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาภาครัฐไมไดคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการหรือนโยบายตาง ๆ ที่นําไป

ปฏิบัติจึงไมมีประสิทธิภาพ จากกรณีศึกษาวิเคราะหตามตัวแบบกระบวนการ (Process Model) พบวา ผูตัดสินใจนโยบายมัก

ที่จะแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน การตัดสินใจนโยบายจึงกระทําโดยมิไดวิเคราะหนโยบายตามขั้นตอนของกระบวนการ

อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบผลสําเร็จ และปญหาไมไดรับการแกไข เปนการสะทอนให

เห็นวา การกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของภาครัฐ ยังไมไดใหความสําคัญเก่ียวกับการวิเคราะหกระบวนการนโยบายให

ครอบคลุมทุกขั้นตอนอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญไมเห็นถึงความสําคัญของการดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมี

สวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน  

 ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อให

การกําหนดนโยบายมีความสอดคลองกับการแกไขปญหาของเกษตรกรชาวสวนยางใหบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนา ตาม

ทฤษฎีกระบวนการ (Process Model) ภาครัฐจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอน ตั้งแต การจําแนก

ลักษณะของปญหา การจัดทําทางเลือกนโยบาย การใหความเห็นชอบนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล

นโยบาย ทั้งน้ี จะตองดึงเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ควรพัฒนาศักยภาพดานความรู และความสามารถแกเกษตรกรชาวสวนยาง ใน

เรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  

 2. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) จัดใหเจาหนาที่ลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางอยางจริงจัง 

 3. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ควรนําความตองการของเกษตรกรชาวสวนยาง มาใชในการกําหนดนโยบายให

มากขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย

ในครั้งตอไป ดังน้ี 

 1. ควรมีการวิจัยโดยเก็บขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ คือ การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เพื่อใหไดขอมูลในสวน

ของการกําหนดนโยบายยางพารา และการสงเสริมการมีสวนรวมของฝายรัฐดวย 

 2. ควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีในภาคเอกชน เชน เพื่อใหไดขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางใน

การกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อใหเห็นความแตกตางของขอมูล 

 3. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ การมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกําหนดนโยบายยางพารา เพื่อใหได

ขอมูลที่เปนสถิติเปรียบเทียบกับขอมูลเชิงคุณภาพ  
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บทคัดยอ  

 

ธรรมนูญมะดีนะฮไดมีการบัญญัติไวในอัลกุรอานและสุนนะฮฺโดยเปนจริยวัตรและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัด ที่ได

ใหความสําคัญกับการบัญญัติ กฎ กติกา การอยูรวมกันมานานมากกวา 1,430 ปแลว เพื่อใหบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อแตกตางกัน

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ   

ประเทศไทยของเราเองก็มีลักษณะที่คลาย ๆ กัน น่ันคือมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ แตก็ยังมีประชากร

ที่นับถือศาสนาอิสลามและคริสเตียนอาศัยอยูดวยภายในประเทศ ฉะน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควรมีเน้ือหาที่ให

ความสําคัญกับประชากรที่มีความคิด ความเชื่อที่แตกตางกันดวย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและกอใหเกิดความรูสึกไมเทาเทียม

หรือแตกตางกันทางสังคม จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเน้ือหาบางสวนที่มีลักษณะที่สอดคลองกับธรรมนูญ

มะดีนะฮ โดยเฉพาะวาดวยเรื่องสิทธิและความยุติธรรม ใน 4 ประเด็น กลาวคือวาดวยเรื่องสิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย 

สิทธิดานความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิดานการใหความคุมครอง 

 

คําสําคัญ: รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ธรรมนูญมะดีนะฮ  สิทธิและความยุติธรรม 

 

Abstract 

 

The Madinah Proclamation is prescribed in the Quran and Sunnah. by the morality and role of 

the Prophets Muhammad. Islam has been focusing on the rule of coexistence for more than 1,430 years 

so that individuals with different beliefs can live together peacefully. 

Our own country is similar in nature, that is, the majority of the Buddhist population. But there 

are still Muslim and Christian populations living in the country. Therefore, the Constitution of the Kingdom 

of Thailand should be content with a focus on the thoughtful Population. Different beliefs to reduce 

disparity and cause different or social dissonance. It can be seen that the Constitution of the Kingdom of 

Thailand contains some content that is consistent with the Madinah Constitution. Especially with regard 

to Rights and Justice in Four issues, Namely the Right to Human Honor., Equal Legal Rights, Rights and 

freedoms of Religion, and the Right to Protection. 

 

Keywords: Constitution of the Kingdom of Thailand, Constitution of the Madinah, rights and justice 
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บทนํา  

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชมาแลวหลายฉบับ มีการแกไขเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับรัฐบาลแตละยุค

แตละสมัยที่เขามามีอํานาจในการบริหารประเทศ โดยการเขามาแกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหารประเทศเปนไปตามที่

กลุมตนเองมีความประสงค บอยครั้งมีการแกกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเ มืองของ

ประชาชน จนนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่เปนเจาของกรรมสิทธอยางแทจริง โดยเฉพาะในทางปฏิบัติตาม

กฎหมายเรื่องสิทธิและความยุติธรรมของประชาชน ที่เปนกลุมเห็นตาง ที่มีความคิดหรือความเชื่อตางกัน ก็จะเปนฝายปฏิปกษ 

ตออํานาจรัฐจนนํามาสูการใชชองวางทางกฎหมายหรือขออางในความชอบธรรมในการแกกฎหมายเพื่อใหสมบูรณที่สุดหรือใช

ในการดําเนินคดีทางกฎหมายไดอยางชอบธรรมดวย จะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญของไทย ฉบับป พ.ศ. 2540  และตอมาก็มี 

รัฐธรรมนูญ 2550 จนถึงฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญป 2560   แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญที่พยายามแกไขตามคํา

เรียกรองใหมีความเทาเทียมกันในการจัดสรรสิทธิและหนาที่พื้นฐานตางๆ แตในขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญก็สนับสนุนความไม

เทาเทียมกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดสอดรับกับที่ จอหน รอลส (John Rawls, 1971)  ไดกลาวไววา ขาพเจา

ขอยืนยันอยางแนวแนวาบุคคลในสภาวะเริ่มแรกจะเลือกหลักการที่คอนขางแตกตางกัน คือ หลักการแรกเรียกรองความเทา

เทียมกันในการจัดสรรสิทธิและหนาที่พื้นฐานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็เลือกหลักการที่สองที่กลับสนับสนุนความไมเทาเทียม

กันทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนําปฏิบัติหรือนํามาใชของผูบริหารประเทศ 

สิทธิและความยุติธรรมของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะตองระบุใหชัดเชน เพื่อใหมีการ

บังคับใชกฎหมายภายใตรัฐธรรมนูญไดอยางเทาเทียมกันทั้งกลุมที่เปนชนกลุมใหญภายในประเทศ และชนกลุมนอยตางๆ ที่

อาศัยอยูภายในประเทศหรือแมกระทั้งกลุมคนที่มีความคิด ความเชื่อตางกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และบังคับใชกับทุกคนภายในประเทศ ทั้ง

กลุมคนที่มีความแตกตางกันทั้งทางความคิด เชื้อชาติ ศาสนา จึงจําเปนตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และการเขาถึงความ

ยุติธรรมตางๆ ใหเทาเทียมกัน ตามธรรมนูญแหงรัฐที่ไดประกาศใชออกมา เพราะธรรมนูญ ถือเปนระเบียบปฏิบัติของการอยู

รวมกันในสังคม 

ประชนชนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามถือเปนชนกลุมนอยที่อาศัยภายในประเทศไทย ก็จําเปนตองปฏิบัติตาม

ธรรมนูญของประเทศไทยที่ประกาศไวในรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐแตตองไมขัดแยงกับหลักความเชื่อ เน่ืองจาก

มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีบทบัญญัติที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด น่ันคือ การดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของอิสลามที่

ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ แตอยางไรก็ตามธรรมนูญ ถือเปนกฎ ระเบียบและกติกา การอยูรวมกันที่ไดมีการบัญญัติไว

ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ โดยเปนจริยวัตรและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัดผูเปนศาสนฑูตมาเผยแพรศาสนาอิสลามที ่ไดให

ความสําคัญกับการบัญญัติ กฎ กติกา การอยูรวมกันมานานมากกวา 1,430 ปแลว เพื่อใหบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ 

แตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดอยางสันต ิ

เม่ือศึกษาถึงประวัติศาสตรอิสลาม เราจะพบวาเรื่องการบัญญัติหรือกําหนด กฎ กติกาการอยูรวมกันน้ันไดเกิดขึ้น

ตั้งแตในปแรกของการฮิจเราะห (อพยพ) ของทานศาสดามุฮัมมัด  จากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ  กลาวคือเม่ือครั้งที่

ทานศาสดามุฮัมมัด  อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺน้ัน ทานศาสดาพบวา เมืองมะดีนะฮฺน้ันมีความหลากหลายทางสังคมที่

ประกอบดวย ประชากรหลายเผาพันธุ หลายศาสนา มีความอาฆาตพยาบาทกันอยูระหวางเผา และอาจเกิดความขัดแยงขึ้นได

ในภายหลังเม่ือตองอาศัยอยูรวมกัน ซ่ึงในขณะน้ันประกอบไปดวย ชาวมุฮาญีรีน ที่เปนมุสลิมอพยพจากเมืองมักกะฮฺมายังเมือง

มะดีนะฮฺ ชาวอันศอร ที่เปนชาวเมืองมะดีนะฮฺดั้งเดิมที่คอยใหการชวยเหลือชาวมุฮาญีรีน ชาวยิว และคริสเตียน (หมัดเฟาซี รู

บามา,2558) 

ดังน้ันทานศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) จึงไดจัดตั้งระเบียบขึ้นเรียกวา “ธรรมนูญแหงมะดีนะฮ ” ซ่ึงเปนระเบียบเพื่อการ

เลิกลมการอาฆาตพยาบาทกันระหวางเผา โดยเฉพาะเผาเอาสฺและเผาค็อซร็อจญ เพื่อใหสิทธิตางๆ แกประชาชนทุกกลุม 

โดยเฉพาะชาวยิว และคริสเตียนที่มีความเชื่อและนับถือศาสนาแตกตางกันที่อาศัยอยูในเมือง และรอบๆเมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงเม่ือ
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หันกลับมามองประเทศไทยของเราเองก็มีลักษณะที่คลายๆ กัน น่ันคือมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ แตก็ยังมี

ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม และคริสเตียน อาศัยอยูภายในประเทศดวย ฉะน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงควร

มีเน้ือหาที่ใหความสําคัญประชากรที่มีความคิด ความเชื่อ ที่นับถือแตกตางกันดวย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและกอใหเกิด

ความรูสึกไมเทาเทียมหรือแตกตางกันทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นวาดวยเรื่องสิทธิและความยุติธรรม โดยจะเห็น

ไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเน้ือหาบางสวนที่มีลักษณะที่สอดคลองกับธรรมนูญแหงมะดีนะฮ แตบางสวนก็มี

ลักษณะที่แตกตางกันบางไปตามยุคตามสมัยแตยังคงรักษาอยูบนพื้นฐานเดียวกันน่ันคือ การอยูรวมกันอยางสันติ 

ดวยเหตุน้ี ผูเขียนจึงมีความสนใจศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับธรรมนูญมะดีนะฮ วาดวย

เรื่องสิทธิและความยุติธรรม ใน 4 ประเด็น กลาวคือ วาดวยเรื่องสิทธิและความยุติธรรมดานเกียรติแหงความเปนมนุษย สิทธิ

และความยุติธรรมดานความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิและความยุติธรรมดานการ

ใหความคุมครอง ดังที่ปรากฎดังตอไปน้ี 

 

1. สิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย 

ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเก่ียวกับสิทธิดังกลาวเชนใน 

มาตราที่ 25 ความวา “พวกยิวตระกูลบนู Awf เปนประชาคมเดียวกันกับบรรดาผูศรัทธา...” 

มาตราที่ 35 ความวา “และแทจริงกลุมยอยของพวกยิวก็ถือเสมือนตัวของพวกเขาเอง คือกลุมใหญ" (อักรอม ฎิยาฮฺ 

อุมรีย, 1983:121) 

จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดใหความสําคัญกับเกียรติแหงความเปน

มนุษยของทุก ๆ ชนเผา ทานศาสดามุหัมมัด ถือวาผูที่ไมใชผูศรัทธา (ไมใชมุสลิม) ที่เปนพวกยิว และคริสเตียนที่อาศัยอยูในมะ

ดีนะฮ พวกเขาเหลาน้ีก็มีสิทธิในดานตางๆ เทากับผูที่ศรัทธา (มุสลิม) พวกเขาจะไดรับการพิทักษจากการถูกสบประมาทและ

การย่ํายี และพวกเขามีสิทธิเสมอภาคเทาเทียมกันกับชาวมุสลิม ทั้งในดานอาชีพและบริการสงเคราะหในสาขาตางๆ รวมไปถึง

เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

นอกจากน้ีทานศาสดามุหัมมัดถือวากลุมยอยของพวกยิวก็เสมือนกับกลุมใหญ พวกเขาจะไดรับการปฎิบัติและการให

สิทธิเสรีภาพตางๆ อยางทัดเทียมกัน ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเกียรติแหงความเปนมนุษยดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังน้ี  

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับการคุมครอง  

ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุและจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล

ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด กรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 

จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเกียรติแหงความเปนมนุษยไว สรุปไดดังน้ี  

1. ชาวไทยทุกคนยอมไดรับการคุมครองเสมอกัน ทั้งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

2. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมเพิ่มภาระ หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพเกิน

สมควรแกเหตุและใหเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและตองไมขัดตอหลักนิติธรรม 
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3. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล

และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ันไวดวย 

4. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองบังคับใชเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายเปนการ

เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใด บุคคลหน่ึง หรือกรณีใด กรณีหน่ึง 

จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิ เกียติและศักดิ์ศรีของมนุษยในการอยูรวมกัน

ในสังคม ถึงแมวาจะมาจากตางเผา ตางความเชื่อ ตางศาสนา และเชื้อชาติ และใหคิดเสมอวาทุกคนเสมือนคนกลุมเดียวกัน มี

สิทธิ เสรีภาพอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติแกกรณีใด กรณีหน่ึง หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการ

เจาะจง เพราะสิทธิดานเกียรติแหงความเปนมนุษย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนเชื่อวาเปนสิทธิโดยธรรมชาติ สอดคลอง

กับที่ จอหน ลอก (John Locke, 1963) กลาววา “มนุษยเกิดมามีอิสรภาพและความเทาเทียมกัน ไมมีใครมีสิทธิทําลายชีวิต 

สุขภาพ เสรีภาพ และทรัพยสินของผูอ่ืน” ซ่ึงตอมาก็กลายเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับ 

(สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2558 ) แตปจจุบันเรากลับพบวา รัฐบาลไดนํามาตรการดานความม่ันคงที่มี

แนวโนมคุกคามสิทธิของประชาชนมาใช ดังที่ ซาลิล เช็ตตี้ เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล กลาววา “ผูนําในหลาย

ประเทศปจจุบันแทนที่จะตอสูเพื่อสิทธิของประชาชน กลับเลือกใชแนวทางที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อรักษาอํานาจ

ทางการเมืองของตนเอง ผูนําหลายคนพยายามเพิ่มคะแนนนิยมหรือเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากความลมเหลวดาน

เศรษฐกิจและสังคม ดวยการละเมิดสิทธิของกลุมคนที่ถูกทําใหเปนจําเลยของสังคม” (รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนทั่ว

โลกประจําป2559/2560 อางถึงใน ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2560) 

 

2. สิทธิมนุษยชนดานความเสมอภาคทางดานกฎหมาย 

ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเก่ียวกับสิทธิดังกลาวเชน 

มาตราที่ 4-11 ไดระบุไวความวา “สวน Banu Awf , Banu-Harith , Banu Saidah , Banu Jusham , Banu 

Najjar , Banu Amr Ibn' Awf , Banu'Nabit , Banu-Aws จะตองจายเงินคาทําขวัญตามธรรมเนียมปจจุบันของพวกเขาอยาง

ที่พวกเขาเคยจายเม่ือครั้งยังไมไดนับถือศาสนาและการไถเชลยจะตองปฏิบัติโดยวิธีการที่ดีและยุติธรรมอยางที่ปฏิบัติกันในหมู

บรรดาผูศรัทธา”  (ดร.อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:121) 

จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดรางรัฐธรรมนูญมะดีนะฮฺ โดยที่ทานไมได

คํานึงถึงเชื้อชาติ ชนเผา เพศ ศาสนา หรือ ตําแหนงฐานะทางสังคมแตอยางใด กลาวคือ ทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดสิทธิ

และหนาที่ใหเผาตางๆ ปฎิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีเผาใดที่เหนือกวาเผาใด กลาวคือ ในกรณีที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมือง

มะดีนะฮฺ ไมวาจะเปนคนในตระกูลใด หรือเผาใด ผูใดฆาผูอ่ืนเขาจะตองจายคาธรรมขวัญ (ดิยัต) ใหกับครอบครัวของผูตาย

เชนเดียวกัน แมแตเชลยศึก ก็ไดรับการปฎิบัติอยางดีและมีความยุติธรรม (ในมาตราที่ 4-11 ของธรรมนูญมะดีนะฮ) 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่

ไดระบุถึงความเสมอภาคทางกฎหมาย ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังน้ี  

มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การ

ใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการน้ันไดและไดรับความ

คุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพ เชนวาน้ันไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคง

ของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายน้ันขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพน้ันไดตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อ

ใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน 

ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุและจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล

ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 

มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 

หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและ

เสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ

จริยธรรม 

จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงความเสมอภาคทางกฎหมาย สามารถ

สรุปไดดังน้ี 

1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพทางกฎหมาย และไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญไดอยางเทาเทียมกัน ถา

หากการกระทําน้ันไมไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน 

2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพแตตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

3. บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอ

ตอสูคดีในศาลได 

4. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและ

ตองไมขัดตอหลักนิติธรรม 

5. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมเพิ่มภาระ หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพเกิน

สมควรแกเหตุ 

6. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล

และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ันไวดวย 

7. การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยการตรากฎหมายตองบังคับใชเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายเปนการ

เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใด บุคคลหน่ึง หรือกรณีใด กรณีหน่ึง 

8. บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน มี

สิทธิไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามกฎหมาย 
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9. ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมาย 

10. ไมสามารถเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองได ตราบใดที่การกระทํายังไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

11. ขาราชการ เจาหนาที่ หรือพนักงานของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ยกเวนการจํากัดไวใน

กฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

12. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ แตการกระทําน้ันจะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความ

ม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิทางกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก

ความแตกตางกัน และใหสิทธิไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาล

หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได แตในทางปฏบิัติเรากลับพบความเหล่ือมลํ้าทางกฎหมายของบุคคลระหวางประชาชนทั่วไป 

กับบุคคลที่มีอํานาจทางตําแหนงและระหวางคนรวยกับคนจนยังคงมีอยูในสังคมไทย 

 

3. สิทธิดานเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเก่ียวกับสิทธิดังกลาวใน 

มาตราที่ 25 ความวา “พวกยิวตระกูลบนูเอาฟฺเปนประชาคมเดียวกันกับบรรดาผูศรัทธา พวกยิวก็มีศาสนาและ

พวกมุสลิมก็มีศาสนาดวยกันรวมทั้งบาวและตัวของพวกเขาเอง ทั้งน้ียกเวนผูประพฤติผิดและทําการบาป เพราะพวกน้ี

ทําลายตัวเองและครอบครัวของพวกเขาเองเทาน้ัน" (อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:121) 

จากมาตราที่ไดปรากฏขางตนจะเห็นไดวา ทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดใหพวกยิวมีสิทธิศรัทธาเล่ือมใสในศาสนา

ของเขา และปฎิบัติกิจในหนทางของความศรัทธาของพวกเขาไดอยางเสรี มวลมุสลิมก็มีสิทธิที่จะศรัทธาและปฎิบัติศาสนกิจทุก

อยางตามความเส่ือมใสศรัทธาเชนเดียวกัน (ยะกูบ ทวมประถม,มปป:163) 

และทานศาสดามุหัมมัด ยอมรับใหพวกยิวยังคงนับถือศาสนาเดิมและไมไดบังคับคนหน่ึงคนใดใหเขารับนับถือ

อิสลาม แตทานจะเปดโอกาสใหพวกเขาเลือกเอาวาจะเขารับอิสลามหรือยังคงอยูในศาสนาเดิมของพวกเขาที่ซ่ึงสนองตอบคํา

ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

ความวา “ไมมีการบังคับ (ใหนับถือ) ในศาสนา อิสลาม...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ, 2:256) 

นอกจากน้ีศาสนาอิสลามยังอนุญาตและเปดโอกาสใหพวกเขาสามารถปฎิบัติศาสนกิจ และปกปกษรักษาศาสนสถาน

ของพวกเขาไว โดยที่ไมมีการละเมิดแตอยางใด 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่

ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังน้ี  

มาตรา 31  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม

ตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัด

ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 67  รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึง

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา 

และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมให

พุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย 
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จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา สามารถสรุป

ไดดังน้ี 

1. ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการนับถือศาสนา 

2. ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอ

หนาที่ของประชาชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรฐั และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

3. รัฐบาลควรอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

4. การอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาที่เปนศาสนาของประชาชนสวนใหญ รัฐควรสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษา และเผยแผหลักธรรมของพุทธศาสนาเถรวาท 

5. รัฐตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวารูปแบบใด 

6. รัฐควรสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกในการปองกันดังกลาวดวย 

แตอยางไรก็ตามก็มีขอสังเกต ในบางประเด็นระหวางรัฐธรรมนูญมะดีนะฮกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 

พ.ศ. 2560 เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560  น้ันไดระบุอยางชัดเจนวา “รัฐพึงสนับสนุนการศึกษาและ

การเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลัก

ศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซ่ึงสอดคลองกับธรรมนูญมะดีนะฮในมาตรา 25 ดังกลาวมาแลว แตตางจาก

รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาน้ีที่ใหหลักการไวอยางกวางๆ ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 (ไพศาล สุวรรณรักษา, 

2557)  ซ่ึงไมระบุชัดเจนถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท  

สวนหลักการอิสลามเก่ียวกับการนับถือศาสนาน้ันมีประเด็นเรื่องการเปล่ียนศาสนา เพราะตามหลักการอิสลามถือวา

การเปล่ียนศาสนาหรือการพนสภาพจากการเปนมุสลิม [คือ การหันหลังจากศาสนาอิสลามไปสูศาสนาอ่ืน หรือการตัดขาดจาก

อิสลามไปยังกุฟรฺ (ผูไมศรัทธาตอพระผูเปนเจา) สวนผูที่กระทําการดังกลาวเรียกวา “มุรตัด”] ถือวาเปนบาปใหญ และโทษของ

เขาในโลกหนา คือ การลงนรก สวนโทษในโลกน้ีทุกคนสวนใหญเขาใจวาโทษของมัน คือ การประหารชีวิต แตในความเปนจริง

เม่ือเราพิจารณาจากอัลกุรอาน เราจะพบวาอัลกุรอานไดบัญญัติเรื่องการพนจากศาสนาไว 13 อายะห (โองการ) ในแตละซู

เราะห (บท) (อาละอิมรอน, 3:85) (อันนะหฺลฺ, 16:106) แตจากทั้งหมด พบวาไมมีโองการใดเลยที่ระบุถึงโทษทัณฑที่ตองไดรับ

บนโลกน้ี โทษทั้งหมดถกูระบุวาเปนความรับผิดชอบของพระผูเปนเจาทั้งส้ินถึงแมวา จะมีการกอตั้งรัฐอิสลามขึ้นแลวก็ตาม 

นักการศาสนาบางทานใหความเห็นวา การพนจากศาสนาน้ัน เปนความผิดที่เขาผูน้ันตองรับผิดชอบตอพระผูเปนเจา

เอง ซ่ึงหากวามีการลงโทษประหารชีวิตดวยเหตุผลของการพนจากศาสนาจริง มันก็จะไปขัดแยงกับโองการที่วา 

ความวา “ไมมีการบังคับใด (ใหนับถือ) ในศาสนาอิสลาม” (บางสวนของอายะฮฺอัล บากอเราะห, 2: 256) และเม่ือ

ไมมีการลงโทษที่บันทึกในอัลกุรอานแลว หากมามองในแงของสุนนะห (แบบอยาง) ของทานศาสดามุหัมมัด จะพบวา จาก

บทสรุปในหลายสวน นักวิชาการมุสลิมใหความเห็นในหลายดาน บางก็วา การพนจากศาสนาจําเปนตองถูกประหารโดยอาง

เอาหะดีษ ของอิบนุอับบาส ที่วา 

ความวา “ผูใดเปล่ียนศาสนาจงฆาเขา” (บันทึกโดยบุคอรีย :238) แตทั้งหมดก็ถูกอีกฝายโตแยง โดยอางหลักฐาน

จากกุรอานในสูเราะหที่ 2 อายะหที่ 256 และสุนนะห (จริยวัตรและแบบอยาง) ของทานศาสดามุหัมมัด โดยวิจารณวาการ

สังหารที่เกิดขึ้น เปนเพราะคดีความอ่ืน (เชนการปลน) ไมใชเรื่องของการเปล่ียนศาสนา โดยทั้งน้ีมีหลักฐานบางประการจากคอ

ลีฟะห (ผูนําสูงสุดหลังจากการส้ินชีวิตของทานศาสดามุฮัมมัด ณ เวลาน้ัน) อุมัร (รด.) วาทานไดส่ังใหทหารของทานจัดการกับ

ผูเปล่ียนศาสนาอยางสันติวิธี หรือหากชักชวนไมไดผล ก็ควรจําคุกดีกวาการประหาร นักวิชาการมุสลิมจึงใหความเห็นวา การ

เปล่ียนศาสนาของมุสลิมคนหน่ึงน้ัน ควรจํากัดใหเปนโทษแบบตะอฺซีร (คือ อยู ในดุลพินิจของผูพิพากษา) หากการเปล่ียน

ศาสนาน้ันไมไดสงผลตอความม่ันคงของรัฐ ก็ไมจําเปนตองลงโทษ หรือแคแนะนํา ตักเตือน แตหากการเปล่ียนศาสนามีผลตอ
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ความม่ันคงของรัฐ หรือเปล่ียนดวยเจตนาของการกอกบฏตอรัฐ ก็อาจจําคุกหรือประหารชีวิตได ซ่ึงทัศนะน้ีไดรับการยอมรับ

มากกวา ทัศนะของบางมัซฮับ (สํานักคิดทางนิติศาสตรอิสลาม) ที่กลาววามันเปนโทษประเภท ฮัด (ความผิดทีช่ัดเจน) 

จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิในการนับถือศาสนาและทํานุบํารุงศาสนสถาน

ตามความเชื่อของแตละบุคคลไดอยางเทาเทียมกัน ตราบใดที่ไมกอใหเกิดใหเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยไมเปน

อันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

4. สิทธิดานการใหความคุมครอง 

ธรรมนูญมะดีนะฮฺ ไดระบุไวเก่ียวกับสิทธิดังกลาวเชนใน มาตราที่ 16 ความวา “และสําหรับพวกยิวที่ตามเราน้ัน

ไดรับการชวยเหลือและความเสมอภาคจากเรา พวกเขาจะไมถูกรังแกขมเหงและศัตรูของพวกเขาจะไมไดรับการชวยเหลือจาก

เรา” (อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย, 1983:120) 

จากมาตราดังกลาวที่ไดปรากฏขางตน จะเห็นไดวาทานศาสดามุหัมมัด ไดกําหนดสิทธิโดยใหการชวยเหลือ คุมครอง

อยางเสมอภาคกับพวกยิว กลาวคือ พวกยิวจะไดรับความชวยเหลือจากชาวมุสลิมในการใหความคุมครอง เม่ือพวกเขาไดรับ

การขมเหงรังแกจากศัตรู ขณะเดียวกันชาวมุสลิมก็จะไมไปรวมกับศัตรูของพวกยิวเพื่อทําลายพวกยิวตราบใดที่พวกเขายังยึด

ม่ันตอรัฐธรรมนูญฉบับน้ี (ธรรมนูญมะดีนะฮฺ)  และที่สําคัญทานศาสดาและชาวมุสลิมจะไมทําการสูรบกับยิวคนใด เวนแตกับผู

ที่ผิดสัญญา คดโกงบิดพล้ิว (สอดรับมาตราที่ 46 ในธรรมนูญมะดีนะฮฺ) 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกลาวขางตนจะสอดรับ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่

ไดระบุถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา, 2560 ดังน้ี  

มาตรา 27  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 

หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอาย ุคนพิการหรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและ

เสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ

จริยธรรม 

มาตรา 28  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชวิีตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแต

มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได 

มาตรา 29  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเปน

ความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา

ความผิดมิได 

ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคล

ใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
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การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี 

ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 

คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได 

การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช

ประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ 

มาตรา 70 รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตาม

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวนทั้งน้ี เทาที่ไมเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดระบุถึงถึงสิทธิและความยุติธรรมในการใหความ

คุมครอง สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิไดรับการสงเสริมและใหความคุมครองอยางเทาเทียมกันทุกกลุมชาติพันธ ไมวา

จะเปนชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี  และวิถี

ชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน ตราบใดที่การกระทํายังไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2. มาตรการตางๆ ที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรอืเสรีภาพไดเชนเดียวกับ

บุคคลอ่ืน ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

3. การสงเสริมหรือใหสิทธิเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส 

ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

4. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในชวิีตและรางกาย 

5. การคนตัวบุคคล การจับและคุมขัง ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายของบุคคลไมสามารถ

กระทําได นอกจากมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

6. หามไมใหมีการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 

7. ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

8. บุคคลมีสิทธิในความเปนสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว หามไมใหบุคคลนําขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน

ไปใชประโยชนไมวาทางใดๆ 

จากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเห็นไดวา มีการใหความสําคัญกับสิทธิในการไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน  

การสงเสริมและใหความคุมครองอยางเทาเทียมกันทุกกลุมชาติพันธ ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็น

ทางการเมือง ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข 
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วิเคราะหเรือ่งขันติธรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาท 

Analysis of tolerance in Theravada Buddhism 

 

พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) 

 

Watutoknum@gmail.com 

  

บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา มี 3 ลักษณะ คือ (1) ความอดทนดวยการ 

อดกล้ัน ไมตกอยูใตอํานาจกิเลสอันหยาบ ดวยอํานาจแหงศีลที่เรียกวา “ตีติกขาขันติ” (2) ความอดทนเปนเดชเผาผลาญกิเลส

อยางหยาบ ปองปรามกิเลสระดับกลาง ดวยอํานาจแหงสมาธิที่เรียกวา “ตปขันติ” (3) ความอดทนอันตั้งอยูในอํานาจแหง

ปญญา ซ่ึงไมใหตกอยูในอํานาจของโลภ โกรธ โมหะ โดยการเผาผลาญดวยอํานาจแหงสมาธิ ไมใหเคล่ือนไหว ใหขาดลงที่

เรียกวา “อธิวาสนขันติ” ดังน้ัน ในเรื่องของ “ขันติธรรม” น้ัน ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขากับสังคมไทยไดหลายมิติ

ดวยกัน ก็คือ มิติทางศาสนา มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตใหมีความ

กลมกลืนกันกับธรรมะขออ่ืนๆ เชน ขันติธรรมมาพรอมกับความเพียร ((ทมะ) ความขมใจ เมตตา) ความรักความเมตตา (วิริยะ) 

และปญญา เปนตน ซ่ึงถือวาเปน “หัวใจ” สําคัญของพระพุทธศาสนาที่สามารถ “บูรณาการ” ใหแกบุคคลผูเจริญ “ขันติธรรม”          

2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน (โลกิยะ) และขั้นสูงสุด (โลกุตตระ) แหงชีวิตอันสมบูรณ และงดงาม โดยมีผลตอบแทน 2 ประการ คือ 

(1) อานิสงส 5 ประการ คือ เปนที่รักเปนที่พอใจของคนหมูมาก, เปนผูไมมากดวยเวร, เปนผูไมมากดวยโทษ, เปนผูไมหลงลืม

สติตาย, หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค  (2) อานิสงสของขันติ 5 ประการ ไดแก เปนที่รักเปนที่พอใจของคน

หมูมาก, เปนผูไมดุราย, เปนผูไมมีวิปปฏิสาร (เดือดรอน), เปนผูไมหลงลืมสติตาย, หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลก

สวรรค อานิสงสทั้ง 2 ขอน้ี เปนอานิสงสอยางมากที่ไมใหประพฤติผิดในศีลน้ันเอง 

 

คําสําคัญ: ขันติ  พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

Abstracts 

 

The analysis of tolerance in Theravada Buddhism has found that there are 3 types: (1) patience 

with perseverance, does not fall under the power of the rough passion with the power of the moral conduct 

(Sila) called ‘Titikkhakhanti’, (2) patience is a waste of passion,  intermediate passion with the power of 

meditation (Samathi), it is called "Tapakhanti", (3) patience lies in the power of wisdom which does not 

fall into the power of covetous anger rulers by burning with the power of concentration. Does not move 

let down called ‘Athiwalanakhanti’. So, the "tolerance", which is to improve the quality of life of Thai 

people and the Thai society; religious, political, economic and social dimensions. For the sake of living in 

harmony with other Dharmas, such as Tolerance comes with perseverance and wisdom, (Metta) compassion, 

(Thama) restraint, etc. The key to Buddhism is that it can be "integrated" with the "righteous" people. The 

two stages are the basic (glorious) and the highest (lucrative). There are two returns: (1) Five virtues: love 
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is the satisfaction of the masses, not too much of the fate, not a lot of punishment, not forgetfulness, 

death, after death. (2) The virtues of the five tolerances are the beloved of the people, not the fierce, 

the unrepentant, the unconscious, after death. The two virtues are a great virtue not to misbehave in 

moral conduct.  

 

Keywords:  tolerance, Theravada Buddhism 

 

1. บทนํา  

 

การเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปจจุบัน มีพัฒนาการอยางรวดเร็วจากปญหา ในแตละประเทศทั้งภายในและภายนอก 

จากความขัดแยงที่เกิดจากการเปล่ียนของโลก (บุญมี แทนแกว และคณะ, 2538 : 152) ที่มีอยูตลอดเวลา  ในปญหาที่เกิดขึ้น

ในสังคมโลกปจจุบัน เพราะวา มนุษยไมสามารถไปเปล่ียนกฎของธรรมชาติได เพราะวามนุษยตองอาศัยความอดทน การที่มี

ขันติอยูตลอดยอมจะทําใหบุคคลน้ันไดชื่อวาเปนบุคคลที่ไดรักษาตนเองไมใหกระทําความชั่ว เพราะอาศัยความอดทนเปนที่ตั้ง

ในการดําเนินชีวิต และเปนการปดหนทางแหงความชั่ว เพราะขาดความฉลาดในการกระทํา กลาวคือ บุคคลที่กระทำตาม

อํานาจของอกุศลกรรม (บุญมี แทนแกว, 2545 : 105) ประกอบดวยอกุศลเจตนา การความอดทนจึงเปนสาเหตุใหกิเลสเขามา

ครอบงําจิตใจ ฉะน้ัน การมีขันติเปนแนวทางในการปฏิบัติจึงเปนประโยชนและเปนหนทางปดอุบายหนทางแหงทุคติ โดยการ

อาศัยหลักขันติในการดำเนินชีวิตซ่ึงเปนหลักคําสอนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองคไดปฏิบัติ มาในแตละชาติ

น้ันเอง โดยอาศัย “ขันติธรรม” เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 

  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาหลักการของขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

2.2 เพื่อวิเคราะหเรื่องของขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในสวนที่วาดวยเรื่องขันติธรรมจากคัมภีร พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัย

ตางๆ ที่เก่ียวของกับเน้ือหาหรือประเด็นที่ตองการทราบ   

3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของที่เก่ียวของกับขันติธรรมในการดําเนินชีวิตที่ดี

ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ 

  

4. ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย พบวา คําวา ขันติ คือ ความอดทน อดกล้ัน ซ่ึง เจตสิก คือ อโทสะเจตสิก  ซ่ึงขณะที่มีขันติความอดทน ไม

โกรธ ขณะน้ันเปนจิตที่ดีงาม คือ เปนกิริยาจิตของพระอรหันต หรือ กุศลจิตก็ได ที่เกิดกับอโทสะเจตสิก และ เจตสิกที่ดี 

ประการอ่ืนๆ  มีศรัทธา เปนตน  ขันติ ไมใช วิริยะเจตสิก แตเปนอโทสะเจตสิก ซ่ึงเปนประโยชนทําใหประสบความสําเร็จใน

การดําเนินชีวิต เชน ความสําเร็จดานอาชีพ และการสรางสรรคระบบครอบครัว ซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมที่ทําใหเกิดความ

สงบสุข และมีความกลมกลืนและเคียงคูกับธรรมะขออ่ืนๆ ดวย เชน ขันติธรรมมาพรอมกับความเพียร (วิริยะ) ความขมใจ 
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(ทมะ) ความรักความเมตตา (เมตตา) และปญญา เปนตน ที่ทําใหขันติธรรมแสดงถึงบทบาทโดดเดน 2 ระดับคือ บทบาทใน

ระดับโลกิยะและบทบาทในระดับโลกุตตระ ซ่ึงเปน “หัวใจ” สําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะสามารถตอบสนองใหแกบุคคลผู

เจริญขันติธรรมเปนขั้นพื้นฐาน ที่เรียกวา “โลกิยะ” และ ขั้นสูงสุด ที่เรียกวา “โลกุตตระ” แหงชีวิตอันสมบูรณงดงามเปน

ผลตอบแทน ซ่ึงขันติธรรม คือ สภาพธรรมที่อดทน อดกล้ัน ดวยกุศล ดวยสภาพธรรมฝายดี  แตไมใชความอดทนดวยอกุศลจิต

ครับ ขันติธรรมเปนสภาพธรรม คือ อโทสะเจตสิก ขันติธรรมมีหลายระดับ ทั้งความอดทน อดกล้ันดวยกุศลจิต อดทนตอความ

หนาว ความรอน อดทนตอความประทุษรายของผูอ่ืน หรืออดทนตอส่ิงตางๆ ดวยกุศลจิต และขันติโดยนัยสูงสุด หมายถึง 

ปญญา ที่เปนวิปสสนาญาณ ที่เปนขันติญาณ อันเปนการเห็นการเกิดดับของสภาพธรรม ที่เปนแตละกลุมกลาปของสภาพ

ธรรม ทั้งความอดทน อดกล้ันดวยกุศลจิต รวมทั้งปญญายอมเปนขันติธรรมทั้งส้ิน ขันติธรรมจึงมีหลายระดับใน ขณะที่จิต

กระสับกระสาย ดิ้นรนตอสู ขณะน้ันไมชื่อวาอดทน เพราะเปนอกุศล จึงชื่อวา กระสับกระสาย มี โทสะ เปนตน แตเม่ือขันติ

เกิด มีโสภณเจตสิก เกิดรวมดวย ขณะน้ันตองเบา เพราะเบาดวยเจตสิกที่ดีเกิดรวมดวย และเปนกุศลจิต ขณะน้ันจะไม

กระสับกระสายเลย ขันติธรรมจะเกิดขึ้นได ก็ดวยการศึกษาพระธรรม อบรมปญญา เพราะเม่ือปญญาเจริญขึ้น ขันติ ความ

อดทนดวยกุศลจิตก็เพิ่มขึ้น  และเม่ือปญญาเจริญถึงระดับวิปสสนาญาณ ก็ทําใหถึงขันติธรรมที่เปนปญญาระดับสูงที่เปน ขันติ

ญาณได เพราะปญญาความเห็นถูกเจริญ เกิดขึ้น ก็ทําใหกุศลธรรมประการตางๆ มีขันติ เปนตนเจริญเกิดขึ้นตาม เพราะฉะน้ัน 

อาศัยการฟงพระธรรม ศึกษาพระธรรมเพื่อความเจริญขึ้นของปญญา ขันติก็เจริญ เกิดขึ้นครับ เพราะปญญา วิชชา เปน

หัวหนาของกุศลธรรมทั้งหลายน้ันเอง 

 

5. ความหมายของคําวา “ขันติ” 

 

คําวา “ขันติ” แปลวา “ความอดทน กิริยาอดทน ความอดกล้ัน ความไมดุราย ความไมเกรี้ยวกราด ความแชมชื่นแหง

จิต น้ีเรียกวา ขันติ” (อภิ.สง.ฺ (บาลี) 34/1349/337) ดังน้ัน คําวา “ขันติ (อิตฺ.)” เปนคําภาษาบาลี (สัน. กฺษานฺติ) สําเร็จรูปมา

จาก ขม. ธาตุ (ในความอดทน) ติ ปจจัย รูปวิเคราะหวา “ขมนํ สหนํ ขนฺติ” มีความหมายวา ความทน, ความอดทน, ความอด

กล้ัน (ป. หลงสมบูรณ, 2519 : 180) และไดแบงไว 2 ประการ (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช ป.9), 2528 : 94) ไดแก 

(1) ขันติ (ขม=สหเน) =ขมติ ขนฺติ-ขมนํ แปลวา ทน, อดทน, ถาเปนนาม แปลวา ความทน, ความอดทน, ความอดกล้ัน, ถา

เปนคุณนามแปลวา ผูทน,  ผูอดทน (2) ขันติ = ขนฺตา-ขมิตา-ขโม แปลวา อดกล้ัน, เฉพาะคําวา ขโม น้ัน มีคําอธิบายวา            

“ขโม โหติ สีตสฺสป อุณฺหสฺสป” มีความหมายวา เปนผูอดทนตอความเย็นบาง เปนผูอดทนตอความรอนบาง ดังน้ัน คําวา 

“ขันติ” หมายถึง ความอดทน ความอดกล้ัน ความอดทนและความอดกล้ัน มี 3 ลักษณะ (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2533 : 134-

135) คือ (1) ทนลําบาก ไดแก ทนทุกขเวทนาความเจ็บปวดตางๆ ได ไมบนไมรองเม่ือประสบกับความเจ็บปวย พยายามอด

กล้ันเอาไว (2) ทนตรากตรํา ไดแก อดทนตอการทํางานเพื่อเล้ียงชีวิต หนักเอาเบาสู ไมทอถอย (3) ทนเจ็บใจ ไดแก ทนตอการ

ดาทอวาราย หรือทนตอคําเสียดสีของบุคคลอ่ืน โดยไมถือเอาเปนอารมณ ทําใจใหสงบ ไมตอบโต 

เพราะเหตุน้ี คําวา ขันติ จึงหมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยส่ิงอันเปนที่พึง

ปรารถนา หรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความม่ันคงหนักแนนเหมือนแผนดิน ซ่ึงไมหว่ันไหว ไมวาจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย 

ของหอม ของสกปรกหรือของดีงามก็ตาม  

  

6. ความสําคัญของขันติธรรม 

 

ในสังคมอินเดียมีแนวความคิดอิงอาศัยความเชื่อในการบําเพ็ญตบะ ซ่ึงเปนมรรควิธีที่ดีที่สุด เน่ืองจากเปน

กระบวนการขัดเกลากายภาพและจิตภาพของบุคคลใหดําเนินไปสูเปาหมายสูงสุด ที่เรียกวา “โมกษะ” ที่เปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันกับพรหมที่เรียกวา “พรหมสหัพยตา” ใชเปนเครื่องมือแผดเผากิเลสใหสูญสลายไป ซ่ึงมีเจาลัทธินําเสนอทฤษฎีและ
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วิธีการปฏิบัติอันพิสดารหลากหลายทามกลางแนวความเชื่อโดยพื้นฐาน เพื่อเขาถึงโมกขธรรม แตพระพุทธศาสนาแสดงจุดยืน

ความสําคัญของ “ขันติ คือ ความอดทน ความอดกล้ัน เปนตบะอยางยิ่ง” (ที.ม. (ไทย) 10/90/43-44) ที่สามารถเปนเครื่องเผา

ผลาญกิเลสและสามารถกําจัดบาปคือ ทุจริต 10 ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ขันติ, ศีล, อุโบสถกรรม, การศึกษาเลาเรียนพุทธ

ธรรมของพระพุทธเจา, การถือธุดงค, การเจริญวิปสสนา, ความสํารวมอินทรีย, ความเพียรขั้นตน ขั้นกลาง ขั้นสูง เพื่อเผา

ผลาญความเกียจคราน (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9), 2542 : 255-256) ดังที่ปรากฏในพุทธพจนวา  

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตตีิกฺขา  นิพฺพานํ ปรมํ วนทฺติ พุทฺธา 

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาต ี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธานสาสนํ 

อนูปวาโท อนูปฆาโต  ปาติโมกฺเข จ สํวโร 

มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ  ปนฺตฺจ สยนาสนํ 

อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ. (ที.ม. (บาลี) 10/90/43-44) 

พระพุทธพจนที่กลาวน้ี แสดงลักษณะและความสําคัญของพระพุทธศาสนา เนนใหความเห็นแตกตางระหวาง

พระพุทธศาสนากับศาสนาเดิมที่มีอยู  ซ่ึงเปนจุดยืนของพระพุทธศาสนาน้ันเอง 

  

7. สาเหตุที่ทําใหเกิดขันต ิ

 

สาเหตุที่ทําใหเกิดขันติ 2 อยางคือ (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 622-623)  

7.1 ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผูอ่ืน หรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก เชน การส่ังสอน แนะนํา การถายทอด 

การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง อธิบาย การเรียนรูจากผูอ่ืน (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 : 621) 

ซ่ึงอาศัยปจจัยภายนอก หมายถึง การไดฟงสัทธรรมหรือคําส่ังสอนจากผูอ่ืน ดังน้ัน ปรโตโฆสะจึงหมายถึง องคประกอบ

ภายนอกที่กอใหเกิดศรัทธาขึ้น เพราะพูดถึงองคประกอบภายนอก เราไมเห็นแมองคประกอบอ่ืนแมอยางหน่ึงที่เปนไปเพื่อ

ประโยชนมากเหมือนความมีกัลยาณมิตรน้ี ความมีกัลยาณมิตรยอมเปนไปเพื่อความมีประโยชนมาก  และกัลยาณมิตรน้ีเอง

เปนที่เปนปจจัย สรางใหเกิดกุศลธรรมขึ้นและทําใหอกุศลเส่ือมไป อยางไรก็ตาม การมีกัลยาณมิตร มีผลกอใหเกิดความ

เล่ือมใสและศรัทธา อันเปนเหตุใหนอมนําบุคคลเขามาสูกระบวนการแหงความเห็นถูกเห็นชอบ จากคําแนะนําของกัลยาณมิตร 

ซ่ึงคุณสมบัติของผูที่เปนกัลยาณมิตรหรือเรียกวาเปนผูมีกัลยาณมิตตาน้ัน ตองประกอบไปดวย คุณลักษณะ คือ กุลบุตรในโลก

น้ีวางตัวเหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในหมูบานหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู จะเปนคหบดี บุตรคหบดี คนหนุมผูเครงศีล หรือ

คนแกผูเครงศีลก็ตาม ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยจาคะ และถึงพรอมดวยปญญา คอยศึกษาสัทธา

สัมปทาพรอมดวยศรัทธาและศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคสัมปทาของผูที่ถึงพรอมดวยจาคะตามสมควร และคอยศึกษา

ปญญาสัมปทาของผูถึงพรอมดวยปญญาตามสมควร น้ีเรียกวา กัลยาณมิตตตา (อง.อฏฐก (ไทย) 23/54/341) 

7.2  โยนิโสมนสิการ หมายถึง ปจจัยภายใน ที่เปนแหลงอุบัติขึ้นแหงคุณธรรมทั้งปวงเชนเดียวกัน โดยการทําในใจโดย

แยบคาย การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือคิดอยางมีระเบียบ เปนระบบ ระบบวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ

จัดเปน “ตัวปญญา” ซ่ึงอิงอาศัยโยนิโสมนสิการโดยเปดโอกาสใหปจเจกชนใชอิสรเสรีภาพทางความคิดอยางเต็มเปยม ภายใต

การตรวจสอบตามระบบวิธีคิด 10 ประการ ดังที่พระพุทธเจาตรัสกับชาวกาลามะวา...อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา 

(มา อนุสฺสเวน)  อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ (มา อิติกิราย) อยาปลง

ใจเชื่อ ดวยการอางตํารา หรือคัมภีร (มา ปฏกสมฺปทาเนน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ เพราะ

อนุมาน (มา นยเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับ

ทฤษฎีที่พินิจไวแลว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)  อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได (มา ภพฺพรูปตาย) 
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อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะน้ีเปนครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) (องฺ. จตฺกุก. (ไทย) 20/66/259-261) จาก

ระบบวิธีคิดทั้ง 10 ประการน้ี เปนการใชความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองส่ิงทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา

สืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นส่ิง

น้ัน ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  (พระธรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 57) ซ่ึงความสําคัญของโยนิโส

มนสิการเปนเหตุที่ทําใหสัมมาทิฏฐิทีย่ังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เม่ือมนสิการ

โดยแยบคาย เพราะวา สัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้น เปนเหตุทําใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น

ก็เกิดขึ้น หรือเปนเหตุใหอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวเส่ือมไปเหมือนโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) น้ีเม่ือ มนสิการ

โดยแยบคายกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็เส่ือมไป ดังน้ัน ธรรมที่เปนฝายกุศลทั้งหมดมี

โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) เปนมูล รวมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการบัณฑิตกลาววา เลิศกวาธรรม

เหลาน้ัน” (สํ.ม.(ไทย) 19/213/145 – 146) 

 

8. ประเภทของขันติ 

 

เหตุปจจัยสําคัญอันเปนแดนเกิดขึ้นของขันติ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตรงตอตนเองและผูอ่ืน เพราะอาศัยปจจัยภายนอก

และปจจัยภายใน 3 ประเภท ดังน้ี (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9), 2542 : 229) (1) ตีติกขาขันติ ความ

อดทนดวยอํานาจการอดกล้ันเอาไว (2) ตปขันติ ความอดทนเปนเดชเผาผลาญกิเลสอยางหยาบ (3) อธิวาสนขันติ ความอดทน

จนขมกิเลสได ขันติทั้ง 3 ประเภทน้ี เม่ือพิจารณาดวยความสุขุมรอบคอบแลว จะเกิดความรูสึกซึมซาบบรรยากาศแหง

ไตรสิกขา ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญแหงมรรคา เพื่อกําจัดกิเลสสําหรับบรรพชิตผูแสวงหาสัจธรรม 

นอกจากน้ี ยังมีขันติอีก 3 ประเภท ดังน้ี (สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), 2539 : 486-489) (1) ติติกขาขันติ 

(ขันติอด) หมายถึง ความอดทน หักหามจิตใจไมใหไหลไปตามกระแสแหงอํานาจฝายต่ํา ซ่ึงมีความทะยานอยากเพราะอํานาจ

ของความโลภ ความโกรธ และความหลง (2) ธิติขันติ (ขันติทนหรือม่ันคง) หมายถึง ความอดทนตอความตรากตรําในการ

ทํางานทั่วไป และ (3) อธิวาสนขันติ (ขันตยิับยั้ง) หมายถึง รูจักยับยั้งชั่งใจไมทอถอย อดทนตอพฤติกรรมลวงเกินถากถาง หรือ

คํากลาวดูหม่ินของบุคคลหลายระดับ ขันติ 3 ประเภทน้ี สามารถสรุปตามทัศนะของขันติออกเปน 2 ประเภท (ไสว มาลาทอง, 

2542 : 23) ไดแก (1) ขันติ หมายถึง ความอดทนในการทํากิจกรรมโดยทั่วไป หรืออดทนตอความหิว ความกระหาย ความ

เหน่ือย ความหนาว ความรอน กลาวโดยสรุปแลวก็คือ อดทนตอความลําบากตรากตรํา อดทนตอทุกขเวทนา และอดทนตอ

อํานาจกิเลส และ (2) อธิวาสนขันติ คือ อธิวาสนขันติ หมายถึง ความอดทนตอการลวงเกินของคนอ่ืน เฉพาะอยางยิ่งอดทนตอ

คนที่ต่ํากวาเราในเม่ือเขากลาววาจากระทบกระทั่งใหเกิดความเจ็บใจ ไมวาขันติจะแบงเปน 3 ประเภทก็ดีหรือ 2 ประเภทก็ดี 

เม่ือกลาวยนยอเขามาก็เหลือเพียง 2 ประเภท (พุทธทาสภิกขุ, 2513 : 84) คือ (1) ขันติระดับต่ํา ก็คือ  ความอดทนตอความ

รอน ความหนาวตามธรรมชาติ อดทนเม่ือยามเจ็บไขไดปวย หรือเกิดทุกขเวทนา (2) ขันติระดับสูงสุด ไดแก ความอดทนตอ

แรงบีบคั้นของกิเลส อาทิ ราคะ โทสะ โมหะ ซ่ึงคอยบีบคั้นเผาผลาญจิตใจ ฉะน้ัน จึงตองใชความอดทนชนิดที่เร ียกวา 

อธิวาสนขันติ ซ่ึงเปนความอดทนชั้นสูงสุด 

ประเภทของขันติไมวาจะแตกแขนงออกไปเปน 2 ชนิดก็ดี 3 ชนิดก็ดี หรือมีขอความอธิบายเน้ือหาสาระเปนอเนก

ประการ แตเม่ือกลาวโดยสรุปแลวก็จะมีเพียง 2 ประเภทเทาน้ัน ไดแกขันติระดับพื้นฐานธรรมดาประเภทหน่ึง และอธิวาสน

ขันติหรือขันติระดับชั้นสูงสุดอีกประเภทหน่ึง ในงานวิจัยน้ีผูเขียนจะจัดขันติเปน 2 ประเภทเชนเดียวกัน ไดแก (1) ขันติ (ขั้น

ธรรมดา) หมายถึง การใชความอดทนอดกล้ัน  เพื่อใหชีวิตดํารงอยูในโลกและสังคมอยางมีความสุขตามธรรมดาของมนุษย

โดยทั่วไป กลาวคือ อาศัยอํานาจของความอดทนอดกล้ันชวยสรางสรรคสงผลใหชีวิตประสบกับความสําเร็จในเรื่องตาง ๆ เชน 

ความมีชื่อเสียงหรือการยอมรับจากสังคม ความพรั่งพรอมดวยโภคทรัพย และสัมพันธภาพเชิงสังคมซ่ึงเปยมดวยความเอ้ืออารี

ตอเพื่อนมนุษย เปนตน และ (2) ตีติกขาขันติ (ขั้นสูงสุด) หมายถึง ความอดทนอดกล้ันอันสัมปยุตดวยปญญา ซ่ึงนํามาใชเปน
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เครื่องมือตอสูกับอํานาจของกิเลสทั้งหลาย ขันติขั้นน้ีเหมาะสําหรับบุคคลผูมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะใชความอดทน

อดกล้ันเผาผลาญกิเลสหรือความชั่วใหเส่ือมสูญไป หรือกลาวไดวา  เปนขันติของผูบุคคลมีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติธรรม

อยางจริงจังเพื่อความหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง 

 

9. ขันติกับคุณคาทางจริยธรรม 

 

คุณคาทางจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไดมีการรับไว 2 ประเภท มีดังน้ี คือ 

9.1 ขันติในแงที่เปนคุณธรรม กลาวคือ โดยพื้นฐานแลวขันติเปนคุณธรรมอันเปนคุณสมบัติประจําตัวของปจเจก

บุคคลที่สงเสริมและสนับสนุนในการดํารงชีวิตของบุคคลใหประสบกับส่ิงที่ดีงามมี 2 ลักษณะ คือ (1) ขันติเปนคุณธรรมที่

สนับสนุนใหการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลประสบความสําเร็จสมดังเปาหมาย 4 ประการ ไดแก (1.1) ขันติเปนธรรมที่

นักรบควรประพฤติเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนนักรบที่ดี (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/95/126) (1.2) ภิกษุผูประกอบดวยธรรม คือ 

ความอดทน ยอมเปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย ควรแกของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควรแกการทําอัญชลีเปนนาบุญอัน

ยอดเยี่ยมของโลก (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/203/345-346) (1.3) ขันติเปนธรรมที่มิตรแทควรประพฤติ เพื่อความเปนมิตรผูควร

คบหา ดวยองค 3 ประการ คือ ใหส่ิงที่ใหไดยาก, ชวยทําส่ิงที่ทําไดยาก, อดทนตอส่ิงที่ทนไดยาก” (องฺ.ทุก. (ไทย) 

20/136/385) (1.4) ขันติเปนธรรมที่ผูปวยควรประพฤติ เพื่อความพยาบาลงาย ดวยธรรม 5 ประการ คือ ทําส่ิงที่เปนสัปปายะ

, รูจักประมาณในส่ิงที่เปนสัปปายะ, ฉันยา, บอกอาพาธที่มีอยูตามความเปนจริงแกผูพยาบาลที่ปรารถนาประโยชน เชน บอก

อาพาธที่กําเริบวา กําเริบ บอกอาพาธที่ทุเลาวา ทุเลา บอกอาพาธที่ยังทรงอยูวา ทรงอยู, และเปนผูอดกล้ันตอเวทนาทั้งหลาย

อันมีในรางกายที่เกิดขึ้นแลวเปนทุกข กลาแข็ง เจ็บปวดเผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ พรากชีวิต (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 

22/123/203) (2) ขันติเปนคุณธรรมที่สงเสริมความประพฤติเพื่อการพัฒนาตนไปสูความดีงาม ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

มนุษยยอมตองพบกับส่ิงตาง ๆ ที่เขามากระทบ ทั้งส่ิงที่นาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจ สงผลใหจิตใจหว่ันไหวไปตามอํานาจ

โลภะ โทสะ โมหะ อันจะกอใหเกิด การกระทําที่เปนโทษ การนําขันติ ความอดทนมาประพฤติยอมเปนเหตุใหบุคคลควบคุม

โลภะ โทสะ โมหะ รวมตลอดถึงลดโลภะ โทสะ โมหะ ลงได ดังที่กลาวไวในอักขมสูตรกับภิกษุใหยอมรับ  และเปนที่ยกยอง

ของเพื่อนพรหมจารี ทั้งหลาย ประกอบดวยธรรม 5 ประการ คือ (2.1) เปนผูอดทนตอรูป (2.2) เปนผูอดทนตอเสียง              

(2.3) เปนผูอดทนตอกล่ิน (2.4) เปนผูอดทนตอรส  (2.5) เปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/85/154) 

9.2  ขันติธรรมในแงที่เปนศีลเปนวินัย กลาวคือ ขันติจะเปนหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจา ทรงแสดงเพื่อนําพาใหผูประพฤติเปนผูมีจริยาเรียบรอย สงผลใหประสบกับส่ิงที่ดีงาม เม่ือบุคคลประพฤติขันติ  ยอมงดเวน

จากการเบียดเบียน งดเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ดวยอาการที่งดเวนจากการกระทําความชั่วทางกาย ทาง

วาจา งดเวนจากการเบียดเบียนน้ี ทําใหพิจารณาไดวา ขันติเปนคุณธรรม  เพราะการอดทนเพื่อเวนจากการประพฤติชั่ว แสดง

ใหเห็นถึงความเพียรระวังรักษาขอศีล สรางศีลใหเกิดขึ้น อันจะสงผลใหศีลม่ันคง ดังแสดงในสัพพาสวสูตร เหตุแหงการปดก้ัน

อาสวะ ดังน้ี “อาสวะที่ตองละดวยการอดกล้ัน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูอดทนตอความหนาว 

ความรอน ความหิว ความกระหาย เหลือบ ยุง ลม แดดและสัมผัสแหงสัตวเล้ือยคลาน เปนผูอดกล้ันตอถอยคําหยาบ คํา

สอเสียด เปนผูอดกล้ันตอเวทนาทั้งหลายอันมีในรางกาย เปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ  พรากชีวิตได ซ่ึง

เม่ือไมอดกล้ัน อาสวะและความเรารอนที่กอความคับแคน ก็จะพึงเกิดขึ้นเม่ืออดกล้ันอยู อาสวะและความเรารอนที่กอความ

คับแคนยอมไมมี ดวยอาการอยางน้ีเรียกวา อาสวะที่ตองละดวยการอดกล้ัน” ในสัพพาสวสูตร (ม.มู. (ไทย) 12/14-28/19-26) 

ไดแสดงอุบายในการปดก้ันกิเลสที่แตกตางกันดวย 7 อุบาย คือ ทัสสนะ การสังวร การใชสอย การอดกล้ัน การเวน การ

บรรเทา การเจริญ อันเปนหลักความประพฤติในระดับวินัยของพระสงฆเพื่อความงดงามแหงธรรมและวินัย ในขณะเดียวกัน

ฆราวาสสามารถนําหลักการดังกลาวมาควบคุมความประพฤติของตนเองไดเชนกัน โดยการอดกล้ันที่แสดงในสัพพาสวสูตรน้ี

เปนลักษณะการนําขันติ ความอดทน มาเปนอุบายในการงดเวนการประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา รักษาความเปนปกติ อันจะ
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สงผลใหศีลบริสุทธ์ิ เพราะอดทน ตอความหนาว ความรอน ความหิวกระหาย เหลือบยุง ลม แดด สัตวเล้ือยคลาน ถอยคํา

หยาบ คําสอเสียด เวทนาทั้งหลายในรางกายอันกอใหเกิดทุกข ทําใหผูประพฤติขันติรักษาความปกติ ความเรียบรอยไวได ขันติ

จึงเปนคุณธรรม ดวยความเพียรระวังรักษาขอศีล ควบคุมกาย วาจาใหสงบเรียบรอย 

 

 10. ประโยชนของขันติธรรม 

 

ประโยชนของขันติน้ัน ไมเพียงแตเปนคุณธรรมที่หลอเล้ียงชีวิตสรรพส่ิงใหดํารงอยู ขันติยังนําพาบุคคลทั ้งหลายให

บรรลุเปาหมาย (พระนิพพาน) โดยอาศัยขันติ แมกระทั่งองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญขันติธรรมเพื่อสรางสมบารมี 

ในการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังแสดงในพุทธวงศ เม่ือพระทีปงกรพุทธเจาทรงมีพุทธทํานายวา ในกัปปอันประมาณมิไดนับ

จากกัปปน้ีไปสุเมธดาบสจักเปนพระพุทธเจา จากน้ันสุเมธดาบสไดพิจารณาพุทธการกธรรม ธรรมที่เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ 

ประกอบดวย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมีวิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี 

อุเบกขาบารมี (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 33/60-165/595-588) เม่ือพิจารณาจากพุทธการกธรรม ธรรมเครื่องบมพระโพธิญาณของพระ

โพธิสัตว ซ่ึงจะบริบูรณดวยอาศัยคุณธรรมทั้ง 10 ประการ จะขาดพรองคุณธรรมใดคุณธรรมหน่ึงมิได จึงนับไดวา คุณธรรมทั้ง 

10 ประการ มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน ขันติ ความอดทนจึงเปนคุณธรรมสําคัญที่จะยังประโยชนใหแกผูประพฤติตั้งแต

ระดับโลกิยะ ไปจนกระทั่งระดับโลกุตตระสูงสุด ดังการบําเพ็ญขันติบารมีขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว โดยการมี ความ

อดทน อดกล้ันทั้งทางกาย และทางใจตอส่ิงที่มากระทบโดยแสดงกิริยาที่เหมาะสม จนกระทั่งการอดทนตอกิเลส ไมลวงละเมิด 

เพื่อจุดหมายที่ดีงาม ทําใหผูประพฤติขันติเปนที่รักของคนทั่วไป ไมสรางเวรภัย ไมดุราย ไมกอโทษ ไมหลงลืมสติเม่ือตองพบ

กับความตายและยอมไปสูสุคติ รวมถึงขันติยังเปนคุณธรรมที่นําสูการบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนหน่ึงในบารมี 10 

ประการ ของพระโพธิสัตวเพื่อการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขันติจึงเปนทั้งคุณธรรมระดับสามัญในการดํารงชีวิตประจําวัน และ

เปนคุณธรรมของผูที่ไดรับการฝกดีแลวสําหรับพัฒนาตนเองไปสูความดีงามที่ยิ่งขึ้น ฉะน้ัน  ขันติจึงเปนคุณธรรมที่กอประโยชน

แกผูประพฤติตั้งแตระดับโลกิยะ ไปจนกระทั่งระดับโลกุตตระ ดังที่พระพุทธเจาตรัสประโยชนของขันติไว 5 ประการ                 

ดังน้ี (1) เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนจํานวนมาก (2) เปนผูไมดุราย ปราศจากผองภัย และไมมีการผูกอาฆาตจองเวร (3) เปน

ผูไมมีความเดือดรอน เพราะไมมีการประทุษราย (4) เม่ือถึงคราวเสียชีวิตก็ไมหลงลืมสติ (5) หลังจากเสียชีวิตแลว ยอมบังเกิด

ในสุตติโลกสวรรค (องฺ. ปฺจกฺ  (ไทย)  22/215-216/359-359) 

 

11. สรุปวิเคราะห  

 

จากการศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติธรรมที่ผานมาทําใหทราบประโยชนดานอ่ืนๆ อีกหลายมุมมองดวยกัน คือ (1)  ขันติ

ทําใหประสบกับความสําเร็จในการดําเนินชีวิต เชน ความสําเร็จดานอาชีพ (2) ขันติสรางสรรคระบบครอบครัวและ

กระบวนการทางสังคมใหเกิดความสงบสุข (3)  ขันติชวยเก้ือหนุนการปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรค ผล นิพพาน   

ตามโครงสรางที่ไดจัดวางเอาไวเปนขั้นตอนตามลําดับ ทําใหขันติธรรมเปดเผยออกมาทีละนอย การเปดเผยแตละครั้ง

ทําใหขันติธรรมมีความหมายลึกซ้ึง ปรากฏความโดดเดน และมีความกลมกลืนเคียงคูกับธรรมะขออ่ืนๆ อยูเสมอ เชน ขันติ

ธรรมมาพรอมกับความเพียร (วิริยะ) ความขมใจ (ทมะ) ความรักความเมตตา (เมตตา) และปญญา เปนตน ความลงตัวเชนน้ี

ทําใหขันติธรรมแสดงบทบาทโดดเดน 2 ระดับคือ บทบาทในระดับโลกิยะและบทบาทในระดับโลกุตตระ ซ่ึงบทบาททั้งสอง

สวนน้ีถือวาเปน “หัวใจ” สําคัญของเรื่องขันติทีเดียว เพราะสามารถตอบสนองความตองการแบบ “บูรณาการ” ใหแกบุคคลผู

เจริญขันติธรรมตั้งแตขั้นพื้นฐาน (โลกิยะ) จนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด (โลกุตตระ) โดยมีทวงทํานองแหงชีวิตอันสมบูรณงดงามเปน

ผลตอบแทน ซ่ึงขันติเปนคุณธรรมสําคัญที่จะอํานวยประโยชนใหแกผูประพฤติ ดังที่พระสูตรไดแสดงอานิสงสของขันติไว  2 

ประการ ไดแก (1) อานิสงสของขันติ ดังแสดงในปฐมอักขันติสูตร 5 ประการ ดังน้ี ไดแก (1.1) เปนที่รักเปนที่พอใจของคนหมู
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มาก (1.2) เปนผูไมมากดวยเวร (1.3) เปนผูไมมากดวยโทษ (1.4) เปนผูไมหลงลืมสติตาย (1.5) หลังจากตายแลว ยอมไปเกิด

ในสุคติโลกสวรรค (อง.ปฺจก. (ไทย) 22/215/358) (2)  อานิสงสของขันติ ในทุติยอักขันติสูตร 5 ประการ ดังน้ี  ไดแก (2.1) 

เปนที่รักเปนที่พอใจของคนหมูมาก (2.2) เปนผูไมดุราย (2.3) เปนผูไมมีวิปปฏิสาร (2.4) เปนผูไมหลงลืมสติตาย  (2.5) 

หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค (อง.ปฺจก. (ไทย) 22/216/359) นอกจากน้ี ประโยชนของขันติ คือ การไดรับ

อานิสงสเปนอยางมาก แลวยังสามารถระงับเวรภัย ที่อาจเกิดขึ้น ไมเปนเหตุใหประพฤติผิดศีล  ไมเปนผูดุราย  ปราศจากโทษ  

ไมมีความเดือดรอนใจ  ไมหว่ันไหวแมตองพบกับความตายและยอมไปสูสุคติ แมในภพภูมิปจจุบันยอมประสบแตส่ิงที่นาพอใจ 

อันเปนที่ชอบใจของคนทั้งหลายน้ันเอง 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย 

2) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ใชวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยเอกสารรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ดวยวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 20 คน และตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสา ผลการวิจัยพบวา 1) หมูบาน

สะแกรายมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี และมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ

ตอนักทองเที่ยว ประชาชนในหมูบานสะแกรายยังคงใหความรวมมือกันในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายใน

หมูบาน และ 2) หมูบานสะแกรายมีแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามองคประกอบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนตนแบบ

ใหกับหมูบานอ่ืนไดในดานการอนุรักษความเปนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไวและมีการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนระเบียบ

รวมไปถึงคนในหมูบานยังมีความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง   

 

คําสําคัญ: ชุมชนตนแบบ  การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 

Abstract 

 

This research aims to 1) study the model and potential of cultural tourism in Sakaerai Village.    

2) develop the tourism of Sakae village as a model for sustainable cultural tourism. Data were collected 

by documentary analysis with in-depth interviews.  Key informants for interview were 20 specific samples.  

A qualitative research has examined the reliability of data by triangulation. The results show that 1) cultural 

tourism at Sakaerai Village considered outstanding which highly able to attract tourists were tradition, belief, 

ranges of arts and cultures, their own identity of language, as well as adequate facilities serving tourists,  

2) populations in Sakaerai Village were still in collaboration to develop patterns of tourism and activities 

within village. This was due to village’s activity contained uniqueness and ethno culture of Thai Song 

Dam inheriting from ancient generation. 

 

Keywords: prototype community, cultural tourism, sustainable tourism  
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บทนํา 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีบทบาทการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เปนอุตสาหกรรมการ

บริการที่มีศักยภาพการแขงขัน กอใหเกิดรายไดและสรางงานไดรอนละ 5.3 ของอัตราการจางงานทั้งหมดของประเทศไทย 

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2553) นอกจากจะสรางรายไดใหกับประเทศแลว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังกอใหเกิด

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรม ที่พัก รานอาหาร ของที่ระลึก การคมนาคมขนสง อีกทั้งกอใหเกิดการคา การ

ลงทุน การจางงานและชวยกระจายรายไดสูทองถิ่น กลยุทธทางการทองเที่ยวจึงเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ (วารัชต มัธยมบุรุษ, 2550) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งจาก

รูปแบบการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและการขยายตัวระดับสูงโดยเฉพาะการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เปนการ

ทองเที่ยวเพื่อศึกษาทําความเขาใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความพิเศษจาก

การที่นักทองเที่ยวเนนการศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บอก

เลาถึงเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมมนุษยผานประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเทศกาลและงานเฉลิมฉลอง สินคาพื้นเมืองวัฒนธรรม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ทําใหการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมมีแนวโนมไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร โบราณสถาน 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่วาตองอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวใหดีที่สุด เพื่อสามารถสืบตอ

ถึงอนุชนรุนหลัง โดยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอยางยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีองคประกอบ 

3 ขอ คือ 1) การจัดการการทองเที่ยวที่มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศน้ันๆ 2) การจัดการการ

ทองเที่ยวที่สรางความรูและใหความรูแกนักทองเที่ยว 3) การจัดการทองเที่ยวที่ประชาชนในทองถิ่นมีบทบาท มีสวนรวมใน

การตัดสินใจรวมจัดทําและรวมไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค (โชคชัย สุทธาเวศ, 2557) จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหน่ึงที่

มีการทองเที่ยวหลากหลายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ถือไดวามีความโดดเดนทางดานการทองเที่ยว ทํา

ใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามาทองเที่ยวมากขึ้น 

จังหวัดนครปฐม เปนแหลงอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในภาคกลาง อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ 

ดวยระยะทางเพียงประมาณ 56 กิโลเมตร จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมน้ันตั้งอยูริมทะเล เปน

เมืองเกาแก มีความเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ เปนราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี ในยุคน้ันนครปฐมเปนแหลง

เผยแพรอารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา เปนเมืองแหงปูชนียสถานเกาแก สถานที่สําคัญคือ องคพระปฐม

เจดีย นับเปนรองรอยแหงแรกของการเผยแพรอารยธรรมพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทย ทั้งยังเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ

มากมายไปดวยผลไม และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญ มีชนชาติตางๆอพยพเขามาตั้งถิ่น

ฐานอยูเปนจํานวนมาก อาทิ ชาวไตโซงดําหรือชาวไทยทรงดํา ที่ไดเขามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยูในจังหวัดนครปฐม ไดมีการจัดตั้ง

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่อใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยไดจัดเปนศูนยการเรียนรู ใหกับ

นักทองเที่ยวที่เขามา ไดรูจักวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของชาวไทยทรงดํามากขึ้น (ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม, 2559) 

ไทยทรงดํา เปนชื่อเรียกชนชาติไทยกลุมหน่ึง มีถิ่นกําเนิดในดินแดนสิบสองจุไทดินแดนแหงน้ีตั้งอยูบริเวณรอยตอ

ระหวาง ประเทศลาว  และประเทศจีน ในเอกสารทางประวัติศาสตรและตํานานจากคําบอกเลาเรียกกันหลายชื่อ อาทิ ลาวโซง 

ไทยทรงดํา ไทยโซง โดยถิ่นฐานเดิมของไทยทรงดําในประเทศไทยอยูที่จังหวัดเพชรบุรี การที่ไทยทรงดําไดอาศั ยกระจัด

กระจายในจังหวัดตางๆของประเทศไทยน้ัน เหตุผลหน่ึงก็คือไทยทรงดํารุนเกามีความปรารถนาแรงกลาที่จะกลับไปถิ่นฐาน

บานเกิดของตน คือ เมืองแถง จึงพยายามเดินทางขึ้นไปทางเหนือ เม่ือถึงฤดูฝนก็พัก ณ ที่ใดที่หน่ึง ทํานาเพื่อหาเสบียงไว

สําหรับการเดินทางตอไป จึงตั้งหลักแหลงอาศัยอยูตามทางเปนแหงๆ ไปเดินทางไปไดไกลสุดที่จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก เรา

จึงเห็นวามีไทยทรงดําอาศัยอยูประปรายที่จังหวัดเหลาน้ี นอกจากเหตุผลน้ีแลวก็ยังมีเหตุผลอ่ืน คือ การอพยพเพื่อไปหาที่ทํา
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กินใหม ในบริเวณจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ดังน้ันไทยทรงดําที่กระจายกันอยูในที่ตางๆ ของ

ประเทศไทยลวนแตเปนเชื้อชาติของไทยทรงดําที่อพยพมาจากเพชรบุรีทั้งส้ิน (ประตูสูอีสาน, 2559) และนครปฐม ถือเปน

จังหวัดหน่ึงที่ชาวไทยทรงดําเลือกเดินทางเขามาอาศัยอยูตามพื้นที่ตางๆ ยกตัวอยางเชน หมูบานสะแกราย ที่ชาวไทยทรงดํา

เลือกมาอาศัย  

บานสะแกรายตั้งอยูหมู 9 ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนหมูบานที่เกาแกและมีตํานานสืบ

เน่ืองมาจากชนเผาไทยทรงดํา พื้นที่น้ีสมัยกอนเปนปาและไดมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานโดยชาวไทยทรงดํามาถากถางพื้นที่

สรางบานเรือน ทําไร ทํานา กอนอพยพเขามาเดิมทีอาศัยอยูที่จังหวัดเพชรบุรีแตพื้นที่ทํากินไมสมบูรณเลยยายมาพื้นที่แหงน้ี 

และชุมชนยังคงรักษาขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํามาจนถึงปจจุบัน อาทิ การไหวผีบานผีเรือน การ

แตงกาย การทอผาใสเอง การทําการเกษตร และภาษาพูด ถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีมาแตดั้งเดิมเฉพาะของคนในทองถิ่น เปน

จุดสนใจทางการทองเที่ยว ทางวัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาศึกษาถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวและศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่

ยั่งยืน เพื่อพัฒนาใหหมูบานสะแกราย เปนแหลงทองเที่ยวที่มีนาสนใจและเปนที่รูจักมากขึ้น โดยการพัฒนาหมูบานสะแกราย

ใหเปนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแกหมูบานอ่ืนๆ และสามารถพัฒนาเปนรูปแบบการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนครปฐมสืบตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ของหมูบานสะแกราย จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเทีย่วทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  

 

แนวคิดดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผู

เปนเจาของถิน่ในปจจุบัน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2554) เปนการพัฒนาการทองเที่ยวและพัฒนาส่ิงแวดลอมควบคูกันโดยใช

ประโยชนจากส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม ดวยการศึกษาและวางแผน เพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมและสุนทรียภาพแกสมาชิกชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม นักทองเที่ยวมา

เยี่ยมเยือนสมํ่าเสมออยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดอยางยืนยาว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2548) 

โดยพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการ

พัฒนาการทองเที่ยว (Carrying Capacity) ทั้งน้ีควรพยายามผลักดันใหการทองเที่ยวไดรวบรวมเขาเปนสวนหน่ึงของการ

พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่น้ันๆ (นิคม จารุมณี, 2553)  

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบริหารจัดการโดยใชหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 

2552) ประกอบดวยการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดีทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ  สังคมและวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญ

และเปนแนวทางการทําธุรกิจในระยะยาว (Using Resource Sustainably), การลดการบริโภคที่มากเกินจําเปนและการลด

ของเสียจะชวยเล่ียงคาใชจายในการทํานุบํารุงส่ิงแวดลอมที่ถูกทําลายในระยะยาวและเปนการเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว 

(Reducing  Over-consumption  and  Waste), การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 

มีความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาวและชวยขนาดฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Maintaining  Diversit), การ

ประสานการพัฒนาการทองเที่ยวเขากับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแหงชาติ การพัฒนาทองถิ่นและการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมจะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว (Integrating  Tourism  into  Planning), การทองเที่ยวที่รองรับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่นโดยพิจารณาดานราคาและคุณคาของส่ิงแวดลอมไวไมเพียงแตทําใหเกิดการประหยัด แตยัง
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ปองกันส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย (Supporting  Local  Economy), การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทองถิ่น ในสาขา

การทองเที่ยวไมเพียงแตสรางผลตอบแทนแกประชาชนและส่ิงแวดลอมไวไมเพียงแตทําใหเกิดการประและส่ิงแวดลอมโดยรวม 

แตยังชวยยกระดับคุณภาพการพัฒนาการทองเที่ยว (Involving  Local  Communities), การปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอ

ระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น องคกรและสถาบันที่เก่ียวของ มีความจําเปนในการที่จะรวมงานไปในทิศทางเดียวกัน

รวมทั้งรวมแกปญหาและลดขอขัดแยงในผลประโยชนที่แตกตาง (Consulting  Stakeholders and the Public), การฝกอบรม

บุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตอบุคลากรทองถิ่นทุกรดับ จะชวยยกระดับการบริการ

การทองเที่ยว (Training  Staff), การตลาดที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางพรอมมูล จะทําใหนักทองเที่ยวเขาใจและเคารพใน

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวและจะชวยยกระดับความพอใจของนักทองเที่ยว (Marketing  

Tourism  Responsibly) และการวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตอการชวยแกไขปญหาและเพิ่ม

ผลประโยชนตอแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking  Research) 

องคประกอบของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (วิลาสินี ภูนุชอภัย, 2549) ประกอบดวยการกําหนดขีดจํากัด

และมาตรฐานเชิงนิเวศวิทยาที่สมเหตุสมผล เปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เปนแนวทางที่สําคัญในการจัดการ

การทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อรักษาระบบ โดยมุงเนนที่การปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการ

ทองเที่ยว และประสานประโยชนทางดานเศรษฐกิจใหกับทองถิ่น รวมทั้งการใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการแหลง

ทองเที่ยว, การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรใหม เพื่อใหเกิดผลตอการทํางานของระบบเศรษฐกิจ 

แกปญหาความลมเหลวเพื่อเปาหมายสูงสุดของการดําเนินการทางเศรษฐกิจ, การควบคุมจํานวนประชากร เม่ือมีนักทองเที่ยว

เขามาในพื้นที่ เราควรมีการกําหนดผูเขามาเยี่ยมเยือนใหพอดี เพื่อที่จะใหมีการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนและมีการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนยาวนาน, การอนุรักษทรัพยากรพื้นฐาน เปนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชให

ยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง, 

การเขาถึงแหลงทรัพยากรอยางสมํ่าเสมอ และการเพิ่มความพยายามในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริม

ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคงสภาพเดิม ไมใหเกิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน

ในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน ประชาชนมีบทบาทหนาที่ในการปกปอง คุมครอง ฟนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด และขีดความสามารถในการรองรับและผลลัพธอยางยั่งยืน ตองศึกษาอย างตอเน่ืองเพื่อนํามาประเมินขีด

ความสามารถในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยว 

 

แนวคิดดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรเปนผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม 

องคความรู และการใหคุณคาของสังคม สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยูของคนในแตละชุมชนไดเปนอยางดี 

ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและความงดงามทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเปนการ

นําเอาวัฒนธรรมมาใชประโยชนในการทองเที่ยวน้ันเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุหรือลักษณะที่เปนรูปธรรมที่จะนํามาพัฒนาให

เปนจุดสนใจแกนักทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร ศาสนสถาน งานศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน เทศกาล งานประเพณี งานศิลปะหัตกรรมและสินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิต

ความเปนอยูและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (สมพร มณีไมตรีจิต, 2550) เพื่อแสวงหาประสบการณใหมๆประกอบการเรียนรู 

การสัมผัส การชื่นชมเอกลักษณและความงดงามทางวัฒนธรรมของชนตางสังคมไมวาจะเปนในดานศิลปะ สถาปตยกรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชีวิต  ภาษา การแตงกาย การบริโภค ความเชื่อ 

ศาสนา และจารีตประเพณี (สองบุญ ปกปนเพชร, 2552) 
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หลักการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ประกอบดวยการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตร ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวน้ัน เพื ่อเปนขอมูล

ใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น, การทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวงแหน 

รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวย และไดรับประโยชนตอบแทนจากการ

ทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ เชน การจางงานการบริการนําเที่ยว การใหบริการขนสง การใหบริการที่พัก การขายสินคาที่ระลึก 

เปนตน, การทองเที่ยวที่มีการใหความรูแกนักทองเที่ยว เพือ่ใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอม

ทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว ทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม, การทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของ

เพื่อนบาน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของตนเองดวย 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูผูอ่ืนและยอนกลับมามองตัวเองอยางเขาใจในสรรพส่ิงของ

โลกที่ไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ประกอบดวยองคประกอบ

ดานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น, องคประกอบ

ดานกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอมโดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอม

และระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูเก่ียวของกับ

การทองเที่ยว, องคประกอบดานธุรกิจทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่มีการใหบริการทางการทองเที่ยวโดยผูประกอบธุรกิจ

ทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และไดผลตอบแทนในกําไรสูธุรกิจทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว

จะตองมีความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษา อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม, องคประกอบ

ดานการตลาดทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวม่ีมีการคํานึงถึงการตลาดทองเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเที่ยวคุณภาพให

เดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวคุณภาพไดรับรูและไดประสบการณจากการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม, ดานการมีสวน

รวมของชุมชนทองถิ่น เปนการตลาดทองเที่ยวที่มีการคํานึงถงึการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมน้ันมีสวนรวมในการพัฒนาหรือดารจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อ

กระจายรายไดสูทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น, องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูเก่ียวของ

กับการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่ตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองทางการทองเที่ยวแกผูเก่ียวของทุกฝาย โดยมี

การใหความรูและส่ือความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหทุกฝายเกิดความรัก

ความหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานคุณภาพของแหลงทองเที่ยว (Dickman, 1996) โดยแหลงทองเที่ยวจําเปนตองประกอบดวย 5 

องคประกอบหลัก หรือ 5A คือ 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) จัดเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนส่ิงที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทาง

มาทองเที่ยว ณ สถานที่น้ันซ่ึงแหลงทองเที่ยวสามารถแบงแยกเปนสถานที่สําคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยาน

แหงชาติ เทศกาลตางๆ หรือสถานที่ที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณและเปนที่โดงดัง โดยทั่วไปแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง

มักจะมีส่ิงดึงดูดใจมากกวา 1 อยาง เชน ภูเก็ตซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย เชน หาดทราย กิจกรรมทางนํ้า สถานบันเทิง

ตางๆ รวมทั้งสถาปตยกรรมที่นาสนใจ 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบายทําใหนักทองเที่ยวหรือคนเดินทางเขา

ไปถึงสถานที่ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แหลงทองเที่ยวตองมีระบบขนสง ซ่ึงประกอบดวย เสนทาง 

พาหนะ สถานี ผูประกอบการขนสง มีวัตถุประสงคในการลําเลียงคนและส่ิงของไปยังขุดหมายปลายทาง 
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3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ (Amenity) ซ่ึงหมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตอ

นักทองเที่ยว เชน สาธารณูปโภคนํ้า ไฟ โทรศัพท หองสุขา และส่ิงอํานวยความสะดวกที่นักทองเที่ยวมีความจําเปนตองใช เชน 

โรงพยาบาล ธนาคาร สํานักงาน ไปรษณีย การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความสําคัญเชนกัน 

4. ที่พัก (Accommodation) แหลงทองเที่ยวควรมีจํานวนที่พักที่เพียงพอ พรอมทั้งมีความหลากหลายดานราคา

และการบริการที่เหมาะสมตอสถานที่ และที่พักควรอยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยวมากนัก 

5. กิจกรรมตางๆ (Activity) ที่นักทองเที่ยวสามารถกระทําในชวงเวลาที่พํานักและทองเที่ยว ณ สถานที่น้ัน เพื่อทํา

ใหการทองเที่ยวและชวงเวลาพักผอนของนักทองเที่ยวนาสนใจมากขึ้น และกิจกรรมตางๆควรมีความหลากหลายและตรงกับ

ความตองการของนักทองเที่ยว เชน กิจกรรมที่เก่ียวกับการจับจายใชสอย กิจกรรมทางทะเล เชน ดํานํ้า วายนํ้า  

 

แนวคิดดานชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยว 

ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวคือ หมูบานที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ มีแหลงทองเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการ

จัดการทรัพยากรตางๆ รวมถึงรูปแบบการทองเที่ยวไดอยางลงตัวและมีระบบระเบียบมีกระบวนการจัดการกลุมหรือองคกร

ชุมชน (เปรื่อง กิจรัตนภร, 2548) สมาชิกเรียนรูที่จะแสดงออกถึงการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (ทวีทอง หงสวิวัฒน, 2553) 

สามารถรักษาสภาพชุมชนชนบท ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และกลายเปนชุมชนที่มีชื่อเสียง ทําใหคนในชุมชนเกิดความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ภายใตการยอมรับและเคารพสิทธิของชุมชนยอมรับในเปาหมายของการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัวและสรางความพึงพอใจแกทั้งสองฝาย 

การพัฒนาชุมชนตนแบบคือการทําความเขาใจในคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยว

อยางลึกซ้ึงโดยผานประสบการณตรงรวมกับเจาของพื้นที่หรือเจ าของวัฒนธรรม มีคุณสมบัติทั้งในเชิงพื้นที่และเชิง

กระบวนการ กลาวคือในเชิงพื้นที่ กิจกรรมน้ันๆ ตองมีความหลากหลายและโดดเดนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และชุมชน

ในฐานะเจาของวัฒนธรรมจะตองมีความตระหนักในศักยภาพดังกลาว ในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของการทองเที่ยวเชิ ง

สรางสรรค นําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูขามวัฒนธรรม เปดโอกาสใหมีประสบการณตรงรวมกับเจาของวัฒนธรรม เปนสวน

หน่ึงของกระบวนการที่นําไปสูการทําความความเขาใจอยางลึกซ้ึงในพื้นที่ทองเที่ยว และดวยทิศทางน้ี นําไปสูความสมดุล

ในทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืนเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆตอไป (อรอุมา เต

พละกุล, 2554) รวมทั้งการคนหากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในพื้นที่รวมทั้งการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวที่

ดําเนินการไดจริงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่สนในการทองเที่ยวที่ใหไดประสบการณ ไดศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนและ

เขาใจวิถีชิวิตวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนไดอยางถองแท  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดงัน้ี 

1. ผูใหขอมูลหลัก ประกอบไปดวยคนในพื้นที่หมู 9 บานสะแกรายและนักทองเที่ยวรวมทั้งหมด 20 คน โดยใชการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

1.1 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม (อบต.) จํานวน 1 คน  

1.2 สมาชิกชุมชนสะแกราย จํานวน 14 คน 

1.3 นักทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนสะแกราย จํานวน 5 คน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1  รวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเอกสารและสังเคราะหเอกสาร 
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2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็นของรูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย รวมถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทองเทีย่วทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปน

ตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แนวคําถามจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ เครื่อง

บันทึกเสียง สมุดบันทึกและตัวผูวิจัยในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ  ผูวิจัยวิเคราะหไปพรอมๆ กับการ

เก็บขอมูล โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียงมาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ 

พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่ตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่

สมบูรณที่สุด 

4.2 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description 

Analysis) โดยมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลอยางละเอียดจากการสัมภาษณและสังเกต แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู 

แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป 

4.3 นําขอสรุปไปผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

5. การตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) โดยใชวิธีการของ Denzin 

หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดังน้ี (สุภางค จันทวานิช, 2549) 

5.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตอง

หรือไม วิธีการตรวจสอบของขอมูลน้ัน จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล  

5.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัย แตละคนจะได

ขอมูลตางกันอยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซ่ึงจะสรางความแนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว  

5.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถใชแนวคิด

ทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงอาจทําไดงายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานชั่วคราว 

(Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีน้ี

เปนการตรวจสอบที่ทําไดยากกวาการตรวจสอบดานอ่ืนๆ  

5.4 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

จากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูลสําคัญ หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนนอน

วาขอสรุปน้ันเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

ผลการวิจัย 

1. บริบทชุมชน ประวัติความเปนมาของหมูบานสะแกราย มีตํานานสืบเน่ืองมาจากชนเผาไทยทรงดํา ประชาชนสวน

ใหญอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากที่น่ีมีพื้นที่อุดมสมบูรณ มีคลองนํ้าไหลผานมีตนสะแกขึ้นเรียงราย จึงเปนที่มาของ

ชื่อหมูบานสะแกราย ประชาชนในหมูบานนับถือผีและขวัญ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ทําไร ทํานา เลี้ยงกุง เล้ียง

ปลา ภายในหมูบานยังมีศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) ตั้งอยูในพื้นที่ของวัดสะแกราย โดยเปดเปนศูนยการเรียนรูใหกับ

นักทองเที่ยว ปจจุบันวัฒนธรรมไทยทรงดํายังคงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เน่ืองจากประชาชนยังคงรักษาวัฒนธรรมและ

ประเพณีสืบตอกันมา เชน พิธีการไหวผี การแตงกาย การทอผาใสเอง เชื่อมโยงกับความเชื่อเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เชื่อ

ในเรื่องของการเล้ียงผี ผีที่ไทยทรงดํานับถือเรียกวาผีฟาหรือผีแถน เชื่อกันวาเปนผูใหทั้งคุณและโทษหรือดลบันดาลใหเกิดส่ิง
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ตางๆได โดยผีดลบันดาลใหมนุษยมาเกิดเรียกวา ผีปนใหมาเกิด ผีเรือนหรือผีเฮือนคือผูอยูในเรือนทีถ่ึงแกกรรมแลว ไดแก บิดา 

มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่อัญเชิญมาไวบนเรือนโดยการจัดใหอยูมุมหองเม่ือจะทําการส่ิงใดตองบอกผีบานผีเรือน นอกจากน้ียังมี

การเซนไหวประจําป หรือที่เรียกวา ประเพณีเสนเรือน (เปนพิธีเซนไหวผีเรือนเรือนของไทยทรงดํา เปนผีพอ แม ปู ยา และ

บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) และยังคงวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง เชน ภาษาพูด (ภาษาลาว) และอักษรของตนเอง

อยู(ภาษาเขียนจะบันทึกไวในสมุด) วัฒนธรรมที่มีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน คือ ประชารในหมูบานยังคง

รักษาและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมเดิมอยู เชน ประเพณี ยกตัวอยางเชน ฮีตคองประเพณี (ประเพณีการเกิด มีการทําพิธี

เซนผีเรือน เรียกวา วานขวัญผีเรือน) พิธีกรรม ยกตัวอยางเชนพิธีเสนเรือน  (เปนพิธีเซนไหวผีเรือนเรือนของไทยทรงดํา เปนผี

พอ แม ปู ยา ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) และการละเลนตางๆ ยกตัวอยางเชน การเลนคอนฟอนแคน (เปนการ

ใหหนุมสาวไดสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้น โดยการโยนลูกชวง เม่ือรับลูกชวงไดก็จะมาเจรจามอบของที่ระลึกใหแก

กัน ชายมักขอสไบของหญิงเปนส่ือแทนรัก หญิงจะขอผาขาวมาเปนที่ระลึก) รวมถึงการใชชีวิตแบบเรียบงายโดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก 

2. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทรัพยากรการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมไทยทรงดําที่เห็นไดชัดเจน คือ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) และศูนยทอผาประจําหมูบาน ถือเปน

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อถายทอดใหลูกหลานและบุคคลภายนอกไดรูจักกับวัฒนธรรมที่แทจริง ไมวาจะ

วัฒนธรรมความเปนอยู วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแตงกาย ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดํา และความแตกตางจากที่

อ่ืน โดยเอกลักษณวัฒนธรรมของหมูบานไทยทรงดําน้ี ถือเปนส่ิงดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาทองเที่ยวยังหมูบานสะแก

ราย รวมถึงการใหความสําคัญตอทรัพยากร ชุมชนอยูกับฐานทรัพยากร โดยจัดความสัมพันธในลักษณะที่ถือไดวาเปน “สิทธิ

ชุมชน” ที่ไดปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตในอดีต ซ่ึงเปนกระบวนการที่สัมพันธกันขององคประกอบดานภูมิปญญาในการเขาถึง

และการใช ชมุชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากร มีวิธีการรักษา ดูแล ซอมแซม

หรือบํารุงใหทรัพยากรเหลาน่ันคงอยูในสภาพเดิมหรือเหมือนเดิม เชน หมอ ไห เครื่องมือ เครื่องจักสาน ควรรักษาใหอยูในรูป

แบบเดิมใหไดมากที่สุด โดยความรวมมือจากประชาชนในหมูบานที่จะตองมีวิธีการจัดการและดูแล เพื่อใหทรัพยากรเหลาน้ีคง

อยูคูหมูบานสืบตอไป รวมถึงความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมไทยทรงดํา ในปจจุบันประชาชนยังคงเอกลักษณและวัฒนธรรม

ตางๆ ของชาวไทยทรงดําอยู เชน การประกอบพิธีกรรม ประเพณี การละเลน รวมไปถึงการใชชีวิตประจําวันแบบวิถีชีวิตของ

ชาวไทยทรงดํา และการจัดงานประจําปของชาวไทยทรงดําน้ัน ถือเปนการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดํา ที่มีเอกลักษณการ

แตงตัว การพูด การละเลนในงาน ที่ทําใหผูมารวมงานไดสัมผัสถึงความเปนไทยทรงดําไดอยางชัดเจน 

3. รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที ่การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเปนการจัดการโดยชุมชน นักทองเที่ยวที่จะเขา

มาทองเที่ยวภายในหมูบานจะตองทําเรื่องหรือติดตอมาทางผูใหญบานกอน จากน้ันผูใหญบานจะประสานงานไปยังลูกบานเพื่อ

เตรียมพรอมและทําหนาที่ตอนรับนักทองเที่ยว โดยมีการบริหารจัดการรวมกันของคนในชุมชน ทั้งอาหารการกินและกิจกรรม

ทองเที่ยว จะอยูในรูปแบบของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน มีมัคคุเทศกประจําชุมชนเพื่อถายทอดความรูใหแกนักทองเที่ยว 

เพื่อพัฒนาความสามารถของคนในทองถิ่น 

4. มาตรฐานการทองเที่ยวในชุมชน มาตรฐานและคุณภาพการทองเที่ยวหมูที่ 9 บานสะแกราย สามารถสรุปออกมา

เปนองคประกอบหลัก 5 ประการ ไดแก 

4.1 การเขาถึง (Accessibility) การเดินทางไปยังหมูบานสะแกราย จะมีปายบอกตลอดทาง เสนทางไม

สลับซับซอน ถนนไมขรุขระ ปจจุบันมีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวที่เพิ่ม

มากขึ้นตามลําดับ อาทิ ยานพาหนะสวนตัวเปนตัวชวยใหเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดสะดวกสบาย รถประจําทางชวยให

การเดินทางประหยัดคาใชจายสามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย การเลือกยานพาหนะในการเดินทางไป

ยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความสะดวก และโอกาสของผูเดินทาง 
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4.2 ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Attraction) หมูบานสะแกรายเปนหมูบานที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดํา มีเอกลักษณเฉพาะ มีการสืบสานวัฒนธรรมในหมูบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มี

การแตงกายที่เปนเอกลักษณ โดยการทอผาใสเอง กลุมผาทอของหมูบานสะแกราย ยังคงใชวิธีการทอผาแบบโบราณโดยการใช

ก่ีกระตุกในการทอผา มีการอนุรักษลวดลายผาทอแบบดั้งเดิมไว เชน การทอผาขาวมา ผาซ่ินลาว การทอผาที่ไมเหมือนที่อ่ืน 

ถาใครอยากศึกษาวิธีการทอผาของไทยทรงดํา สามารถเขามาเรียนรูไดที่หมูบานสะแกราย  

1) กลุมทอผาพื้นเมืองสะแกราย กลุมผาทอของหมูบานสะแกราย ถือไดวายังคงเอกลักษณและวัฒนธรรม

ของตนเองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไวอยางเหนียวแนน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนตัวชวยที่สงเสริมใหหมูบานสะแกรายเกิดเปนการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการทอผาไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก ถือ

เปนกิจกรรมที่ชวยดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในชุมชน 

2) ชาวไทยทรงดํายังคงเอกลักษณและยึดถือขนบธรรมเนียมที่ไดสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษสูรุนลูกรุน

หลานในปจจุบัน มีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย อยูกันอยางพอเพียง มีการทําเกษตร ทําไร ทํานาเปนอาชีพหลัก เวลา

วางประชาชนจะรวมตัวกันมาทอผา ทอเส่ือ เพื่อนําผาออกจําหนาย เปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนในอีกทางหน่ึง 

3) ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวไทยทรง

ดําในอดีตไดเปนอยางดี เปนเหมือนพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาํในสมัยอดีต มีการจัด

แสดงอุปกรณเครื่องใชในสมัยกอนของชาวไทยทรงดํา มีลักษณะเปนการปลูกสรางเหมือนบานเรือนในอดีต ซ่ึงในปจจุบันหาชม

ไดคอนขางยาก โดยประชาชนจะชวยกันอนุรักษไว โดยมีแนวทางในการอนุรักษ คือ การใหคนในชุมชนชวยกันดูแลทั้งในดาน

การรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมแกการเรียนรูอยูเสมอ 

4.3 ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) 

1) ที่จอดรถ สถานที่จอดรถภายในชุมชนมีความเพียงพอตอจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวภายในชุมชน โดยสถานที่ภายในชุมชนสามารถนํามาจัดสรรเปนสถานที่จอดรถ ไดแก บริเวณวัด และบริเวณบาน

ของประชาชนในชุมชน เพราะมีบริเวณกวางขวางเพียงพอทีจ่ะรองรับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

2) รานคา รานอาหาร ภายในหมูบานมีรานอาหารเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเที่ยว จะมีรานอาหาร

ตั้งอยูเรียงรายใหนักทองเที่ยวไดเลือกซ้ือ เลือกชม  สวนใหญจะเปนรานอาหารประเภททั่วไป เชน รานอาหารตามส่ัง ราน

กวยเตี๋ยว รานขายของทั่วไป เปนตน  

3) ถังขยะ การจัดการดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชน ดานของการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะภายใน

ชุมชนมีมาตรฐานที่ดี มีถังขยะเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ภายในแหลงทองเที่ยวจะมีการจัดการกับปญหาขยะภายใน

พื้นที่เสมอ โดยการนําถังขยะมาจัดตั้งไวภายในหมูบานและตามแหลงทองเที่ยว ถังขยะที่จัดตั้งไวในชุมชนจะมีความเหมาะสม

ตอสถานที่ภายในชุมชน 

4.4 ที่พัก (Accommodation) สถานที่พักแรม หรือ ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวถือวาเปนส่ิงจําเปน แตการเขา

มาทองเที่ยวภายในหมูบานสะแกราย จะเปนการทองเที่ยวแบบ 1 วัน จึงยังไมไดมีการจัดการเรื่องที่พักแรม หากนักทองเที่ยว

ที่มีความประสงคจะพักคางคืน ทางชุมชนก็จะมีการจัดที่พักให โดยใหนักทองเที่ยวเขาพักอยูกับคนในหมูบานหรือที่วัดสะแกราย 

4.5 การมีสวนรวมของคนในพื้นที ่ (Activity) 

1) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว การทํากิจกรรมตางๆของนักทองเที่ยวที่เขามา จะถูกจัดขึ้นโดยคนใน

หมูบานที่เปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ พรอมทั้งใหความรูแกนักทองเที่ยว เชน การทอผา โดยประชาชนจะเปนคนสาธิต

หรือสอนนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทํากิจกรรม นอกจากจากไดรับความรูจากประชาชนแลว จะมี

กิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน  การทําการเกษตร เล้ียงกุง การชมวิถีชีวิตความเปนอยู โดยนักทองเที่ยวที่ สนใจจะแจง

ประชาชนไวลวงหนา เพื่อใหประชาชนไดจัดเวลาการทํากิจกรรม 
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2) ดานการรับรู การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในดานของการรับรู   ประชาชนในชุมชนทุกคน

สามารถรับรูขอมูลขาวสาร งานกิจกรรม ประเพณีที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนไดเปนอยางดี เน่ืองจากภายในชุมชนมีการ

ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานและประเพณี

ภายในชุมชน 

3) การวางแผนและการตัดสินใจ ผูนําชุมชนและคนในชุมชนจะมีการประชุมและมีกระบวนการวางแผนใน

การจัดงานเทศกาลของชุมชน โดยการเรียกประชาชนมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดงาน วาจะมีการจัดงาน

ออกมาในรูปแบบใด ภายในงานจะมีการจัดแสดงการละเลนอะไรบาง  ประชาชนทุกคนจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

พรอมชวยกันเสนอในดานของกิจกรรมหรืองานที่จะเกิดขึ้น 

5. องคประกอบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ในดานทรัพยากรทางวัฒนธรรม คนในชุมชนรูถึงวัฒนธรรมของตนเอง

และในขณะเดียวกันยังชวยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมของตนไว เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาอยาง

ยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานไดมีการสอนลูกหลาน ใหตระหนักถึงความเปนตัวตนของชาติพันธุไทยทรงดําเอาไว เพื่อไมให

วัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของชุมชนเหลาน้ีสูญหายไป 

6. การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

6.1 ดานวัฒนธรรม หมูบานสะแกรายเปนชุมชนตนแบบทางดานวัฒนธรรม คือ มีประเพณีที่สืบทอดกันมาอยาง

ยาวนาน พิธีกรรมตางๆ เชน พิธีการเสนเรือน และยังมีประเพณีประจําปทีทางหมูบานสะแกรายจัดงานขึ้นทุกวันที่ 8 สิงหาคม

ของทุกป คืองานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดํา เปนงานรื่นเริงที่ทุกคนในชุมชนมารวมงานกัน รวมไปถึงประชาชนที่อยูใน

บริเวณใกลเคียงและนักทองเที่ยวที่เดินทางมารวมงานเปนจํานวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไดแก การรําแคน 

และมีการแตงกายดวยชุดไทยทรงดํา เพื่อเปนการอนุรักษและเปนส่ิงที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวภายใน

ชุมชน 

6.2 ดานรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา (บานลาว) เปนสถานที่ที่จัดแสดงอุปกรณ

ขาวของเครื่องใชตั้งแตอดีตที่ชาวไทยทรงดําใชในการดํารงชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในสมัยโบราณ ในปจจุบันหาดูได

คอนขางยาก ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในอดีตไดเปนอยางดี วัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายเปนส่ิงที่ประชาชน

ในชุมชนยึดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน คนในชุมชนรูถึงวัฒนธรรมของตนเอง และในขณะเดียวกันยังชวยกันดูแลรักษา

วัฒนธรรมของตนไว เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมของชมุชนที่มีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป ชาวบานบางสวน

ไดมีการสอนลูกหลานใหตระหนักถึงความเปนความเปนตัวตนของชาติพันธุไทยทรงดําเอาไว เพื่อไมใหวัฒนธรรมความเปน

เอกลักษณของชุมชนเหลาน้ีสูญหายไป 

6.3 ดานคนในชุมชน ประชาชนทุกคนมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอ  ในแตละคนจะมีสิทธ์ิ

เสนอความคิดเห็นหรือขอขัดแยง รวมถึงเสนอปญหาตางๆ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาทั้งสองวัตถุประสงคคือ วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของหมูบานสะแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอ่ืนๆ นําไปสูคําตอบวา หมูบานสะแก

รายเปนหมูบานที่เกาแกและมีตํานานสืบเน่ืองมาจากชนเผาไทยทรงดํา และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ของชาวไทยทรงดํามาจนถึงปจจุบัน กอใหเกิดเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีความสําคัญอยู 3 ดาน คือ 

1. สังคม ประชาชนในหมูบานสะแกราย มีความสามัคคี กระตือรือรนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะ

พัฒนาหมูบานใหกาวหนา จัดระบบในหมูบานใหเปนระเบียบ หมูบานสะอาด ประชาชนในหมูบานมีความเปนมิตร 
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เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจไมตรี พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวอยูเสมอ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยว

ซํ้าอีก รวมถึงการบอกปากตอปากที่จะทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นภายในหมูบาน 

2. เศรษฐกิจ ภายในหมูบานสะแกราย มีการผลิตผาทอเพื่อออกจําหนายใหกับชาวไทยทรงดําของหมูบานอ่ืน  ซ่ึงถือ

เปนสินคาที่สรางรายไดใหกับหมูบานสะแกราย เปนสินคาที่ผลิตเอง มีความเปนเอกลักษณไทยทรงดําของหมูบานสะแกราย 

ไมเหมือนที่อ่ืน โดยการออกจําหนายน้ัน จะมีการตั้งบูทในพื้นที่จังหวัดตางๆ ถือเปนชองทางการจําหนายที่ มีผลตอบรับที่ดี 

เพราะผาทอของหมูบานสะแกรายน้ันเปนที่สนใจของชาวไทยทรงทรงดําทั่วประเทศที่เขามาอุดหนุนอยูเสมอ จึงมีการผลิต

ออกจําหนายใหกับชาวไทยทรงดําทั้งในและนอกหมูบานจนถึงปจจุบัน ทําใหผาทอของหมูบานไมเลือนหาย และยังเปนที่นิยม

ของชาวไทยทรงดําตลอดมา 

3. ส่ิงแวดลอม ทางชุมชนมีการใชทรัพยากรตางๆอยางรูคุณคา โดยคํานึงถึงผลกระทบระยาวมากกวาลกระทบระยะ

ส้ันและไดมีการสอดสองดูแล บํารุง ซอมแซมอยูเสมอ จึงทําใหทรัพยากรตางๆที่มีอยู มีความอุดมสมบูรณและสามารถใชงาน

ไดอยางยั่งยืน 

 หมูบานสะแกราย ถือเปนหมูบานที่มีความเพียบพรอมทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ซ่ึงถือเปน

ตนแบบที่ดีใหกับหมูบานใกลเคียงหรือหมูบานอ่ืนๆ ไมวาจะทางวัฒนธรรมที่บงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยทรงดําของ

หมูบานสะแกราย รูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนจัดใหกับนักทองเที่ยว และประชาชนทุกคนที่ใหความรวมมือกันในการพัฒนา 

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน เพื่อไมใหเกิดความบกพรองทางการทองเที่ยว ถือเปนตนแบบทางการทองเที่ยวที่ดี 

โดยสามารถอธิบายแบงออกตามวัตถุประสงค 3 ดาน ดังน้ี 

1. วัฒนธรรม ชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณของตนเอง ทั้งเรื่องภาษา การแตงกาย โดยชาวไทยทรงดําชอบใชเครื่อง

แตงกายสีดําหรือสีครามเขมจนเกือบดํา ลักษณะบานเรือนของชาวไทยทรงดําเปนแบบโบราณดั้งเดิม เปนบานแบบเครื่องผูก 

วัสดุที่ใชสวนใหญเปนไมไผ โครงสรางหลังคาสูงชัน มุงดวยหญาแฝก ที่บงบอกถึงความเปนไทยทรงดําอยางชัดเจน ภายใน

หมูบานยังมีการจัดสรางศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา(บานลาว) อยูบริเวณหนาวัดสะแกราย ศูนยวัฒนธรรมน้ีจะมีการจัดแสดง

ขาวของเครื่องใชในสมัยกอนของชาวไทยทรงดํา เชน หมอ ไห เครื่องมือ เครื่องจักสาน เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกสราง

ขึ้นเพื่อคงความเปนเอกลักษณของหมูบานไทยทรงดํา ที่จัดเปนศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทย เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมใหกับ

นักทองเที่ยวทุกคนที่เขามาภายในหมูบาน นักทองเที่ยวที่เขามามีหลายประเภท อาจจะมีทั้งเขามาทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต

ของประชาชน หรือเขามาดูงานเพื่อนําไปพัฒนาหมูบานของตนเอง โดยหมูบานสะแกรายถือเปนหมูบานที่มีวัฒนธรรม

หลากหลาย การที่นักทองเที่ยวเขามา นอกจากจะไดความรูเพิ่มเติมแลว ยังไดซึมซับความเปนไทยทรงดําเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

หมูบานอ่ืนที่มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมไทยทรงดํา สามารถนําไปจําลองเพื่อใหความรูแกผูอ่ืน ที่เผยแพรขอมูลไดอีก

หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดเปนสถานที่ทองเที่ยวใหมๆไดอีกดวย 

2. รูปแบบกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมของหมูบานสะแกราย จะมีขั้นตอนการทํากิจกรรมที่ทางหมูบานจัดเตรียมไว

ให ทั้งเรียนรูการทอผาดวยตนเอง เขาชมศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดํา การชมวิถีชีวิตการทําการเกษตรเล้ียงกุง ที่

สามารถใหนักทองเที่ยวไดสนุกสนานเต็มที่กับกิจกรรมที่ทางหมูบานจัด ถือเปนกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถเปนตนแบบใหกับ

ที่อ่ืนได เพราะถือเปนตัวอยางกิจกรรมที่สงเสริมความรูใหกับนักทองเที่ยว โดยหมูบานอ่ืนสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาหมูบาน

ของตนเองได และยังชวยใหกิจกรรมภายในหมูบานเกิดการพัฒนา ทําใหหมูบานกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

3. คนในชุมชน การที่จะเปนตนแบบที่ดีใหกับหมูบานอ่ืนหรือนักทองเที่ยวได ประชาชนในหมูบานถือเปนส่ิงสําคัญ

มาก การมีความสามัคคีปรองดองกัน มีปญหาก็ชวยกันแกไข การทํางานที่ออกมามีคุณภาพยอมมีความนาเชื่อถือและไดรับ

ความไววางใจแกผูที่เขามา การอยูรวมกันของคนในชุมชนจึงถือเปนส่ิงที่บงบอกถึงคนในชุมชนได  โดยอุปนิสัยชาวไทยทรงดํา

ของหมูบานสะแกรายจะรักสงบ ซ่ือสัตย อดทน ขยันขันแข็ง มีความรักและสามัคคีในหมูคณะ รักความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

จึงสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักทองเที่ยวและหมูบานใกลเคียงไดเปนอยางด ี  
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จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภาพการพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการ

พัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: การพัฒนาหมูบานสะแกรายใหเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตําบลดอนยายหอม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแก

ราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแก

รายใหเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอ่ืนๆ ตอไป  

จากการศึกษาถึงรูปแบบและศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมูบานสะแกราย ตําบลดอนยายหอม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายมีความโดดเดนที่สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ก็คือ ประเพณี ความเชื่อ มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีภาษาที่เปนอัตลักษณของตนเอง 

ทั้งยังมีความหลากหลายของชาติพันธุที่อยูรวมกันในสังคมไดอยางนาอัศจรรย มีการจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนระเบียบ 

คนในหมูบานยังมีความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในประเทศไทยที่เป นอีก

เครื่องมือในการพัฒนาและจัดการในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอเน่ือง มีคุณภาพและความสมดุลของแหลง

ทองเที่ยว โดยนิคม จารุมณี (2553) ไดใหความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไววา จะเนนความสําคัญของการ

ควบคุมศักยภาพของแหลงทองเที่ยว การใหความรูเก่ียวกับความสําคัญของการทองเที่ยว การเอาใจใสดูแลจํานวนและ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว และการใหบริการแกนักทองเที่ยว ควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการ

พัฒนา โดยใหความสําคัญกับขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว (Carrying Capacity) ควรพยายาม

ผลักดันใหการทองเที่ยวไดรวบรวมเขาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่น้ันๆ ดังที่สมพร มณีไมตรีจิต (2550) ได

กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววา การที่นําเอาวัฒนธรรมมาใชประโยชนในการทองเที่ยวน้ันเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
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หรือลักษณะที่เปนรูปธรรม ที่จะนํามาพัฒนาใหเปนจุดสนใจแกนักทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน แหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน เทศกาล งาน

ประเพณี และสินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  

จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของหมูบานสะแกรายใหเปนตนแบบการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใหแกหมูบานอ่ืนๆ ตอไป พบวา ประชาชนในหมูบานสะแกรายยังคงใหความรวมมือกันในการพัฒนา

รูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในหมูบาน  เน่ืองจากวากิจกรรมในหมูบานมีเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติพันธุไทย

ทรงดําที่สืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ   พรอมกันน้ันกิจกรรมการทองเที่ยวของหมูบาน ยังชวยเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในหมูบาน ที่ชวยใหประชาชนในหมูบานน้ันมีรายไดจากการเขามาของนักทองเที่ยว กอใหเกิดเปนการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน โดยอรอุมา เตพละกุล (2554) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาชุมชนตนแบบวา เครือ่งมือที่นําไปสูความยั่งยืนของชุมชน 

คือ ชุมชนตองมีความตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพรอมที่จะ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับนักทองเที่ยว ผานการทํากิจกรรมรวมกันในชวงระยะเวลาหน่ึง และผลที่จะตามมาในทายที่สุดก็คือ ความ

สมดุลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆตอไป 

ดังที่ ธีระ สินเดชารักษ (2554) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาชุมชนตนแบบวา สรางฐานความรู ความเขาใจในแนวคิดของการ

ทองเที่ยวและเผยแพรไปยังภาคสวนตางๆที่เก่ียวของ ใหสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของชุมชนน้ันๆ และไดศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนเขาใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได

อยางถองแท 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับศักยภาพของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมูบานสะแกราย ทํา

ใหเห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีมาแตชานาน รวมไปถึงการเผยแพรให

เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากขึ้น 

2. จากการศึกษาวิจัยครัง้น้ีเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในหมูบานให

เปนการทองเที่ยวตนแบบทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของหมูบานสะแกราย ที่สามารถทราบถึงรูปแบบการทองเที่ยวและการจัด

กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปผูทําวิจัยควรศึกษาในเรื่อง การสงเสริมรูปแบบกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิ ง

วัฒนธรรมของหมูบานสะแกราย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนการสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทํากิจกรรม

ภายในหมูบาน เชน ชมประเพณี วัฒนธรรม และทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน รับประทานอาหารพื้นบาน เรียนรูการทอผา ชม

พิพิธภัณฑบานลาว 

2. ควรศึกษาแนวทางการจัดการการเรียนรูพิพิธภัณฑไทยทรงดํา(บานลาว)ของหมูบานสะแกราย อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดรูจักกับพิพิธภัณฑของหมูบานสะแกรายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงตระหนักถึง

เอกลักษณของชาวไทยทรงดํามากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมประเพณีชาวไทยทรงดําของหมูบานสะแกรายใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อเปน

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุชาวไทยทรงดํา ใหไดรับความนิยมเพิม่มากขึ้นจากนักทองเที่ยว 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนไทยทรงดํา และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักจํานวน 25 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน 

ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา หนวยงานที่เก่ียวของ ผูประกอบการ และนักทองเที่ยว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการ

วิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ ผลการวิจัยพบวา ชุมชนทรงดําตั้งถิ่นฐานอยูในบานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม โดยชุมชนไทยทรงดํามีเอกลักษณที่โดดเดนทางดานของประเพณีและวัฒนธรรม จุดออนคือ ขาดการสืบสานดาน

วัฒนธรรมสูคนรุนหลัง โอกาสคือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน และอุปสรรคคือการขาดงบประมาณ 

ที่เพียงพอในการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จากขอมูลดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแผนพัฒนาการทองเที่ยว        

เชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา ซ่ึงประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรดานสังคมและ

วัฒนธรรม และยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม  และ 8 กลยุทธ 
 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แผนพัฒนา  ชุมชนไทยทรงดํา 

  

Abstract 

 

This research aimed to study a content of Thai Song Dam community and create the cultural tourism 

development plan. The data was collected by documentary analysis and in-depth interview from 25 

persons consists of community leaders, local villagers, relevant agencies, entrepreneurs and tourists. The 

result revealed that Thai Song Dam community is located in Hua Tanon, Doontoom District, Nakornpathom 

Province. They had a unique culture. Their community’s weakness was the lack of transmission cultural 

heritage to young generations. While their community’s opportunity emerges from cultural tourism which 

was one of the most popular form of tourism at the presence. However, Tai Song Dam encounters the 

threats of shortage of funds to support their cultural attractions preservation for tourism. From the SWOT 

analysis, the cultural tourism development plan consists of three strategies: economic strategy, social 

and cultural strategy, and environmental strategy. 
 

Keywords: cultural tourism, development plan, Thai Song Dam  
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บทนํา  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) มี

วัตถุประสงคในการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณประจําถิ่น กิจกรรมการทองเที่ยวอยูใน

รูปแบบที่ไดรับความรูหรือประสบการณดานวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูภายใตกรอบของการมี

จิตสํานึกในการรักษาแหลงทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2549) โดยวัฒนธรรมถือ

เปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวรูปแบบดังกลาว สามารถใชดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวใหเดินทางเขา

มาเพื่อเรียนรูถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน (วริศรา บุญสมเกียรติ, 2555) 

วัฒนธรรมที่นํามาใชประโยชนในการทองเที่ยวน้ันเปนวัฒนธรรมที่เปนวัตถุหรือมีลักษณะเปนรูปธรรมที่นํามาพัฒนา

ใหเปนจุดเดนในใจของนักทองเที่ยวน้ัน ไดแก โบราณวัตถุ งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม นาฏศิลป การละเลนพื้นบาน 

เทศกาลงานประเพณี งานศิลปหัตถกรรม สินคาทองถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความ เปนอยู (ขวัญกมล ดอนขวา, 2557) วัฒนธรรม

ของคนทองถิ่นกับการทองเที่ยวมีความสัมพันธกัน โดยการทองเที่ยวไดใชวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนทรัพยากรในการดําเนิน

กิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรมก็ไดประโยชน จากการทองเที่ยวในดานการสรางรายได การจาง

งาน นํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  

ถึงแมวาการทองเที่ยวสามารถกอใหเกิดรายได การสรางงาน และการกระจายรายไดสูชุมชน แตในทางตรงกันขาม

การทองเที่ยวมีสวนทําลายส่ิงแวดลอม เกิดผลเชิงลบทางสังคมและวัฒนธรรมและมีสวนทําใหสภาพการอยูอาศัยของชุมชนลม

สลาย การทองเที่ยวที่ปราศจากการวางแผนการเติบโตอยางไรทิศทางจะเปนสวนที่ทําลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (Choi, Sirakaya, 2005) ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

ความอยูดีมีสุขของประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของชุมชน ดังน้ันการวางแผนการทองเที่ยวจึงเปน

กระบวนการสําคัญและจําเปนในการกําหนดกรอบทิศทาง ขั้นตอน การบริหารจัดการ การจัดการผลประโยชนโดยชุมชน และ

เปาหมายการพัฒนา  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม (Suttipisan, 

2014) 

โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนของคนเชื้อสายไทยโซงหรือในอดีตเรียกวา ไทดํา หรือ 

ไทยโซง ซ่ึงเปนสถานที่มีวัฒนธรรม ประเพณีสืบทอดกันมามากวาสองรอยป ทั้งวิถีการดํารงชีวิต ภาษา เครื่องแตงกาย และ

เอกลักษณทางส่ิงปลูกสราง (นิรชราภา ทองธรรมชาติ และ ศุภรดา ประภาวงศ, 2556) ซ่ึงเปนจุดสนใจทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในจังหวัดนครปฐม แตพบวาปญหาที่เกิดขึ้นดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บานหัวถนน คือ เอกลักษณทาง

วัฒนธรรมและประเพณีกําลังขาดการสืบทอดจากคนรุนหลัง ขาดการมีสวนรวมของชุมชนไทยทรงดําในการบริหารจัดการ 

และขาดแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปนแบบแผนอยางตอเน่ือง ซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญสําหรับการ

ทองเที่ยวชุมชน (ภาวิณี นํ้าพระทัย, 2559)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาบริบท สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกของชุมชนไทยทรงดํา 

บานหัวถนน และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิด

ความยั่งยืนทางการทองเที่ยว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนอําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม  
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานพื้นที่ 

พื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย ชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเก่ียวกับ

แผนพัฒนาการทองเที่ยว แนวคิดการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับชุมชนไทยทรงดํา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ขอบเขตดานกลุมเปาหมายที่ศึกษา 

ผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูนําชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ ผูประกอบการรานคาภายในชุมชน 

ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา และนักทองเที่ยว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

ขอบเขตดานเวลา  

ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560       

ประโยชนที่ไดรับ 

1.  ไดทราบบริบทของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

2.  ไดทราบถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

3. ไดแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

นิยามคําศัพท 

 แผนพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง เปนกระบวนการในการกําหนดกรอบทิศทาง ขั้นตอน และเปาหมายในการ

พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ   

SWOT Analysis หมายถึง การประเมิน และวิเคราะหสถานภาพของการทองเที่ยว ประกอบดวย จุดแข็ง 

(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน  

ชุมชนไทยทรงดํา หมายถึง กลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมานานกวาสองรอยป ทั้งวิถีการดํารงชีวิต ภาษา 

เครื่องแตงกาย และเอกลักษณทางส่ิงปลูกสราง โดยอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรียายมาตั้งถิ่นฐานในบานหัวถนน อําเภอดอน

ตูม จังหวัดนครปฐม  

      

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

           จากการศึกษาแนวคิด และ งานวิจัยที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทาง

การศึกษาและวิเคราะหขอมูล กรอบแนวคิดน้ีสรางขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางการศึกษาคนควาสําหรับการทําแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก 

ข้ันตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร 

ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยเปนขอมูลที่

เก่ียวของกับ แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเก่ียวกับแผนพัฒนา

การทองเที่ยว แนวคิดการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับชุมชนไทยทรงดํา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และสังเคราะหขึ้นเปนแบบสัมภาษณ 
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ข้ันตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก 

จากน้ันนําแบบสัมภาษณที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ไปสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลัก โดยผูใหขอมูลหลักประกอบดวย 5 

กลุมไดแก ผูนําชุมชน ผูประกอบการรานคาภายในชุมชน ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และ

นักทองเที่ยว ทั้งหมด จํานวน 25 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก และ 

ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีการแจงลวงหนา และใชสมุดปากกา ในการจดบันทึก

ความเห็นประเด็นตางๆจากผูใหขอมูล และนําไปถอดบทสนทนา เม่ือไดขอมูลมาแลวผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาน้ันมีความถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบจาก

ผูใหขอมูลทั้ง 5 กลุมวามีความสอดคลองหรือขัดแยงกัน กรณีมีความขัดแยงทางดานขอมูลผูวิจัยติดตอสัมภาษณอีกครั้งผาน

การสัมภาษณทางโทรศัพท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อยืนยันคําตอบอีกครั้ง ในสวนของขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนถึง

ความถูกตองหรือขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลน้ันมาใชในงานวิจัย ใชการวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียง

รูปแบบ (Yin, 2003) 

ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะห SWOT และจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เม่ือไดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยประยุกตใชเทคนิควิจัยแบบสนทนากลุม กับนักวิชาการ ผูนําชุมชน 

ชาวบานชุมชนไทยทรงดํา นักทองเที่ยว และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ทั้งหมดจํานวน 6 คน เพื่อรวบรวมแนวคิดและ

วิเคราะห SWOT รวมถึงจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา 

 

สรุปผลการวิจัย 

ชาวไทยทรงดําอพยพจากอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรีมาตั้งถิ่นฐานในบานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม และอยูรวมกลุมกันเปนชุมชน มีชื่อเรียกวา ชุมชนไทยทรงดํา ปจจุบันชุมชนไทยทรงดําไดมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยทรงดํา ภายในมีการจัดแสดงเก่ียวกับวิถีชีวิต และประเพณีที่ที่มีความเปนเอกลักษณ สาเหตุที่เรียกไทยทรงดําวา 

ลาวโซง เพราะคําวา "ลาว" เปนคําที่คนไทยทั่วไปเรียกคนที่อพยพมาจากถิ่นอ่ืน แตชาวไทยทรงดําถือตนเองวาเปนชนชาติไทย

จึงนิยมเรียกตนเองวา ไทยโซง หรือ ไทยทรงดํา ชาวไทยทรงดํามีความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการนับถือผีบรรพบุรุษ จึงมี

พิธีที่สําคัญของชาวไทยทรงดํา คือ พิธีเสนเรือน ซ่ึงเปนพิธีจัดเล้ียง บรรพบุรุษ    
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จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ คณะผูวิจัยสามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

สามารถแสดงไดดังตาราง 

 จุดแข็ง จุดออน 

1. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน การแตง

กาย ภาษา 

2. ภูมิปญญาชาวบานที่เปนเอกลักษณ เชน การทอผา 

เปลจากเศษผาเหลือง 

3) มีการอนุรักษบานเรือนแบบไทยทรงดํา ซ่ึงเปน

ลักษณะเฉพาะของทองถิ่น 

4. มีอาหารประจําถิ่น 

1. ขาดการปลูกฝงดานภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนหลัง 

2. ขาดการปลูกฝงดานการอนุรักษทรัพยากรทางการ

ทองเที่ยว 

3. ขาดการมีสวนรวมในชุมชน เชน คนรุนหลังไมใหความ

รวมมือในการทํากิจกรรมทางประเพณี 

4. ขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ                          

 5. ขาดความพรอมในการบริหารการจัดการทองเที่ยว 

6. ขาดเงินทุนในการพัฒนาชุมชน 

7. แหลงทองเที่ยวมีความทรุดโทรม 

8. ขาดความรู จิตสํานึก ในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 

9. ขาดที่พักภายในชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1. ภาครัฐสนับสนุนการจัดกิจกรรมประจําปทําใหการ

ทองเที่ยวชุมชนเปนที่รูจัก                                                                                  

2. ภาครัฐใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจใน

ระดับชุมชน 

3. ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนออกสูตลาด                                               

4. แนวโนมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยม

ในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ                                                     

5. มีการสนับสนุนใหจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประจําปในระดับจังหวัด                                                               

6. องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนใหมีการจัดอบรม

ปราชญชาวบาน หรือ มัคคุเทศกนอย                                              

7. การไดรับรางวัลดานความสามารถตางๆของประชากร

ในชุมชน สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น         

8. กระแสการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1. ภาครัฐไมสนับสนุนงบประมาณในการดแูลรักษาแหลง

ทองเที่ยว 

2. แนวโนมคนรุนใหมขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

3. การรับวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชนที่เพิ่มสูงชึ้น 

4. ภัยธรรมชาติ ฝนแลง นํ้าทวม ภาวะโลกรอน 
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หลังจากการวิเคราะห SWOT คณะผูวิจัยสามารถนําผลการวิเคราะหไปสรางกลยุทธ TOWS Matrix ไดดังตาราง 

 

 จากการวิเคราะห TOWS Matrix สามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดํา บาน

หัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  โดยสามารถสรุปแผนไดดังแผนภาพ 

 

รหัส กลยุทธ รายการ 

SO1 S1O1,S1O4 กลยุทธการเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ เปนการนําภูมิปญญา

ชาวบานมาสรางกิจกรรม เชน กิจกรรมการทอผาซ่ินลายแตงโม 

SO2 S3O2 กลยุทธสรางความรวมมือในชุมชน ระหวางชุมชน ระหวางภาครัฐ เปน

การสรางความรวมมือในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการชุมชน หรือ 

การจัดกิจกรรม เชน ความรวมมือดานการจัดงานประจําปของชุมชนไทย

ทรงดํา 

ST1 S2T7,S1T2 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนการนําวัสดุจาก

ธรรมชาติมาพัฒนาใหอยูในรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 

เชน ตะกราสานจากไมไผ 

WO1 W2O7,W7O8,W9O8 กลยุทธการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที ่เปนการปรับปรุงทรัพยากรใน

พื้นที่ที่มีความทรุดโทรม และสรางส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการ

ทองเที่ยว เชน การสรางที่พัก 

WO2 W8O7,W1O6,W5O6 กลยุทธการพัฒนาดานบุคลากร โดยการจัดอบรมพัฒนามัคคุเทศก เปน

การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมใหความรูจากหนวยงานที่มีความรู 

เชน การจัดอบรมดานการพัฒนามัคคุเทศก การจัดอบรมการพัฒนาดาน

การบริการ 

WO3 W4O1,W4O5, W4O3 กลยุทธการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว เปนการประชาสัมพันธ

ใหชุมชนไทยทรงดําเปนที่รูจักในวงกวาง โดยนําเสนอเอกลักษณตางๆ 

เชน ดานอาหาร ดานวิถีชีวิต ดานประเพณีและวัฒนธรรม 

WT1 W3T2,W8T2 กลยุทธดานการปลูกฝงจิตสํานึกของคนในทองถิ่น เปนการสรางจิตสํานึก

ในการรักบานเกิด โดยผานกิจกรรมตางๆ  เชน กิจกรรมการอนุรักษ

วัฒนธรรมและแระเพณีพื้นบาน 

WT2 W4T3 กลยุทธการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว เปนการจัดทําเสนทางการ

ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในเขตชุมชน เชน การปรับภูมิทัศน

โดยการปลูกตนไม 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2657 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง แผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ชาวไทยทรงดํา บานหัวถนน ในอดีตพื้นที่ในชุมชนบานหัวถนนเปนปารกราง ยังไมมี

ชาวไทยทรงดํามาอาศัยอยู และในปพุทธศักราช 2473 ไดมีการอพยพของชาวไทยทรงดํายายถิ่นมาจากอําเภอเขายอย จังหวัด

เพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานที่บานหัวถนน จึงทําใหสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปชาวบานมีอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่ยังคงความ

เปนเอกลักษณของไทยทรงดํา ทําใหเกิดเปนแหลงชุมชนไทยทรงดําเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับ สุมิตร ปติพัฒน และ

เสมอชัย พูลสุวรรณ (2549:189-209) กลาววา ชาวไทยทรงดํานิยมแตงกายดวยสีดํา จึงเรียก ไทยทรงดํา ตามลักษณะเครื่อง

แตงกาย ถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณ แควนสิบสองจุไทย อยูทางตอนเหนือประเทศเวียดนาม ตอมาไทยทรงดําไดอพยพเขามาใน

ประเทศไทยหลายคราวจากการถูกกวาดตอนเปนเชลยศึกสงครามเริ่มจากในสมัยกรุงธนบุรีโดยเจาพระยามหากษัตริยศึ ก 

หลังจากน้ันครอบครัวชาวไทยทรงดําไดอพยพแหลงที่อยูอาศัยเขามาในจังหวัดเพชรบุรี แสดงใหเห็นวาไทดํา หรือ ไทยทรงดํา 

มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรีเปนแหงแรก เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีปาเขา มีหุบหวย ลําธาร นํ้าทวมไมถึง ลักษณะภูมิ

ประเทศคลาย ภูมิประเทศบานเกาเมืองเดิมของตนเองและเปล่ียนแหลงอาศัยหาแหลงทํากินที่อุดมสมบูรณแหงใหมมาตาม

เสนทางจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ดังน้ันบรรพบุรุษของชาวบานในชุมชนไทยทรงดําเกือบทุก

หลังคาเรือนที่กระจายกันอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยเปน เชื้อชาติของไทยทรงดําที่ยายมาจากจังหวัดเพชรบุร ี  

โดยการวิเคราะห SWOT ของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนนพบวา มีจุดแข็งดานประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ 

เชน การแตงกาย ภาษาพดูภาษาเขียน อาชีพ และการแตงกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ จุดออนดานแหลง

ทองเที่ยวมีความทรุดโทรม ซ่ึงสอดคลองกับ โอชัญญา บัวธรรม (2552) กลาววา สภาพของแหลงทองเที่ยวมีความเส่ือมโทรม

และขาดการดูแล ดังน้ันการนํามาตรฐานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเขามาประเมินและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการให

ชุมชนมองเห็นคุณคาของแหลงทองเที่ยวที่มีความเส่ียงในการถูกทําลาย เพื่อเปนการอนุรักษไวใหชนรุนหลังสืบตอไป โอกาส

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังเปนที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(2550) กลาววา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งเพศชายและเพศหญิง

นิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอุปสรรค คือ แนวโนมคนรุนใหมขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ซ่ึงสอดคลอง

กับ ภาวิณี นํ้าพระทัย (2558) กลาววา ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในบางพื้นที่ขาดการสืบทอดไปสูคนรุนหลัง  

โดยสวนของการกําหนดแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม มีวิสัยทัศน คือ พัฒนาศักยภาพของชุมชน สูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ประกอบดวยแผน

ยุทธศาสตร ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนา

อยางยั่งยืน ทําใหเกิดการพฒันาแบบองครวมและความสมดุล (ระพีพรรณ มูหะหมัด, 2556) 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

1 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีปราชญชาวบานเพียง

ทานเดียว อาจไมเพียงพอตอการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ดังน้ันผูนําชุมชนควรมีการจัดการฝกอบรมปราชญ

ชาวบานและจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเที่ยวมากขึ้น 

2 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ยังขาดส่ิงอํานวยความ

สะดวก ในบริเวณพื้นที่ของศูนยอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดํา เชน รานกาแฟ ซ่ึงปจจุบันมีเพียงรานเดียว ดังน้ันควร

จัดตั้งรานคาเพิ่มขึ้น เชน รานคาOTOP และรานขายสินคาที่ระลึก 

3 จากการศึกษาพบวา ภายในชุมชนไทยทรงดํา บานหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยวเดินทาง

มาทองเที่ยวจํานวนนอย เน่ืองจากการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังน้ันควร
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จัดการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหคอบคลุมมากขึ้น เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือบุคคล ส่ือโสตทัศน และส่ือกิจกรรม

ตางๆ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1 ควรศึกษาเก่ียวกับการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการการทองเที่ยววามีความบกพรองใน

ดานใดเพื่อพัฒนาใหเปนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

2 ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องกิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนไทยทรงดําวาควรจะมีกิจกรรมใดบางสําหรับให

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนไดทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยววัฒนธรรมอยางยั่งยืนภายในชุมชน 

3 ควรศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวยังชุมชนไทยทรงดํา เพื่อสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามา

ทองเที่ยวที่บานไทยทรงดําวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดในดานการทองเที่ยว เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยวของชุมชนของชุมชนไทยทรงดําตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดย

ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

จํานวน 31 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแบบสัมภาษณการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร (SWOT Analysis) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

โดยวิเคราะห เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 2) นําแผนยุทธศาสตรไป

ดําเนินการในโครงการนํารอง ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการนํา

รองในแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จํานวน 25 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง โดยใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา 

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม มีวิสัยทัศน คือ “ชุมชนตําบล

สนามจันทร จะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน และ 4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเพื่อพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ 

2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พบวา 

โปรแกรมการทองเที่ยวรูปแบบ 2 วัน 1 คืน นักทองเที่ยวทดลองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) ชุมชนใหการ

ตอนรับอยางเปนมิตรและอบอุน 2) มีมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน และ 3) กิจกรรมที่กลุมหัตถกรรมแมไมมวยไทย 

 

คําสําคัญ:  การพัฒนาแผนยุทธศาสตร  แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร  การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร 
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Abstract 

 

The research objectives were to development the strategic plan for Sanamchan community based 

tourism in Nakhon Pathom province. The sample groups in this research were 31 people who including 

government, private sector and local communities. The qualitative data were collected from the in-

depth interviews, focus group discussion, internal and external environment group discussion (SWOT 

Analysis). The data were analyzed on the content and checked by triangulation. The implementation of 

the strategic plan that the quantitative data were analyzed on the collected from the questionnaire for 

the pilot project in the strategic plan using for 25 samples. Statistics used to analyze data were percentage, 

mean and standard deviation. The research findings were as follow: 

1. The development of strategic plan for Sanamchan community based tourism in Nakhon Pathom 

province was “Sanamcha community as Culture tourism development and the One Tambol One Product 

(OTOP) product center in ASEAN. It was contained with 4 strategic issues; 1) the tourism development 

strategic plan for environment preserved; 2) the tourism development strategic plan for local economic 

development and income communities; 3) the tourism development strategic plan for sustainable 

community development model and 4) the Buddhist tourism development strategic plan for spiritual 

awareness of cultural preserved.  

2. An assessment result of the implementation in the strategic plan had the experienced tourists 

was highest potential in program tour 2 days 1 night as: 1) the community warm welcome and friendly 

2) tour guides were informative and clearly and 3) the activities at Craft wood Thai boxing 

 

Keywords:  the development of strategic plan, strategic plan for Sanamchan community based tourism, 

Sanamchan community based tourism 

 

บทนํา  

การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ทําใหแตละประเทศมุง

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค บุคลากร และสถานที่ทองเที่ยว เพื่อรองรับการเดินทางของนักทองเที่ยวตางประเทศ 

โดยสถิติการเดินทางเขามาในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวถึง 32,588,303 คน (กรมการทองเที่ยว, 

2560) ประกอบกับที่ตั้งของประเทศไทยเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง (logistics center) ในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จึงเปนที่จุดยุทธศาสตรที่ตางประเทศใหความสําคัญและพรอมที่จะลงทุน 

ซ่ึงสงผลดีตอประเทศไทย ดังที่ปรากฏในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่

กลาววาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ จําเปนตองเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมีความเขมแข็ง เปนมิตรกับประเทศตางๆ 

ขยายการคาและการลงทุน มีโครงสรางพื้นฐานที่ครอบคลุม และที่สําคัญ คือ ประชาชนจะตองมีรายไดสูงขจัดปญหาความ

ยากจน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)  

แผนพัฒนาดังกลาว ทําใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560) ไดวางเปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวแหงชาติ เพื่อการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศพัฒนาแลว การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ การเปน

แหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางยั่งยืน และมุงเนนการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ซ่ึง
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มีหลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก ชุมชนตองเปนเจาของพื้นที่ ชาวบานตองมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและ

ตัดสินใจ สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและเคารพในวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกตาง และตองมีการกระจายรายได สู

สาธารณประโยชนของชุมชน โดยคํานึงเปาหมายของพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 สวน ทั้งดานส่ิงแวดลอม มีการรวมมือกันอนุรักษและ

ฟนฟูสภาพทางธรรมชาติใหคงเดิมไวใหมากที่สุด ดานสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากความพยายามฟนฟู อนุรักษ และสืบสาน

ใหคงอยูตอไป และดานเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอยางม่ังคง สงผลใหชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เกิดจากแนวคิดของผูนําและประชาชนที่ตองการใหมีการทองเที่ยวเกิดขึ้นที่

ชุมชน โดยกําหนดกระบวนทิศทางจากทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อจัดรูปแบบ

การทองเที่ยว จากการศึกษาแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร (พ.ศ.2559-2561) ไมไดกลาวถึง

ยุทธศาสตรทางดานการทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะ กลาวเพียงเรื่องการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น การสงเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน One Tambol One Product (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเทาน้ัน ดังน้ันชุมชนตําบลสนามจันทรจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร

การทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง เพื่อใหทิศทางของการ

ทองเที่ยวชุมชนเปนไปตามหลักของความยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร และนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการ

นํารอง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรของการ

ทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร มีวิธีการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ขั้นพัฒนาแผนยุทธศาสตร 

 2. ขั้นนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการนํารอง 

 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

  1.1 กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชนผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ภาค

ประชาชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 31 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เปนการจัดอภิปรายกลุมยอย (Focus Group 

Discussion) ประกอบดวย  

   ผูแทนภาครัฐที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จํานวน 11 คน ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ

องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร เน่ืองจากเปนหนวยงานที่มีการวางแผนและจัดกิจกรรมทางดานการทองเที่ยว 

   ผูแทนภาคเอกชน จํานวน 5 คน ไดแก ผูประกอบการที่พัก ผูประกอบการรานขายของที่ระลึก 

ผูประกอบการรานอาหาร และผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว ซ่ึงเปนตัวแทนของธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยตรง 

   ผูแทนภาคชุมชน จํานวน 15 คน ไดแก ผูนําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนตําบลสนามจันทร 

สามารถใหขอมูลที่แทจริงและเพียงพอตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น 

  1.2 เครื่องมือที่ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกของการทองเที่ยวชุมชน (SWOT Analysis) ในประเด็นของจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร ซ่ึง
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ประเด็นคําถามเปนชุดเดียวกันทั้งของผูแทนภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน และผูแทนภาคชุมชน เน่ืองจากตองการขอมูลที่ตรงกัน

ตามประเด็นคําถาม เพื่อตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 

 1.3 การวิเคราะหขอมูล  

  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT Analysis ของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร และ

จับคู SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร มาเปนปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน 

ไดแก วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีกระบวนการดังน้ี 1) กําหนดวิสัยทัศน 2) กําหนดยุทธศาสตร 3) 

กําหนดกลยุทธ และ 4) กําหนดโครงการของแผนงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 นําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการในโครงการนํารอง 

 2.1 กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคประชาชน และ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร การเลือกกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม ใชวิธีสุมแบบตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ซ่ึงใชกลุมตัวอยางที่

สามารถเปนตัวแทนแตละภาคสวน รวมทั้งส้ิน 25 คน 

  2.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของในสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชนในทองถิ่น และนักทองเที่ยวชาวไทย โดยใชมาตรวัดแบบ Liker 5 ระดับ (5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

และ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด) ซ่ึงประเด็นคําถามเปนชุดเดียวกัน เพื่อตองการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนํารอง

ของชุมชนตําบลสนามจันทร 

 2.3 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอโครงการนํารอง

ในแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 

นิยามศัพท 

 1. แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชน หมายถึง แผนที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ที่ตองการ

บรรลุของชุมชนตําบลสนามจันทร ระยะอีก 5 ปในอนาคต (พ.ศ.2561-2564) 

 2. โครงการนํารอง หมายถึง การจัดรายการทัวรนํารองของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และ

ทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร  

 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร สรุปผลไดดังน้ี 

 1. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร พบวา สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ของการทองเที่ยวชุมชนสนามจันทร ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการการวิเคราะห SWOT Analysis ของการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. ชุมชนตั้งอยูยานหนวยงานราชการที่สําคัญของจังหวัด 

อาทิเชน ศาลากลางจังหวัดนครปฐม องคการบริหารสวน

จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย สนามกีฬากลาง

จังหวัดนครปฐม และพระราชวังสนามจันทร  

2. ผลิตภัณฑชุมชนหลายรายการไดรับเลือกเปนสินคา 

OTOP ระดับ 5 ดาว ไดแก กลุมสินคาเกษตรแปรรูป กลุม

ตุกตาแมไมมวยไทย และกลุมปานศรนารายณ  

3. ชุมชนมีปราชญชาวบาน  

4. บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการทองเที่ยว 

1. พื้นที่มีขนาดเล็กไดถูกแบงเขตการปกครองไปขึ้นกับเขต

เทศบาลนครนครปฐม ทําใหเหลือเพียง 3 หมูบานเทาน้ัน  

2. พื้นที่สาธารณะมีไมเพียงพอ  

3. ประชาชนในชุมชนขาดการมีสวนรวมและขาดความ

รวมมือในการจัดการชุมชน  

4. ขาดประเพณีที่สะทอนอัตลักษณของชุมชน  

5. ขาดปายประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนาม

จันทร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว โดย

คัดเลือกชุมชนตําบลสนามจันทรเปนหน่ึงในชุมชนตนแบบ  

2. ชุมชนตั้งอยูริมถนนเพชรเกษมจึงมีโอกาสเชื่อมโยงกับ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด 

3. ชื่อของชุมชนเปนที่รู จักของนักทองเที่ยว ที่ มีความ

สอดคลองกับพระราชวังสนามจันทร 

1. ชุมชนขาดงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนในการ

ขับเคล่ือนพัฒนาทองเที่ยวชุมชน  

2. เทคโนโลยีเขามามีบทบาททําใหเยาวชนไมสนใจ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

3. มีปญหาทางดานจราจร เน่ืองจากถนนยิงเปาใตเปน

เสนทางหลักเพื่อไปยังสถานที่ราชการ โรงเรียน  

4. สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงมีความโดดเดนและความ

พรอมมากกวา 

  

 ผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis และการวิเคราะห SWOT Matrix ของการกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร

เพื่อใชเปนปจจัยในการคิดและสรางแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมี

กระบวนการ ดังน้ี 

 วิสัยทัศน (Vision): ชุมชนตําบลสนามจันทร จะพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP 

ในอาเซียน 

 พันธกิจ (Mission): 

     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรอยางเปนระบบ 

     2. พัฒนาสินคาภายในชุมชนตําบลสนามจันทรสูการเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน 

      3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนตําบลสนามจันทร 

 ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 

  กลยุทธการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและสินคา OTOP ประกอบดวย 10 โครงการ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  กลยุทธจัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน 

  กลยุทธพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 6 โครงการ 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ 

  กลยุทธการสรางเครือขายชุมชนและสรางจิตสํานึก ประกอบดวย 7 โครงการ 

 2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เกิดจากกระบวนการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวรูปแบบ 1 วัน 

และ 2 วัน 1 คืน โดยทางคณะกรรมการฯ ไดเตรียมความพรอมของชุมชน โดยจัดอบรมเรื่องการทองเที่ยวชุมชน การวางแผน

จัดนําเที่ยวภายในชุมชน และจัดทดลองทัวรนํารอง เพื่อติดตามและการประเมินผลการดําเนินโครงการนํารองเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทรในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวทดลองที่มีตอการจัดการการทองเที ่ยวของ

ชุมชนตําบลสนามจันทร จํานวน 25 คน ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาพรวมตอโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร 

รายการคําถาม คาเฉล่ีย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงใจ 

1. การบริหารการจัดการการทองเที่ยว    

1.1 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและใหบริการแกนักทองเที่ยว 4.20 0.645 มาก 
1.2 มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 4.08 0.640 มาก 

1.3 ชุมชนมีการเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 4.08 0.640 มาก 
1.4 ทรัพยากรทองเที่ยวไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม 4.04 0.539 มาก 
1.5 มีการจัดการขยะและนํ้าเสียของชุมชน 3.88 0.666 มาก 
2. การเขาถึง การตอนรับ การนําเที่ยว และความเปนมิตร    

2.1 ชุมชนใหการตอนรับอยางเปนมิตรและอบอุน 4.60 0.577 มากที่สุด 

2.2 มีมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน 4.32 0.690 มากที่สุด 
2.3 มีที่พัก รานอาหาร หองสุขา ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.20 0.816 มาก 
2.4 มีระบบไฟฟา ประปา ถนน ปายบอกทาง บริการรถ เขาถึงไดสะดวก 4.04 0.790 มาก 
2.5 เสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวแตละจุด 4.00 0.707 มาก 
2.6 มีศูนยขอมูลนักทองเที่ยวและแผนพับ 3.80 0.866 มาก 
3. แหลงทองเที่ยว อาหาร เคร่ืองดื่ม และสินคาที่ระลึก    
3.1 มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และราคาเหมาะสม 4.20 0.645 มาก 
3.2 อาหารและเครื่องดื่มสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีเอกลักษณทองถิ่น 4.12 0.666 มาก 
3.3 สินคาและของที่ระลึกทองถิ่น มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม 4.12 0.666 มาก 
4. กิจกรรม    
4.1 กลุมหัตถกรรมแมไมมวยไทย 4.24 0.663 มากที่สุด 
4.2 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลสนามจันทร 4.16 0.688 มาก 
4.3 กลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร กระเจ๊ียบอบกรอบ 4.12 0.666 มาก 
4.4 ฟารมผักไฮโดรโปนิกสปลอดสารพิษ 4.12 0.666 มาก 
4.5 การปลูกขาว แปลงสาธิตการทดลองยาเพื่อการเกษตร 4.08 0.812 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร สามารถนํามาอภิปรายผล 

ดังน้ี 

 1. ผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร พบวา ชุมชนตําบลสนามจันทรมีความ

ปรารถนาที่จะพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนในระยะอีก 5 ปในอนาคต (พ.ศ.2561-2564) ไววา “ชุมชนตําบลสนามจันทร จะ

พัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน” ซ่ึงชุมชนตระหนักถึงการสรางแบรนดทองเที่ยว 

ไดแก แบรนดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่สวนใหญเปนชุมชนที่อยูอาศัย แหลงการคาและรานอาหาร โดยทางชุมชนมีความ

ประสงคใหนักทองเที่ยวมีความสุขกับการรับประทานอาหารในรานอาหารและรานกาแฟ นอกจากน้ีชุมชนจัดกิจกรรมไหวพระ

ขอพร และบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามคติไทย-พราหมณที่พระวิหารเทวสถิตย พระรูปพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของชุมชนแหงน้ี สอดคลองกับแนวคิดของราณี อิสิชัยกุล (2546) กลาววา 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวไดเรียนรู เปนการเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

ไดแก แหลงประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสนสถาน รวมทั้งรวมกิจกรรมการทําศิลปหัตถกรรมไทย อาหารไทย เปนตน 

ทางดานแบรนดทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตําบลสนามจันทร เปนการอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจของชุมชนและ

ผูมาเยือน ที่ตอบสนองนโยบายในการสงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถิ่น เปนการสรางคุณคาความเปน

ไทยในสินคาและบริการตางๆ ผานสัญลักษณ “Thainess”  ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-

2564) และการสรางแบรนดใหเปนศูนยผลิต OTOP ในอาเซียน จะเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจชุมชนและกระจายรายได ซ่ึง

ผลิตภัณฑชุมชนไดรับคัดเลือกเปน OTOP 5 ดาว หลายรายการ อาทิเชน สินคาเกษตรแปรรูป ตุกตาแมไมมวยไทย และปาน

ศรนารายณ เปนตน เปนการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยว โดยใชประโยชนจากอัต

ลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ระหวางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากวิสัยทัศน

ดังกลาวนํามาพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตรที่บูรณาการดานการพัฒนาทองเที่ยวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ 

 2. ผลการประเมินโครงการนํารองในแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชนตําบลสนามจันทร ชุมชนมีความตองการใน

การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว โดยใชกระบวนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร และทองเที่ยววิถีเกษตร รวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบลสนามจันทร จํานวน 2 วัน 1 คืน ไดผลใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของมัคคุเทศกนําเที่ยวและใหขอมูลอยางชัดเจน และชุมชนใหการตอนรับอยางเปนมิตร

และอบอุน ซ่ึงสัมพันธกับผลที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลหวยสัตวใหญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (นิภารัตน 

สายประเสริฐ, 2553) และยังสอดคลองกับแนวคิดของธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) ที่กลาววาแผนพัฒนาชุมชนจะเปน

เสมือนหน่ึงเสนทางที่จะนําไปสูเปาหมายตามแนวทางที่ชุมชนตองการ อันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการที่จะ

คิด ทํา และปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํากิจกรรมในชุมชน รวมทั้งมีความจําเปนที่จะตองประเมินผลกระทบที่จะเกิดจาก

การพัฒนา ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ซ่ึงจะตองพิจารณาทางดานกายภาพ ธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม เพื่อนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตอไป (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552) จึงเปนเครื่องยืนยันไดวากระบวนการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชนในครั้งน้ีไดบรรลุผลสําเร็จ  
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนาการทองเที่ยวที่ดีจะตองมีแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศและระดับ

ทองถิ่นที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ และสามารถนําแผนดังกลาวไปใชไดจริง ดังน้ันจึงขอ

เสนอแนะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ดังน้ี 

 1. หนวยงานภาครัฐ ควรนํากระบวนการจัดการทองเทีย่วโดยชุมชนมาใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร 

ดานการทองเที่ยว และนํากลยุทธที่เหมาะสมของยุทธศาสตรน้ีไปทดลองใชในพื้นที่น้ัน 

 2. ผูประกอบการเอกชน นําขอมูลผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหและปรับกลยุทธ เพื่อวางแผนธุรกิจ

ทางดานการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว 

 3. ชุมชนมีความรูและไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวชุมชน และตรงตามความ

ตองการของชุมชนอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีไดนําเสนอผลจากการศึกษาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี           

2) ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี และ 3) สรางแนวทางการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูลหลัก         

4 กลุม ไดแก กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชุมชนและกลุมนักทองเที่ยว รวมทั้งหมด 25 คน ซ่ึงใชการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวางขอมูลทุติภูมิและขอมูลปฐมภูมิ จากน้ันจึง

นํามาสรุป และอภิปรายผล ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 1) บริบทพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑเปนการจัดตั้งขึ้น

เพื่อตองการถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาเก่ียวกับการทํานาในอดีตไวใหบุคคลรุนหลังไดรูจักและอนุรักษไว 2) รูปแบบการ

ประชาสัมพันธพิพธิภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑมีรูปแบบการประชาสัมพันธในดานของส่ือบุคคลและส่ือส่ิงพิมพ 

ที่ใชในการสงเสริมเพื่อใหพิพิธภัณฑไดเปนที่รูจัก และ 3) การสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิต

ชาวนาไทย พบวา พิพิธภัณฑมีความพรอมในดานของทรัพยากรทางทองเที่ยว แตขาดในดานของการประชาสัมพันธที่ชวยสงเสริม

ใหเปนที่รูจัก คณะผูวิจัยจึงสรางแนวทางขึ้นมาเพื่อใหพิพิธภัณฑไดมีแนวทางในการพัฒนาส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของพิพิธภัณฑ 

จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรปุไดวา การทองเที่ยวภายในพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม มีความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวที่ดี มีความเหมาะสมแกการศึกษาเรียนรู และภายในพิพิธภัณฑมีทรัพยากร          

ที่มีความโดดเดนเปนอยางมากแตไมไดรับการประชาสัมพันธที่ดีและตอเน่ือง จึงควรมีแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อนําไป

พัฒนาพิพิธภัณฑใหเกิดประโยชนและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ และสามารถทําใหพิพิธภัณฑวิถี

ชีวิตชาวนาไทยกลายเปนแหลงพิพิธภัณฑทองถิ่นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐมในอนาคต 

 

คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ  การทองเที่ยว  พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 
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Abstract 

 

This article presents about results of Guideline’s for Tourism Public Relation of Thai farmer’s 

way of life museum in Nakhonchaisri District, Nakhon Pathom. The research aimed to study 1) Study the 

context of the Thai farmer’s way of life museum in Nakhonchaisri District. 2) Study the form of Thai 

farmer’s way of life museum public relation. and 3) In creating the guidelines of tourism public relation 

of Thai farmer’s way of life museum in Nakhonchaisri District. The samples in this qualitative research 

were 25 people choose by Purposive Sampling and In-depth interview which were from the stakeholders 

in 4 groups of respondents: public groups, private groups, community groups and tourist groups. The data 

was analyzed by comparison between primary data and secondary Data, after that the data was summarized 

and discussed. The findings were shown as follow 1) The context of the Thai farmer’s way of life museum 

was to pass and to reserve the local intellect of rice planting for the next generation. 2) The form of 

museum public relation was publish in personal and journal media to effectively promote the museum. 

3) In creating the guidelines of tourism public relation of Thai farmer’s way of life museum, the finding 

showed that the museum was available in touristic resource but lack of effective public relation which 

could enhance its popularity. Thus, the researchers constructed the guideline for the museum to improve 

its media for the best advantage. 

In conclusion, Thai farmer’s way of life museum had the great capacity to support tourism and 

was valuable to learn. Inside the museum was full of prominent resource but lack of lucrative and 

continuous public relation. It was obvious to have the effective guideline to improve the museum to be 

a so-called touristic place and also a well-known museum for the local. 

 

Keywords: public relation, tourism, Thai farmer’s way of life museum 

 

1. บทนํา 

 

ในปจจุบันประเทศไทยน้ันเปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ถือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  สามารถสราง

รายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ กอใหเกิดผลประโยชนหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมที่มี

ความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ไดกลาวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดน

ในชวงหลายปที่ผานมา คือ ดานเศรษฐกิจที่มีการนําเงินตราตางประเทศเขามาใชและแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และวารัชต มัธยมบุรุษ (2550) ไดกลาวเพิ่มเติมวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีรูปแบบการทองเที่ยวที่

หลากหลาย เชน รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม รูปแบบการทองเที่ยววิถี

ชีวิตชุมชน การทองเที่ยวเพื่อการประชุม การทองเที่ยวน้ันมีความหลากหลายขึ้นอยูกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการทองเที่ยวนํามาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีในประเทศ ซ่ึง

ปจจุบันเริ่มหันมาใชวัฒนธรรมที่มีอยูภายในจังหวัดน้ันๆ มาสรางขึ้นเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมในพื้นที่ หรือนําวัฒนธรรมที่

มีอยูในชุมชนออกมาเผยแพรตอนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม ไดสัมผัสประสบการณแปลกใหม รวมถึงจังหวัด

นครปฐม ที่มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหลาก และเน่ืองจากจังหวัดนครปฐมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวารอยป 

สงผลใหมีรองรอยทางประวัติศาสตรหลงเหลืออยูอยางมากมายในปจจุบัน รวมถึงพิพิธภัณฑที่หลากหลายรูปแบบ แตกตางกัน
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ออกไป จึงจะเห็นไดวาพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑสถานทองถิ่น ซ่ึงมุงเนนในการจัดแสดงเรื่องราวของทองถิ่นหรือชุมชน

ทั้งในแงของความเปนมา ประวัติ วิถีชีวิต ประเพณี สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร นิเวศวิทยา ชาติพันธุวิทยา ตลอดจน

เรื่องราวอ่ืนๆ ของทองถิ่น ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต นับวาพิพิธภัณฑทองถิ่นน้ันเปนแนวคิดที่คอนขางใหม

สําหรับสังคมไทย ซ่ึงพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสังคมทองถิ่น พิพิธภัณฑรูปแบบน้ีน้ันเปนสถานที่ที่ มีความ สําคัญตอวิถี

ชีวิตประจําวันของคนในทองถิ่น เพราะเปนพิพิธภัณฑที่เอ้ือประโยชนตอผูคนในชุมชน และเม่ือพัฒนาไปสูการเปนพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวน้ัน การที่จะจัดตั้งขึ้นมาได ชุมชนทองถิ่นก็ตองมีความพรอมในเรื่องของปจจัยทางทรัพยากรการ

ทองเที่ยว กลายเปนประตูตอนรับนักทองเที่ยวในเขามาทองเที่ยวในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น และยังเปนแหลงขอมูล

ขาวสาร ที่จะสรางความเขาใจกันระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน (Kato Yuji, 2547 : 30) 

พิพิธภัณฑ วิถีชีวิตชาวนาไทย บานลานแหลม เกิดจากปณิธานของ อ.เริงชัย แจมนิยม ที่ตองการถายทอดและ

อนุรักษภูมิปญญาเก่ียวกับการทํานาในอดีตเม่ือราว 30 - 40 ปที่แลว ไวใหคนไทยในสมัยน้ีไดรู จึงเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑไดวาง

โครงสรางไวใหเปน "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใตถุนเรือนไทยไดจัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือในการดํารงชีพ

แบบพื้นบานไวจํานวนหน่ึง และไดเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เปนตนมา มีการจัดแสดงและเน้ือหาแบง

ออกเปน 2 สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรีอาสาพัฒนาบานลานแหลม" ใชเปนที่บรรยายสรุปเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของบานลานแหลม และสวนที่สองคือ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม จัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจัก

สาน จากเสนใยผักตบชวา อาคารพิพิธภัณฑที่สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิต

ชาวนา เปนแหลงเรียนรูและศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูในสมัยกอนไดเปนอยางดี (สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬา จังหวัดนครปฐม, 2553) จากการลงสํารวจพื้นที่ชุมชนไดใหขอมูลถึงพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐมวา ไดเปดมากวา 18 ป แตยังไมเปนที่รูจักสําหรับนักทองเที่ยว ซ่ึงพบวาสาเหตุเน่ืองจากยังไมไดรับการสงเสริม

ดานการประชาสัมพันธใหเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมเทาที่ควร แมแตชาวนครปฐมเองก็ยังไมทราบถึงที่มา

ของพิพิธภัณฑ จากการศึกษาเบื้องตนพบวาพิพิธภัณฑแหงน้ีมีการนําเสนอเรื่องราวของชาวนาไทยในอดีต และเครื่องมือ

เครื่องใชในการทํานามาจัดแสดง และนําเอาออกมาเผยแพรใหนักทองเที่ยวไดเขาชม มีการจัดแสดงและเน้ือหาแบงออกเปน 2 

สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรีอาสาพัฒนาบานลานแหลม" ใชเปนที่บรรยายสรุปเก่ียวกับประวัติความเปนมา

ของบานลานแหลม และสวนที่สองคือ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม จัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสาน จาก

เสนใยผักตบชวา อาคารพิพิธภัณฑที่สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิตชาวนา เปน

แหลงเรียนรูและศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูในสมัยกอนไดเปนอยางดี (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด

นครปฐม) ปจจุบันพิพิธภัณฑในรูปแบบน้ียังมีจํานวนไมมากนักซ่ึงควรไดรับการสนับสนุนใหมีการเขาเยี่ยมชมจากนักทองเที่ยว

เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู และไดสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตที่หาดูไดยากในปจจุบัน และสวนหน่ึงก็ยังเปนการชวย

สรางรายไดใหสามารถกระจายไปสูชุมชนอีกดวย ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย นครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงเขามาทําการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการ

ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรูจักพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาบริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี 

3. เพื่อสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี 

 

 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2670 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังน้ี  

1. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนอยทีสุ่ดและสามารถเอ้ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาส่ิงแวดลอมให

คงอยูตลอดไป หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงคือ การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน โดยชุมชน 

และเพื่อชุมชน พรอมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางชุมชนและนักทองเที่ยวอยางสมดุลและยั่งยืนในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  

2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการเดินทางของผูคนหรือกลุมคนจากสถานที่ที่อยูในปจจุบันไปยังสถานที่อ่ืน เพื่อ

ชมเอกลักษณความงดงามวัฒนธรรมคือส่ิงที่มีคุณคาและศึกษา เรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน

ทองถิ่นน้ันๆที่เกิดจากการส่ังสมและสืบทอดส่ิงที่ดีงามจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึงของแตละชุมชนจึงสมควรแกการอนุรักษ 

สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมของแตชุมชนน้ันๆใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดคุณคาทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหรือสังคม  

3. การประชาสัมพันธการทองเที่ยว  

การประชาสัมพันธการทองเที่ยว คือ การเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายหรือ

นักทองเที่ยวที่สนใจการเดินทางทองเที่ยว เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหกับธุรกิจ ผลิตภัณฑและขาวสารของแหลงทองเที่ยวโดยใช

กิจการรมและส่ือตางๆในการโปรโหมดและโฆษณาใหเปนที่ชื่นชอบและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย การ

ประชาสัมพันธในดานตางๆทําใหนักทองเที่ยวไดเล็งเห็นถึงภาพรวมของแหลงทองเที่ยวน้ันเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตนเอง ซ่ึงการทํางานของส่ือในการประชาสัมพันธตองคํานึงถึงความถูกตองของส่ือ กลุมเปาหมายเพื่อที่จะใหไดผลประโยชน

มากที่สุดในการส่ือสารประชาสัมพันธ ดังน้ันการประชาสัมพันธจึงเปนปจจัยสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว 

4. พิพิธภัณฑทองถิ่น  

พิพิธภัณฑทองถิ่นหมายถึง สถานที่เก็บรวบรวม รักษา คนควาวิจัยและจัดแสดงส่ิงตางๆที่มีความสําคัญดาน

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา และบริการแกผูที่สนใจ ซ่ึง

พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการสรางความรูและความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นรวมถึงการใหการศึกษานอกระบบ

เพื่อใหพิพิธภัณฑพื้นบานเปนศูนยรวมของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นอันกอใหเกิดความรูและความเขาใจ

ในวิถีชีวิตความเปนอยูของทองถิ่นตางๆตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรตลอดจนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น การดําเนินการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุตางๆแลว ยังจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงกลุมคน วิถีชีวิตความ

เปนอยูและมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการเคล่ือนไหวอยางสืบเน่ือง เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น 

อันเปนการสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันเพราะความเขาใจดังกลาวสามารถนําไปสูการสรางสํานึกของความเปนทองถิ่น      

5. บริบทชุมชน 

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมเกิดจากปณิธานของอาจารยเริงชัย แจมนิยม ที่ตองการถายทอดและ

อนุรักษภูมิปญญาเก่ียวกับการทํานาในอดีตเม่ือราว 30 - 40 ปที่แลวไวใหคนไทยในสมัยน้ีไดรู อาจารยเริงชัย เริ่มเตรียมการทั้ง

ในเรื่องสถานที่และส่ิงกอสรางมาตั้งแต พ.ศ. 2532 โดยเริ่มตนดวยการปลูกตนสะเดาเปนรั้วลอมรอบบาน  รอจนตนสะเดาโต

เต็มที่ จนในป พ.ศ. 2541  จึงตัดมาทําเปนเสาเรือนพิพิธภัณฑที่ไดวางโครงสรางไวใหเปน "เรือนไทยเครื่องผูก" โดยใตถุนเรือน

ไทยไดจัดแสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือในการดํารงชีพแบบพื้นบานไวจํานวนหน่ึง และไดเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2542  เปนตนมา การจัดแสดงและเน้ือหาแบงออกเปน 2 สวน ๆ แรกเปนบริเวณของสํานักงาน "กลุมสตรี
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อาสาพัฒนาบานลานแหลม"  ใชเปนที่บรรยายสรุปเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบานลานแหลม และสวนที่สองคือ 

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมและจัดวางผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานจากเสนใยผักตบชวา  อาคารพิพิธภัณฑที่

สรางเปน "เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ" ใชเปนอาคารจัดแสดงและสาธิตวิถีชีวิตชาวนาไทย  การจัดแสดงจําแนกออกเปน  2 

สวน คือ สวนใตถุน และสวนบนเรือน  สําหรับในสวนใตถุนน้ัน  ไดจัดแบงพื้นที่เปน 2 ลักษณะคือ การจัดวางวัตถุส่ิงของ

เครื่องใชพื้นบานประเภทตางๆ ไวเปนกลุม  เชน  กลุมเครื่องมือทํานา กลุมใชสอยในครัวเรือน  กลุมเครื่องมือดักจับสัตวนํ้า 

และเครื่องมือชางไม เปนตน อยูหางจากอําเภอนครชัยศรี โดยประมาณ 11 กม. มีเน้ือที่ประมาณ 1 ไร เศษๆ มีอาณาเขต

ติดตอกับ ทิศเหนือ จรดตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี ทิศใต จรดตําบลศรีมหาโพธ์ิ และตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี 

ทิศตะวันออก จรดตําบลหวยพลู และตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี ทิศตะวันตก จรดตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม 

 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

ทรรศนติกาหลัง สุขกุลและคณะ (2558) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา จังหวัดกาญจนบุร ี

ชนกพล ชัยรัตนศักดา (2556) ประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในประเทศไทย  

ปทมา สารสุข (2558 ) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครนายก   

ปราโมททย  เหลาลาภะและคณะ (2555) การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค: 

พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 

เอกชัย แสงโสดา (2558) การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังน้ี 

1. ทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิพื้นฐานเก่ียวกับพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม เชน หนังสือการประชาสัมพันธ วิจัยการประชาสัมพันธ ส่ืออินเตอรเน็ต เปนตน   

2. ออกแบบนิยามปฏิบัติการเพื่อใชเปนกระบวนการในการศึกษา 

3. นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสังเกตการณ ซ่ึงแบบสัมภาษณเชิงลึก เปนการ

สัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใชประเด็น หรือแนวคําถามกวางๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องราวอยางมี

เปาหมาย ผูสัมภาษณมักมีปฏิสัมพันธกับผูถูกสัมภาษณในลักษณะเปนคูสนทนาใชทักษะการส่ือสารสรางการสนทนาอยางมี

เปาหมาย โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวาง

ขอมูลทุติภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงจะสัมภาษณ เจาอาวาสและพระลูกวัด เจาหนาที่ ผูประกอบการรานคาภายในวัด ชาวบาน

ในพื้นที่และนักทองเที่ยว โดยจะสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลการประชาสัมพันธ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง  ตาม

ประเด็นดังน้ี บริบทพื้นที่ ทรัพยากรทีมีอยูในพื้นที่ ทรัพยากรการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ ศักยภาพของการ

ทองเที่ยว การเขาถึง ที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวก จุดสนใจทางการทองเที่ยว กิจกรรมในพื้นที่ การประชาสัมพันธ ส่ือบุคคล 

ส่ือส่ิงพิมพ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ สําหรับจํานวนผูใหขอมูลหลักน้ัน มีผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับจํานวนผูใหขอมูล 

ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนผูใหขอมูลหลัก และชวงการลดลงของความคลาดเคล่ือนและขนาดความคลาดเคล่ือนที่ลดลง 

 

ที่มา: อมรรัตน  ภิญโญอนันตพงษ, 2546: 55-56. 

 

4. การทดสอบเครื่องมือ โดยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวจึงเขียนนิยามปฏิบัติการ จาก

การศึกษาขั้นตอนที่ 1 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองและครอบคลุมเน้ือหา จากน้ันนําแบบ

สัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง พรอมทั้งปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา แลวจึงนําแบบ

สัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล ซ่ึงมี 6 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่  2  เขียนนิยามปฏิบัติการ  จากการศึกษาขัน้ตอนที่  1 

ขั้นตอนที่  3  นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองและครอบคลุมเน้ือหา 

ขั้นตอนที่  4  นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ขั้นตอนที่  5  ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

ขั้นตอนที่  6  นําแบบสัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล 

5. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสํารวจสถานที่จริงของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐมเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ จากบุคคลที่เก่ียวของ โดยขอบเขตดานประชากรไดมีการแบงกลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุม 

ไดแก 1. กลุมภาครัฐ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 1 คน 

รวมจํานวน 2 คน 2. กลุมภาคเอกชน ประกอบดวย ผูประกอบการรานของชําในชุมชน 2 คน รานอาหาร 2 คน รวมจํานวน 4 

คน  3. กลุมชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน จํานวน 2 คน กลุมสตรีแมบานอาสาพัฒนาบานลานแหลม 

จํานวน 2 คน ผูอํานวยการโรงเรียนหรือคุณครูโรงเรียนวัดละมุด จํานวน 1 คน เจาอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 2 รูป เจาหนาที่วัด 

1 คน ประชากรในหมูบานชุมชนบานลานแหลม 6 คน และ 4. กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 5 คน รวมทั้งหมด 25 คน โดยจะ

เปนการถามไลทีละประเด็นเพื่อใหไดขอคําตอบที่ตรงประเด็นตามขอคําถาม ซ่ึงมีประเด็นคําถามดังน้ี 1. บริบทพื้นที่ 2. 

ทรัพยากรทีมีอยูในพื้นที่ 3. ทรัพยากรการทองเที่ยว 4. รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ 5. ศักยภาพของการทองเที่ยว 

ประกอบดวย 5.1 การเขาถึง 5.2 ที่พัก 5.3 ส่ิงอํานวยความสะดวก 5.4 จุดสนใจทางการทองเที่ยว 5.5 กิจกรรมในพื้นที่ 6. 

การประชาสัมพันธ ประกอบดวย 6.1 ส่ือบุคคล 6.2 ส่ือส่ิงพิมพ 7. ปญหาและอุปสรรค และ 8. ขอเสนอแนะ  

6. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สรุปและอภิปรายผล ซ่ึงในสวนของการวิเคราะหขอมูล ไดการนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหขอมูลและมาบรรยายเปนบทความตามประเด็นที่ใชในการสัมภาษณนํามาตีความ ดวยหลักการ

และเหตุผล สรางขอสรุปเพื่อตอบคําถามในประเด็นคําถาม  

 

จํานวนผูใหขอมูล ชวงการลดของความคลาดเคล่ือน ขนาดความคลาดเคล่ือนที่ลดลง 

1-5 1.20-0.70 0.50 

5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 

13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 

25-29 0.46-0.44 0.02 
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5. ผลการวิจัย 

 

จากการสัมภาษณทั้งหมดคณะผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  โดยแบงผลการ

วิเคราะหออกเปน  8  ประเด็นดังน้ี  

ประเด็นที่ 1 บริบทพื้นที่ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยเปนสวนหน่ึงของชุมชนบานลานแหลมและมีความเก่ียวของ

เชื่อมโยงกับคนในชุมชนในดานของการจัดทําหัตกรรมจักสานจากผักตบชวา ที่มีสวนในการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

พิพิธภัณฑเกิดจากปณิธานของอาจารย เริงชัย แจมนิยม ที่ตองการถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาเก่ียวกับการทํานาในอดีต

เม่ือ 30 - 40 ปกอน เพื่อใหคนไทยในยุคสมัยน้ีไดมีโอกาสเรียนรู ไดเขาใจถึงความเปนมาของชาวนาไทยในอดีต ดวยการจัด

แสดงวัตถุส่ิงของ เครื่องมือ เครื่องใชในการทํานา เพื่อบรรยากาศที่สมจริงในการศึกษาเรียนรู และในสวนของที่มาของชื่อ

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยน้ันสันนิษฐานวาเกิดจากส่ิงที่อาจารยเริงชัย ตองการจะถายทอดและเผยแพร นั่นคือ “วิถีชีวิต

ชาวนาไทย”  

ประเด็นที่ 2  ทรัพยากรทีมีอยูในพื้นที่ ทรัพยากรทั่วไปที่มีอยูภายในพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย คือ ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและทรัพยากรส่ิงของเปนส่ิงที่มีอยูแลวและเกิดจากส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น เชน ตนไม เครื่องปนดินเผา ของใชใน

ครัวเรือน บานเรือนไทยเครื่องผูกที่มีลักษณะที่โดดเดนเปนจุดดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเยี่ยมชม และนอกจากน้ัน

ยังมีเครื่องมือการทํานาโตะ เกาอ้ี ทรัพยากรเหลาน้ีมีความสําคัญในดานของการเปนแหลงใหความรู การศึกษา การทองเที่ยว 

เศรษฐกิจ ในปจจุบันส่ิงของเหลาน้ียังคงมีอยูและไดรับการอนุรักษเปนอยางดี เพื่อใหทรัพยากรเหลาน้ียังคงอยูคูกับเยาวชนรุน

หลังตอไป 

ประเด็นที่ 3 ทรัพยากรการทองเที่ยว ทรัพยากรทางการทองเที่ยวหลักของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยไดแก 

บานเรือนเครื่องไทยผูก และสวนใหญก็จะเปน ส่ิงของที่จัดแสดงเรื่องราวตางๆของชาวนาไทยในอดีต เชน เครื่องมือการทํานา 

ของใชในครัวเรือน เครื่องมือดักจับสัตวนํ้า และเครื่องมือชางไม นอกจากน้ันก็ยังมีสินคาหัตกรรมจักสานจากผักตบชวาที่เกิด

จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทรัพยากรเหลาน้ีเปนส่ิงที่สําคัญตอพิพิธภัณฑเปนอยางมากในดานของการสรางความสนใจ

และเปนส่ิงที่ดึงดูดใจใหกับนักทองเที่ยวเพื่อการเดินทางมาศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชมความสวยงาม ซ่ึงในปจจุบันทรัพยากร

เหลาน้ีก็ไดรับการอนุรักษจากนักทองเที่ยวและคนในชุมชนเปนอยางดี  

ประเด็นที่ 4  รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยจัดอยูในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน เพราะไดมีการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มีความ

สอดคลองกับรูปแบบของการทองเที่ยวดังกลาว โดยกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่รองรับตอการมาเยือนของนักทองเที่ยว ไดแก 

ฟงบรรยายเรื่องราวความเปนมาของวิถีชีวิตในอดีต ชมส่ิงของที่จัดแสดง เครื่องมือ เครื่องใชของการทํานาในสมัยกอน อีกทั้ง

ยังมีกิจกรรมการทําหัตกรรมจักสานจากผักตบชวารวมกับชาวบานอีกดวย จึงทําใหพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยเปนแหลง

ทองเทีย่วที่มีคุณคา มีความสําคัญทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณี 

ประเด็นที่ 5 ศักยภาพของการทองเที่ยว ปจจุบันพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีศักยภาพของการทองเที่ยวที่พรอม

ตอการตอนรับนักทองเที่ยวใหเขามาเยือน มาศึกษาเรียนรู ทั้งในดานของการเขาถึงยังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่มีความ

สะดวกสบายในดานของการเดินทาง มีรถประจําทางผาน แมวาพิพิธภัณฑจะไมมีที่พักภายใน แตก็มีที่พักบริเวณใกลเคียงที่มี

ความพรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาคางคืน ราคาเปนกันเอง มีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมสําหรับที่พัก 

และภายในพิพิธภัณฑเองก็มีส่ิงอํานวยความสะดวกเชน ที่จอดรถ หองนํ้า และถังขยะไวคอยบริการนักทองเที่ยว นอกจากน้ัน

ยังมีจุดสนใจทางการทองเที่ยวและกิจกรรมภายในพื้นที่ อาทิเชน การสาธิตการทําหัตกรรมจักสานจากผักตบชวา สาธิตการสี

ขาวเปลือกและฝดขาว เครื่องมือเครื่องใชของการทํานา ฟงบรรยายเรื่องราวความเปนมาในอดีตของชาวนาไทย ที่เปนจุดดึงดูด

และจุดสนใจใหนักทองเที่ยว 
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ประเด็นที่ 6 การประชาสัมพันธ ปจจุบันพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีส่ือในดานของส่ือบุคคลและส่ือส่ิงพิมพที่ชวย

ในการประชาสัมพันธใหแหลงทองเที่ยวไดเปนที่รูจัก โดยมีส่ือบุคคลเปนปราชญชาวบาน เปนคนในชุมชนที่คอยใหความรู และ

ถายทอดเรื่องราวของพิพิธภัณฑใหกับนักทองเที่ยว นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดทราบ ไดเขาใจถึงความเปนมาและกิจกรรม

ของพิพิธภัณฑ แตดานของส่ือส่ิงพิมพในปจจุบันของพิพิธภัณฑน้ันยังขาดความทันสมัย ความนาสนใจ และรายละเอียดของ

พิพิธภัณฑที่เปนปจจุบัน จึงทําใหนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมน้ันไดรับขาวสารและขอมูลจากส่ือบุคคลมากกวาขอมูลจากส่ือ

ส่ิงพิมพ แตในอนาคตพิพิธภัณฑอาจจะมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต หรือเฟสบุค เพราะเปนชองทางที่เขาถึงงาย สะดวก

ตอการคนหาและติดตอ 

ประเด็นที่ 7 ปญหาและอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่พบทั้งในอดีต ปจจุบันและ

คาดวาอนาคตจะพบเจออีกน้ันก็จะเปนเรื่องของเงินทุน ที่ดิน ผูดูแลพิพิธภัณฑ และการประชาสัมพันธที่ดี เน่ืองจากพิพิธภัณฑ

สรางจากปณิธานของอาจารยเริงชัยที่เปนผูที่คิดคน ริเริ่มในการสราง และถายทอดเรื่องราวเหลาน้ัน ทาํใหไมไดรับงบประมาณ

จากภาครัฐในการเขามาชวยดูแล ปรับปรุง หรือซอมแซมใหพิพิธภัณฑน้ันมีความสวยงามและมีผูดูแลอยูตลอด หรือมีเจาหนาที่

ประจํา 

ประเด็นที่ 8 แนวทางการแกปญหา พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยไดมีการแกไขปญหาโดยการใชทุนสวนตัว ในการ

ปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความสมบูรณ สามารถเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมได และขอความชวยเหลือจากชาวบานใหรวมแรงรวม

ใจกันอนุรักษและพัฒนาพิพิธภัณฑใหมีความสมบูรณในระดับหน่ึง เพื่อเปนการทําใหพิพิธภัณฑยังคงอยูคูกับชุมชนบานลาน

แหลม อีกทั้งผูกอตั้งพิพิธภัณฑก็ไดมีการขอความรวมมือจากภาครัฐใหเขามาชวยเหลือ ในดานของเงินทุนและการซอมแซม 

เพื่อใหพิพิธภัณฑไดมีชื่อเสียงและเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหลงหน่ึงที่มีความสําคญัของจังหวัดนครปฐม 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

วัตถุประสงคที่ 1 บริบทของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี  

 จากการวิเคราะหบริบทพื้นที่ของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยจึงพบวา พิพิธภัณฑมีวิธีการถายทอดและอนุรักษภูมิ

ปญญาเก่ียวกับการทํานาในอดีตเม่ือ 30-40 ปที่แลวไวใหบุคคลรุนหลังไดรูจัก โดยใช“เรือนไทยเครื่องผูก” เปนสถานที่จัด

แสดงเครื่องมือเกษตรกรรม และเครื่องมือการดํารงชีพแบบพื้นบานไวบริเวณใตถุนบานและดานบนมีการจัดแสดงของใชใน

ครัวเรือน ที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในสมัยกอน ไหน มีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ตลอดจนกิจกรรมที่สามารถรองรับการทองเที่ยวในลักษณะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได 

วัตถุประสงคที่ 2 รูปแบบการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย-นครชัยศรี 

พิพิธภัณฑ ใชการประชาสัมพันธในรูปแบบของส่ือบุคคลในดานของการถายทอดเรื่องราวและใหความรูกับ

นักทองเที่ยว อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักและสรางดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวบอกเลากันตอกัน ให

เดินทางมายังแหลงทองเที่ยวแหงน้ี โดยที่ส่ือบุคคลของพิพิธภัณฑเปนคนในชุมชน จึงทําใหเขาใจและถายทอดออกมาไดดีกวา

บุคคลภายนอก แตส่ือส่ิงพิมพในลักษณะของแผนพับขอมูลของพิพิธภัณฑซ่ึงมีการบอกเลาเรื่องราวและประวัติความเปนมา 

รวมถึงกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวไดทราบ ของทางพิพิธภัณฑน้ันยังมีความไมทันสมัย และไมเปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยว

สนใจ 

วัตถุประสงคที่ 3 การสรางแนวทางการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีความพรอมในดานของแหลงทองเที่ยว หากแตขาดในดานของการประชาสัมพันธ

อยางจริงจัง ที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักและเขามาทองเที่ยวยังพื้นที่ น้ี ทางคณะผู วิจัยจึ งไดจัดทําแนวทางในการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยไววา ส่ือบุคคลที่ดีของพิพิธภัณฑ ตองเปนชาวบานที่อยูใน

ชุมชนหรืออยูในกลุมของพิพิธภัณฑ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะคงความเปนทองถิ่น แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย เพราะ
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การใหชาวบานในชุมชนเปนปราชญชาวบานหรือวิทยากรน้ันจะชวยในเรื่องของการเลาเรื่องราวประวัติความเปนมา ประเพณี 

ส่ิงของที่จัดแสดงวัฒนธรรมไดดี และสามารถถายทอดขอมูลขาวสารกิจกรรมของพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเขาใจและเกิด

ความนาเชื่อถือสูงกวาบุคคลจากภายนอก ซ่ึงในสวนของส่ือส่ิงพิมพทางคณะผูวิจัยไดออกแบบเสนอแนะไวดังน้ี 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยมีความพรอมในดานของแหลงทองเที่ยว หากแตขาดในดานของการประชาสัมพันธ

อยางจริงจัง ที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักและเขามาทองเที่ยวยังพื้นที่ น้ี ทางคณะผู วิจัยจึงไดจัดทําแนวทางในการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยไววา ส่ือบุคคลที่ดีของพิพิธภัณฑ ตองเปนชาวบานที่อยูใน

ชุมชนหรืออยูในกลุมของพิพิธภัณฑ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะคงความเปนทองถิ่น แตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย เพราะ

การใหชาวบานในชุมชนเปนปราชญชาวบานหรือวิทยากรน้ันจะชวยในเรื่องของการเลาเรื่องราวประวัติความเปนมา ประเพณี 

ส่ิงของที่จัดแสดงวัฒนธรรมไดดี และสามารถถายทอดขอมูลขาวสารกิจกรรมของพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเขาใจและเกิด

ความนาเชื่อถือสูงกวาบุคคลจากภายนอก อีกทั้งปราชญชาวบานยังชวยสรางความสนิทสนม ความเปนกันเองใหกับ

นักทองเที่ยวไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับปรมะ สตะเวทิน (2526) ไดกลาวถึงส่ือบุคคลไววา ส่ือบุคคล คือ ตัวคนที่นํามาใช

ส่ือสารกับผูรับสารในลักษณะเผชิญหนาทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซ่ึงการใชส่ือบุคคลในการ

ส่ือสารกอใหเกิดผลดีคือ สามารถนําขาวที่ตองการเผยแพรไปสูผูรับสารไดโดยตรง และทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปใน

ลักษณะที่ความยืดหยุนปรับใหผูรับสารเปนราย ๆ ได และทราบความรูสึกของผูรับสารไดทันที นอกจากส่ือบุคคลแลว

พิพิธภัณฑก็ตองมีส่ือส่ิงพิมพที่ชวยในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว เพราะส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลักในการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารใหกับประชาชนหรือนักทองเที่ยวไดรู จักกับสถานที่ทองเที่ยว อีกทั้งยังมีหลากหลายระดับ ตั้งแต ระดับชาติ 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล จนกระทั่งระดับชุมชนหรือหมูบาน ส่ือส่ิงพิมพน้ันจะทําใหเกิดความ

นาเชื่อถือมากกวาส่ือบุคคลในดานของเน้ือหาและหลักการที่อยูในส่ือ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลมจึงตองมีส่ือ

ส่ิงพิมพของการประชาสัมพันธการทองเทีย่วในรูปแบบดังตอไปน้ี  

1. แผนพับ ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติความเปนมา การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ ใหมีลักษณะที่ทันสมัย และเขาใจ 

2. ปายประกาศ ที่มีลักษณะมีความโดดเดนและสะดุดตา จัดทําดวยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อาน

งาย แมอยูไกล 

3. หนังสือของพิพิธภัณฑเลมเล็ก ที่มีขอมูลแบบสรุป เขาใจงาย สีสันสดใส และมีบันทึกดานหลังสําหรับพกพา 

เปนหนังสือที่พรอมสําหรับแจกใหกับนักทองเที่ยวเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหแหลงทองเที่ยวไดมีการบอกตอ 

4. เอกสารแจก ที่มีลักษณะมีเน้ือหาของพิพิธภัณฑอยางชัดเจน สีสันสดใส ผูอานเขาใจงาย 

เพื่อใหส่ือส่ิงพิมพเปนส่ิงที่ดึงดูดใจ เชิญชวนใหนักทองเที่ยวสนใจและเดินทางเขามาเยี่ยมชม ซ่ึงการประชาสัมพันธ 

เปนการโฆษณา เพื่อบอกเลาขาวสารถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑและยังเปนการชักชวนใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม

อีกดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกับชม ภูมิภาค (2545) และนงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2545) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธไววา 

การประชาสัมพันธเปนความพยายามของหนวยงานและองคกรที่ไดกระทํากิจกรรมตางๆ โดยมีการวางแผนอยางดีและมีการ

ปฏิบัติตามแผนน้ัน เพื่อใหกลุมประชาชนที่เก่ียวของ มีความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีและเกิดความพึงพอใจตอหนวยงาน ซ่ึงจะทํา

ใหหนวยงานดําเนินงานไดงายขึ้นและเปนการสรางประชามติที่จะเปนผลดีตอหนวยงาน และสอดคลองกับวิจิตร อาวะกุล 

(2541) ไดกลาวถึงส่ือประเภทส่ิงพิมพไววา เปนส่ือเพื่อการสัมพันธภายในหนวยงาน เปนกระบวนการทํางานตางๆให

หนวยงานไดรูหรือเขาใจและแจกจายกันเฉพาะภายในหนวยงานน้ันๆ ประกอบกับเปนส่ือสัมพันธภายนอกหนวยงาน มีการ

จัดทําวารสารส่ิงพิมพที่ใชเพื่อสัมพันธระหวางหนวยงานกับบุคคลภายนอกหนวยงาน จัดทํารูปเลม ประณีตในการทํา ใช

ถอยคํา สํานวน ภาษา อยางเปนทางการ และระมัดระวังมากกวาหนังสือสัมพันธภายใน รวมไปถึงเปนส่ือสัมพันธแบบผสม 
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เพื่อเปนการจัดทําส่ิงพิมพส่ือสัมพันธในลักษณผสมใชอานไดทั้งคนภายในและภายนอกหนวยงานเชนเดียวกัน เชน 

หนังสือพิมพ จุลสาร นิตยสาร ใบปลิว แผนพับ เปนตน 

ดังน้ันพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายและ

จริงจัง นอกจากการประชาสัมพันธแบบส่ือบุคคลแลว ทางพิพิธภัณฑควรใหมีการจัดทําส่ือส่ิงพิมพหรือส่ือประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

เพื่อเปนการสงเสริมการประชาสัมพันธใหพิพิธภัณฑกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียง ดึงดูดใหนักทองเที่ยว

สนใจและเขามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวาปญหาและอุปสรรคของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยที่พบจะเปนเรื่องของเงินทุน ที่ดิน 

ผูดูแลพิพิธภัณฑ และการประชาสัมพันธที่ดี เน่ืองจากพิพิธภัณฑสรางจากปณิธานของอาจารยเริงชัยที่เปนผูที่คิดคน ริเริ่มใน

การสราง และถายทอดเรื่องราว ดังน้ันภาครัฐ หนวยงานรัฐทองถิ่นควรใหการเขามาชวยดูแล ปรับปรุง หรือซอมแซมให

พิพิธภัณฑน้ันมีความสวยงามและหรือมีผูดูแลอยูตลอด หรือมีเจาหนาที่ประจํา และมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอใน

ประเด็นดังน้ี 

 1. ควรศึกษาการวิจัยในดานของการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทาง

ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 

 2. ควรศึกษาในเรื่องของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวโดยใชส่ือมัลติมีเดียหรือเว็บไซต เพื่อความทันสมัยในการ

เขาถึงขอมูลของพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย เพราะในปจจุบันส่ือมัลติมีเดียเปนชองทางการประชาสัมพันธที่ไดรับผลตอบรับ

จากนักทองเที่ยวและมีผูคนใหความสนใจมากที่สุด 

 3. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ใหเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวตาง ๆ ใหยังคงอยูตลอดไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลคะแนนทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค) กอนและหลังการสอน 

และ 2) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกต ิ

ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3 

จํานวน 22 คน ที่ลงทะเบียนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบ

วัดความรูทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ

โครงการ การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ, คาเฉล่ีย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา1) ผลการเรียน วิชาการจัดการ

เชิงกลยุทธ ของนักศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) พฤติกรรมความสามารถ  

ในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการเรียน ความสามารถในการแกปญหา  
 

Abstract 

 

This research was a quasi-experimental study aiming to compare the undergraduate students’ 

learning outcome between their pre-tests and post-tests of Strategic Management Course and to study 

the students’ problem solving abilities after the implementation of the project based learning process. 

The samples used in this study were 22 third-year students registered for Strategic Management Course 

at Thepsatri Rajabhat University, Takli Campus using purposive sampling method. The research instruments 

were pre- and post-tests and problem solving ability observation forms based on the project based learning 

approach. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and one-sample 

t-test. The research results revealed that the students’ learning outcome was significantly higher at the 

.05 level after the experiment. Also, their problem solving abilities according to the project based learning 

process overall were rated at a moderate level.    
  

Keywords: project based learning, learning outcome, behaviors in problem solving abilities  
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บทนํา  
 

การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปล่ียนบทบาทของอาจารยจากการเปนผูบอกความรูใหจนจบไปในแตละ

ครั้งที่เขาสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกนักศึกษา กลาวคือ เปนผูกระตุน สงเสริม สนับสนุน และจัด

กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล และตองจัด

กิจกรรมที่ฝกใหนักศึกษาไดคนควาและลงมือปฏิบัติจริง ฝกการคิด วิเคราะห วิจารณ สรางสรรค และคนพบความรูดวยตนเอง 

ซ่ึงเปนความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคนควา มิใชความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอนเพียงแหลงเดียว โดยอาจารยตองสอนวิธีการ

แสวงหาความรูมากกวาสอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจํา สอนโดยเนนนักศึกษาเปนสําคัญมากกวาเนนที่

เน้ือหาวิชา วิธีการเหลาน้ีจะชวยพัฒนานักศึกษาใหมีนิสัยสนใจใฝหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการ

เรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เปนวิชาที่มุงใหนักศึกษาสามารถวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ กําหนดเปาหมาย

ของธุรกิจ การวางนโยบายธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหทันการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ พบวา 

นักศึกษาสวนมากมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน เน่ืองจากเห็นวากิจกรรมการเรียนไมนาสนใจทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ซ่ึง

อาจเปนสาเหตุหน่ึงที่สงผลกระทบทําใหผลการเรียนรูของนักศึกษาไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จากการวิเคราะหปญหา

และสาเหตุเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดวาสวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการที่อาจารยจัดการเรียนรูโดยใชวิธีแบบ

บรรยายและอธิบายเน้ือหาตามบทเรียนมากกวาจะสอนใหนักศึกษารูจักคิดแกปญหา ทําใหนักศึกษาไมไดพัฒนาทักษะสําคัญๆ 

เชน ทักษะการคนควาขอมูล การรวบรวม การวิเคราะห และสรุปขอมูล ทักษะการแกปญหา และทักษะการปรับตัวใหเขากับ

การเปล่ียนแปลงของสังคม เปนตน 

จากการคนควาทางวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีหลากหลายวิธี เชน การ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry based learning) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem based learning) และการเรียนรูเชิงโครงการ (project based learning) 

เปนตน รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ดังกลาว สามารถนํามาใชพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะการเรียนรูเชิงโครงการ เน่ืองจากเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดน้ีเชื่อวาผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ เน่ืองจากตองมีบทบาทในการเรียนมากขึ้นและตองลงมือปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อใหประจักษผลจริง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมน้ันไดดีกวาการน่ังฟงผูสอน

บรรยาย (วัชรา เลาเรียนดี, 2550, หนา 76-114) อีกทั้งจุดเดนของการจัดการเรียนรูเชิงโครงการผูเรียนจะไดลงมือศึกษา

คนควาในประเด็นที่สนใจ โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรเพื่อตอบประเด็น ดวยการกําหนดเปาหมาย ตั้งสมมติฐาน กําหนด

ขอบเขต (วัตถุประสงค) แหลงความรู (ขอมูล) การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล (ดวยหลักเหตุผล) สรุปประเด็นที่คนพบ

และนําเสนอในลักษณะที่เปนชิ้นงาน (สมประสงค นวมบุญลือ, 2558, ตุลาคม 29) อีกทั้งการจัดประสบการณแบบโครงการ

โดยการสอนสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง (วีรยา ปราบพยัคฆ, 2553, บทคัดยอ) นอกจากน้ัน การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ

แบบโครงการ โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลใหคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (พิกุล เกิดปล่ัง, 2554, 

บทคัดยอ) และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการเรียนรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 

(ดวงพร อ่ิมแสงจันทร, 2554, บทคัดยอ) 

เพื่อใหแนวทางการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสรางสรรค ใหบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตรและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดนําการเรียนรูเชิงโครงการมาใช เพื่อใหนักศึกษาเกิดการ
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เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชหรือแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงความสําเร็จของการสอนวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสรางสรรค ไมไดขึ้นอยูกับการที่

อาจารยไดสอนเน้ือหาความรูใหแกนักศึกษาไดครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนด หากแตอยูที่นักศึกษาสามารถนําเน้ือหาความรู

น้ันไปปรับใชใหเกิดประโยชน 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ กอน และหลังการสอนการเรียนรูแบบ

โครงการ  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 1) กลุมเปาหมาย 

    กา ร วิ จัย ในครั้ ง น้ี  เ ป น งาน วิ จัย ในชั้ น เ รี ยน  ภ าค เ รี ยนที่  2  ป ก าร ศึ กษา  2 55 9 มุ งศึ กษา 

ผลการเรียนรู ในรายวิชา บธ 3001401 การจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 571747903 ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 

คน ของหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค    

 2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    การวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

 2.1 จากแผนการสอนผูวิจัยไดออกแบบการสอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ผูวิจัย เสนอปญหาแลวใหนักศึกษาเปนผู

กําหนดประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจหลังจากน้ันใหรวมกันทําความเขาใจปญหา ระบุสาเหตุและวิธีแกไขปญหา ขั้นที่ 2 รวมกัน

วางแผนการทํางาน กําหนดประเด็นการศึกษา วิธีการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแกไขปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการสืบคน

ตามแผนการที่วางไว นําขอมูลมารวมอภิปราย วิเคราะห โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ขั้นที่ 4 เขียนสรุปผลการศึกษา

คนควา และขั้นที่ 5 นําเสนอผลงาน 

2.2 แบบทดสอบวัดความรูทางการเรียนกอน และหลังการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการ เปน

แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ กําหนดการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ ได 0 

คะแนน 

2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ

นักศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการแกปญหาขณะเรียนเปนรายบุคคล โดยทําเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ คือ 3 

หมายถึง สูง 2 หมายถึง ปานกลาง และ 1 หมายถึง ต่ํา   

 3) วิธีการพัฒนา 

   3.1 วิธีการแกปญหา/ นวัตกรรมที่จะใช 

    ใชการจัดการเรียนรูแบบโครงการ การสอบวัดความรูกอน และหลังวิจัย และแบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 

   3.2 วิธีการสราง/พัฒนาเครื่องมือ 

     แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอน และหลังทําการวิจัย เปนแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน โดยที่ผูวิจัยไดศึกษาดําเนินการสรางแบบทดสอบตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
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     3.2.1 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหาวิชา และจุดประสงคการเรียนรูวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 

     3.2.2 สรางแบบทดสอบ 

      ขั้นที่ 1 วิเคราะหเน้ือหาสาระ ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู เพื่อพิจารณาเน้ือหาและ

กิจกรรม เพื่อสรางแบบทดสอบที่วัดการเรียนรู 5 ระดับ คือ วัดความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และ

การประเมินคา 

      ขั้นที่ 2 เสนอแบบทดสอบตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา 

เพื่อไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป เน่ืองจากแบบทดสอบที่

มีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาเปนแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ผลคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ได 4 

คะแนน = 0.8 มีคาความเที่ยงตรง  
      ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับ

นักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชาน้ีมากอน จํานวน 20 คน 

      ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยการ

ตรวจสอบผลการวัดที่สมํ่าเสมอและคงที่ ใชวิธีการของคูเตอร-ริชารดสัน จากสูตร (KR - 20) (มาเรียม นิลพันธุ, 2549 หนา 

182) ซ่ึงแบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.82 

      ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการจัดการ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี  

     3.2.3 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู

แบบโครงการ จากน้ันตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกต โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา หาคาดัชนีความสอดคลอง  

  4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

    4.1 สํารวจปญหาโดยใชแบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการของนักศึกษา 

    4.2 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแบบโครงการ แบบกลุม โดยใหนักศึกษา

แบงกลุม 4 กลุม ทําโครงการ โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา, ขั้นที่ 2 การวางแผนการ

ทํางาน, ขั้นที่ 3 การสืบคนและจัดกระทําขอมูล, ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบผลงาน และขั้นที่ 5 การนําเสนอขอมูล  

    4.3 ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ 

    4.4 จัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเรียนรูแบบกลุมในหองเรียน และในชั่วโมงเรียน

อาจารยจะอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พรอมยกตัวอยางโครงการ 

    4.5 สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ เปน

รายบุคคล  

    4.6 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ 

    4.7 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งแรก และการทดสอบครั้งหลังของนักศึกษา ไปวิเคราะหหาคารอย

ละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    4.8 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังของนักศึกษา โดยการทดสอบคา t-test 

    4.9 วิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาของ

นักศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนรายบุคคล 

 5) การวิเคราะหขอมูล 

 นําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนเรียน และหลังเรียน ไปวิเคราะหหาคาเฉล่ีย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห

คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู

แบบโครงการเปนรายบุคคล 
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 6) ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําผลการทดสอบจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน

ของกลุมทดลองมาวิเคราะห ดังน้ี 

ผลการวิจัย พบวา 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ กอนเรียนและหลังเรียน 

ความรู คะแนนเต็ม 
n 

(จํานวนนักศึกษาของกลุมเปาหมาย) 
X  

(คาเฉล่ีย) 

S.D. 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

p 

(คาทดสอบ

สมมติฐาน) 

กอนเรียน 30 22 14.50 2.24 
.00 

หลังเรียน 30 22 22.45 2.08 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉล่ียวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3 

จํานวน 22 คน ที่จัดการเรียนแบบการพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ

โครงการ หลังเรียน (= 22.45, S.D. = 2.08) สูงกวากอนเรียน (= 14.50, S.D. = 2.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว (เน่ืองจาก p≤.05) 

  

ผูวิจัยไดวิเคราะหพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักศึกษา

เปนรายบุคคลใน 5 ดาน ไดแก ดานการกําหนดปญหา ดานการวางแผนการทํางาน ดานการสืบคนและจัดกระทําขอมูล ดาน

การลงมือปฏิบัติ และดานการนําเสนอขอมูล ไดผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 

รายการ 

พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตาม

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ ระดับ

คุณภาพ 
ลําดับที่ 

X  
(คาเฉล่ีย) 

S.D. 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

1. ความสามารถดานการกําหนดปญหา 2.43 0.50 ปานกลาง 2 

2. ความสามารถดานการวางแผนการทํางาน 2.41 0.62 ปานกลาง 3 

3. ความสามารถดานการสืบคนและ 

จัดกระทําขอมูล 

2.66 0.48 ปานกลาง 1 

4. ความสามารถดานการลงมือปฏิบัติ 2.02 0.79 ปานกลาง 5 

5. ความสามารถดานการนําเสนอขอมูล 2.36 0.49 ปานกลาง 4 

รวมเฉล่ีย 2.37 0.57 ปานกลาง  

 

  จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ

นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน โดยภาพรวมใน 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง (= 2.37, 

S.D. = 0.57) เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ความสามารถดานการสืบคนและจัดกระทําขอมูล ( = 2.66, S.D. = 

0.48) ความสามารถดานการกําหนดปญหา (= 2.43, S.D. = 0.50) ความสามารถดานการวางแผนการทํางาน ( = 2.41, 
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S.D. = 0.62) ความสามารถดานการนําเสนอขอมูล (= 2.36, S.D. = 0.49) และลําดับสุดทาย ความสามารถดานการลงมือ

ปฏิบัติ (= 2.02, S.D. = 0.79)   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

  ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ

โครงการ สําหรับรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. นักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ 

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค เม่ือไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการ นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูแบบโครงการเนนให

นักศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนมีความสนใจที่จะศึกษา และนักศึกษาเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติจริง ทําใหมีความเขาใจในวิชา

อยางแทจริง ผลการวิจัยสอดคลองกับ ดวงพร อ่ิมแสงจันทร (2554, บทคัดยอ) การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงาน พบวา ผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ  พิกุล 

เกิดปล่ัง (2554, บทคัดยอ) เรื่อง ผลการใชชุดกิจกรรมการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

เด็กปฐมวัย ที่พบวา คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคลองกับ วีรยา ปราบพยัคฆ (2553, บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยการสอนสอดแทรก

ดนตรีบรรเลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย ซ่ึงพบวา เด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2. พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง อาจเปนเพราะสาเหตุ 1) นักศึกษายังไมคุนเคยกับวิธีการสอนที่เนนการปฏิบัติ เน่ืองจากการสอนที่ผานมาจะเนน

ทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ และตองแกปญหาดวยตนเอง ทําใหขาดทักษะการแกไขปญหา 2) ขอจํากัดดานเวลา เน่ืองจากนักศึกษา

มีภาระงานในรายวิชาอ่ืนเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังตองเขารวมทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยโดยหลีกเล่ียงไมได การที่นักศึกษา

มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากเชนน้ีสงผลตอการจัดการเรียนรู อาจเปนเพราะนักศึกษาเกิดความกังวลในการจัดสรร

เวลาใหกับวิชาอ่ืน และกิจกรรมอ่ืนดวย สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2550, หนา 76) ที่กลาววา การจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry based learning) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem based learning) และการเรียนรูเชิงโครงการ (project based learning) เปนตน 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ดังกลาว สามารถนํามาใชพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรูแบบโครงการ เน่ืองจากเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดน้ีเชื่อวาผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ เน่ืองจากตองมีบทบาทในการเรียนมากขึ้นและตองลงมือปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อใหประจักษผลจริง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมน้ันไดดีกวาการน่ังฟงผูสอน

บรรยาย 
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 ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. อาจารยผูสอนควรมีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูแบบ

โครงการ ตั้งแตเรื่องรูปแบบของการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงการขั้นตอนการเรียน และการประเมินผลการเรียน 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการเรียนรูแบบโครงการชัดเจน 

2. อาจารยผูสอนควรเชิญบุคคลภายนอกที่เก่ียวของกับการเรียนมารวมประเมินการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู 

แบบโครงการ นอกเหนือจากการประเมินจากอาจารยผูสอนเพียงฝายเดียว เพื่อทําใหผลการประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น 

3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําวิธีวิจัยแบบอ่ืนมาใชประกอบผลการวิจัยรวมดวย เชน การเรียนแบบรวมมือรวม

ใจ เพื่อขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการอภิปรายผล 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู 

เปรียบเทียบทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครู จําแนกตามประสบการณสอน และขนาดสถานศึกษา และรวบรวมขอเสนอแนะ

และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

และผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 412 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูมีทัศนะตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู        

ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายสมรรถนะพบวา มาตรฐานที่ 3 มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบทัศนะของ           

ผูประกอบวิชาชีพครู พบวาผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายสมรรถนะ มาตรฐานที ่8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และ 

มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผูประกอบ

วิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงกวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยู

ในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและ

แนวทางการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครตูามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบวา ควรเสริมสรางความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของครู และสนับสนุนใหครมีูอบรมและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และนําความรูที่ได 

มาใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง 

 

คําสําคัญ : สมรรถนะครู  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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Abstract 

 

This research aimed to study and compare the level of the opinions of the educational administrators 

and teachers in Narathiwat Primary Educational Service Area 2 toward the teacher’s competencies based on 

performance standards, compare the opinions of teachers from different work experiences and school 

size, and compile suggestion about the development of teacher’s competencies based on performance 

standards. The sample for the study, derived by the Multistage Stage sampling, included 412 outstanding 

education administrators and teachers in Narathiwat Primary Educational Service Area 2. The instrument 

was a questionnaireand interview. Data were analyzed with mean, standard deviation, t-test, One-way 

ANOVA and content analysis.  

The results of the study showed that: Overall, the result was not different between the opinion 

of the educational administrators and teachers toward the teacher’s competencies based on performance 

standards. However, when considering each aspect in detail, it was found that there are some aspects; 

3rd standard, the commitment in developing student to improve their full potentials, that were significantly 

different at .05 respectively. The comparison of the opinion of the teachers showed that: comparatively 

by work experiences, the overall viewpoints toward the teacher’s competencies based on performance 

standards was not different. However, when considering each aspect in detail, it was found that there 

were some aspects; 8th standard, to be good role model to the studentand 9th namely the creative 

cooperation with other school colleagues, those were significantly different at .05 respectively. Comparatively 

by school size, overall, the teacher’s opinion toward the teacher’s competencies based on performance 

standards were significantly different at .01 respectively. The teachers who were worked in the largest-

size school had higher competencies than those at large, medium, and small-size schools. Suggests for 

the development of teacher’s competencies based on performance standards found that the teachers 

should be enhanced work performance for teacher’s abilities and knowledge, and should be created 

teacher’s competencies training programs and given to teachers for professional self-development. 

 

Keywords: teacher’s competencies, performance standards 

 

1. บทนํา 

 

 คุรุสภา เปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ .ศ . 2546 มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเปนการยกระดับ

วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อใหครู ไดถือปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก

ครูโดยทั่วไป โดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน 

(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2549 : 19-20) ประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยในป พ.ศ.2556 คุรุสภาไดออกขอบังคับของคุรุสภาวาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ไดกําหนดคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2688 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ครู ตองประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 11 มาตรฐาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

12 มาตรฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 9 ขอ ซ่ึงมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ทั้ง 12 มาตรฐานน้ัน ถือวาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ใหครูสามารถปฏิบัติงานและ

พัฒนางาน เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งการฝกฝนใหมีทักษะหรือ

ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

 ในบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซ่ึงอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มี

เหตุการณความไมสงบเกิดในพื้นที่อยางตอเน่ือง โดยครูบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาเปนหน่ึงในผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณความไมสงบ อันสงผลตอขวัญกําลังใจของครูในพื้นที่ และเปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาครูในพื้นที่ ดวยเหตุที่ครู

ในพื้นที่ตองรับผิดชอบการสอนและคอยระวังปองกันตนเองใหปลอดภัย จึงไมสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางเต็มที่เต็มเวลา ซ่ึง

เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน อันสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพผูเรียนซ่ึงเปนส่ิงที่สะทอนคุณภาพการศึกษาใน

พื้นที่ไดอยางชัดเจนจากงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต พบวา ความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทําใหโรงเรียนปดบอยครั้ง และเวลาในการจัดการเรียนการสอนก็นอยกวาปกติ 

ดวยความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ

ทําใหครูที่มีประสบการณสอนสูง ๆ ขอยายออกนอกพื้นที่ ครูที่บรรจุใหมหรือพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย ครูที่มีขีด

ความสามารถจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็ไมกลาเขาไปสอนในพื้นที่ จึงสงผลตอผลสัมฤทธ์ินักเรียนทั้งทางตรงและทางออมและสงผล

กระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2552: 190) ดวยเหตุน้ี ครูจึงสมควร

ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการทํางานสูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองใหทัดเทียมกับผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน  อีกทั้งยังมี       

ผูประกอบวิชาชีพครูบางสวนที่ยังไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนมาตรฐานวิชาชีพที่ครู

จะตองปฏิบัติและพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมถึงนําไปใชเปนเกณฑ ในการคัดสรรรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติของหนวยงานตาง ๆ 

อันเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของครู และเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ

แขงขันดานวิชาการไดอยางมีคุณภาพ 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู จึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของผูบริหารและทัศนะของ          

ผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชใน

การวางแผนบริหารและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อ

เปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูดานการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของผูประกอบ

วิชาชีพครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 

และขนาดสถานศึกษา 

 3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาและ ผูประกอบวิชาชีพครูมีทัศนะตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 2. ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพ

ครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 3. ผูประกอบวิชาชีพครูที่สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต2 ปการศึกษา2558 จํานวน1,997 คนจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 113 คน และผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1,884 คน   

  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) (Krejcie and Morgan, 1970: 607 – 610)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 412คน จําแนกเปน ผูบริหารจํานวน 92 คน 

และผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 320 คน ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการการสุมแบบหลายขั้นตอน และการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จากผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ จํานวน 37 คน โดยเลือกจากผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ทั้ง 4 ขนาด จํานวน 17 คน และจากผูประกอบวิชาชีพครู ที่มีวิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษ ทั้ง 4 ขนาด จํานวน 20 คน  
 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    

  1. แบบสอบถามสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ และขนาดสถานศึกษา

และตอนที่ 2 ขอคําถามสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีลักษณะคําถามแบบมาตรา

สวนประมาณคา5 ระดับ ของลิเคิรท  

  2. แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 

 4.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหและแปรผลขอมูล โดยใชสถิติ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (One way ANOVA)  

  2. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณ และนําเสนอขอมูลแบบสรุปความเรียงเชิง

พรรณนาวิเคราะห 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 

 1. ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.1 ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85) โดยมีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานสามอันดับแรกคือ ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูเรียน ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา สวนสมรรถนะการปฏิบัติงานที่อยูในระดับปานกลางมี 1 ดาน คือ 

ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ( X = 3.50) 

  1.2 ระดับทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูมีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจากผลการศึกษาพบวา ระดับทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90) โดยมีสมรรถนะ

การปฏิบัติงานสามอันดับแรก คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง

สรางสรรค ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค สวนสมรรถนะการปฏิบัติงานที่อยูในระดับปานกลางมี 1 ดาน 

คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ ( X = 3.44) 

  1.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารสถานศึกษากับผูประกอบวิชาชีพครู ที่มีตอสมรรถนะตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะโดยภาพรวมไมแตกตาง

กัน แตเม่ือพิจารณารายสมรรถนะพบวา มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของ           

ผูประกอบวิชาชีพครู จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดสถานศึกษา 

  2.1  ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายสมรรถนะ พบวา 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและมาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

  2.2  ผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 

ผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3.  ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 

  3.1 ขอเสนอแนะทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 

   1. ในระดับบุคคล  พบวา ครูควรมีการการเสริมสรางความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจาก ในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ มีโครงการในการอบรมพัฒนาครูอยูบอยครั้ง แตครูตองมีการขวนขวายและพยายาม

เสริมสรางความรูที่ไดรับจากการอบรมน้ันมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนาความรูความสามารถอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหกาวทันตอวิทยาการดานการศึกษาในปจจุบัน 

   2. ในระดับโรงเรียน พบวา โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดเขารวมอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเองอยาง

ทั่วถึง เน่ืองจากในสภาวะความเปนจริงครูมีภาระหนาที่สอนจึงทําใหไมไดเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ ซึ่งโรงเรียนอาจมี

การสงครูที่วางจากภาระการสอน หรือครูกลุมสาระอ่ืนเพื่อไปรับทราบแนวทาง หรือสงครูที่เคยผานการอบรมในเรื่องน้ัน   



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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แลวไปอบรมอีก ซ่ึงเหตุน้ีทําใหครูที่มีความตองการอบรมเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง จึงควรใหสถานศึกษาสงครูเขารวม

อบรมอยางทั่วถึง และตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่จัดอบรม 

   3. ในระดับหนวยงาน พบวา หนวยงานควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ โดยใหครูไดลงมือปฏิบัติในหลักสูตรการอบรมน้ันจริง ๆ โดยหลักสูตรควรมีความ

สอดคลองกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  

  3.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2สรุปประมวลเปนแนวทางการพัฒนาได 8 แนวทาง  ตามลําดับ คือ 

   1. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของเชื่อมโยงในลักษณะ เชิงบูรณาการโดยเนนใหครูได

ลงมือปฏิบัติจริง 

   2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สอดคลองตอความ

ตองการของครู หรือเนนสมรรถนะที่ควรพัฒนาเรงดวน 

   3. สงเสริมกระบวนการการทําวิจัย การมีสวนรวมในเชิงวิชาการใหครูเกิดการพัฒนาความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ  

   4. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อถายทอดความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานใน

แตละดานใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

   5. หนวยงานควรสงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขารวมในการประชุม หรือกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเสริมสราง

ความรูและประสบการณใหม ๆ ในการนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาผูเรียน 

   6. หนวยงานควรมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูในแตละดาน ใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความใหเหมาะสม ทันสมัย 

   7. ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลในการพัฒนาครูในแตละดาน อยางเปนระบบ 

   8. ควรจัดใหครูไดศึกษาดูงานและเรียนรูวิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาหรือ

หนวยงานตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 1.  ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.1 ระดับทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครูมีสมรรถนะตาม

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงที่สุด คือมาตรฐานที่ 9  ความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ที่เปนเชนน้ี

เพราะผูประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองในดานการทํางานเปนทีมอยางตอเน่ือง โดยการสงเสริม สนับสนุนจากผูบริหาร

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน จึงตองอาศัยความรวมมือจากครูทุกคนใน

โรงเรียน ซ่ึงจําเปนตองมีการประสานงานระหวางกัน เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ชมสุภัค ครุฑกะ (2554 : 64) ที่กลาววาบุคลากรที่ไดรับการพฒันาแลวน้ัน จะสามารถปฏิบัติงานไดผลลัพธตาม

วัตถุประสงคของหนวยงานและองคการอยางมีประสิทธิภาพคุณภาพอยางตอเน่ืองและสามารถสรางผลผลิตใหกับองคการที่

สามารถแขงขันได 

  1.2 ระดับทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูมีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวามีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงที่สุด 
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คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ที่เปนเชนน้ีเพราะ ผูประกอบวิชาชีพครูถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน มีหนาที่ในการอบรมส่ังสอนศิษยทั้งในดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรม การ

เปนครูที่ดีจะตองมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูจึงตองพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีกริยา

วาจาที่เหมาะสม มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี เปนที่นับถือศรัทธา เพื่อใหนักเรียน ผูรวมประกอบวิชาชีพ และคนในชุมชนได

ยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน สอดคลองกับอุดม นิลแสง (2552 : 20)ที่กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาครูไววา ครู

เปนวิชาชีพชั้นสูงตองมีการฝกฝนอบรมโดยเฉพาะ มิใชใครอยากจะเปนครูก็ได และครูยังตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีหม่ัน

ส่ังสอนอบรมบมนิสัยผูที่เปนศิษยใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จะไดชวยกันพัฒนาสังคม

และประเทศชาติตอไป 

  1.3. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา

และผูประกอบวิชาชีพครูผลจากการเปรียบเทียบ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  และมีความเห็นสอดคลองกันวามี

สมรรถนะ 1 ดาน ที่มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ เม่ือพิจารณารายสมรรถนะพบวา ผูบริหารสถานศึกษากับผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะ

ตอสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพ

ครู มีการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความแตกตางของ

แตละบุคคล อยูในระดับปานกลาง สวนผูประกอบวิชาชีพครูมีทัศนะอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีเพราะผูประกอบวิชาชีพครู

ยังขาดการคนควาเพื่อพัฒนาตนเองการเขารวมอบรมประชุมสัมมนา การเปนวิทยากรหรือเปนคณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครู รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเหตุปจจัยตาง ๆ เชน ดานบริบทของพื้นที่ไมเอ้ืออํานวย

ตอการเดินทางไปเขารวมอบรมสัมมนา หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มที่ ซ่ึงสอดคลองกับสอดคลองกับ พูนสุข อุดม 

(2556 : 134-141) ที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใตรวม 3 ดาน คือ ดานการสรางและพัฒนาหลักสูตร 

ดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการจัดการชั้นเรียนพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบตอการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต มากที่สุด คือ การพัฒนาตนเองของครู ซ่ึงครูผูสอนควรจะพัฒนาตนเอง และควรไดรับการ

พัฒนาเรื่องการเปนผูนําทางวิชาการ  

 2.  ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่และขนาดสถานศึกษา 

  2.1 ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติหนาที่จากการศึกษาพบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มี

ทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่

เปนเชนน้ีเพราะ ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน ไดเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา มีการ

พัฒนาตนเองไดเทาเทียมกันและไดรับการนิเทศ และประเมินผลเชนเดียวกัน แมประสบการณในการปฏิบัติหนาที่จะตางกัน 

แตก็สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันได สอดคลองกับ มะหดี  มะดือราแว (2551 : 139-140) ไดศึกษาระดับความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน อาจเพราะครูที่มีประสบการณตางกัน ตางก็ไดรับการนิเทศติดตามผลการ

พัฒนาตนเอง ซ่ึงประสบการณในการสอนตางกันไมไดเปนตัวแปรในการนิเทศตางกันได  แตในงานวิจัยน้ีเม่ือพิจารณาราย

สมรรถนะ พบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการปฏิบัติงานดาน

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผู เรียนและดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 
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  2.2 ทัศนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนก

ตามขนาดสถานศึกษาจากการศึกษาพบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีทัศนะตอ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยพบวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงกวาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เปนเชนน้ีเพราะ สถานศึกษาขนาด

ใหญพิเศษตองดูแลการศึกษาของนักเรียนตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป ระดับการแขงขันทางวิชาการก็สูงตามไปดวย ในสภาวการณ

ที่กดดันเชนน้ี ดวยเหตุน้ีครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษจึงจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเองอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหมีความรูพรอมที่จะถายทอดสูนักเรียน พรอมที่จะปฏิบัติงานและกิจกรรมของโรงเรียน พรอมกับการพัฒนาดานวิชาการ

ของโรงเรียนใหโดดเดนไปพรอมกัน ซ่ึงสอดคลองกับวิทยา จักรไชย (2552 : 138-151) ไดศึกษาทัศนะของครูที่มีตอมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 โดยพบวาทัศนะของครูที่มีตอ

มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด

ใหญมีความเห็นวา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมากกวาครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 3.  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

  3.1 ขอเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

  ขอเสนอแนะทั้งในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน และระดับหนวยงานตนสังกัด  ตางใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผูประกอบวิชาชีพครู เสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหครูไดพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง และนําความรูที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับ เทื้อน ทองแกว (2550 : 10) ที่ไดอธิบายการ

ประยุกตใชแนวคิดสมรรถนะวาการฝกอบรมและพัฒนาควรดําเนินการฝกอบรมใหสอดคลองกับสมรรถนะของบุคลากรใหเต็ม

ขีดสุดของแตละคน องคการจะตองวางแผนเสนทางอาชีพ ในแตละเสนทางที่แตละคนกาวเดินไปในแตละขั้นตอนน้ันตองมี

สมรรถนะอะไรบาง องคการจะชวยเหลือใหกาวหนาไดอยางไร และตนเองจะตองพัฒนาอยางไร ในองคการจะตองมีการสราง

บุคคลขึ้นมาแทนในตําแหนงบริหารเปนการสืบทอด จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะอยางไร และตองมีการวัดสมรรถนะ เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาอยางไร ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการฝกอบรมตอไป 

  3.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบวา ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวของกับสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการเน้ือหาในรายสมรรถนะไวดวยกันโดยเนนใหครูไดลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด เน่ืองจาก การอบรม

ถือเปนวิธีการที่จะพัฒนาครูไดดีและทั่วถึงที่สุด ซ่ึงอาจทําเปนหลักสูตรตอเน่ือง เพื่อใหครูไดมีการพัฒนาสมรรถนะไดอยาง

ครบถวน และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดจริง สอดคลองกับ ณัฐชนก มานพ (2551  :  15)  กลาววา 

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร แมวาบุคคลในองคกรจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม เม่ือเวลาผานไปวิทยาการตางๆ ได

เจริญกาวหนา ตลอดจนเทคนิคในการทํางานก็เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังน้ัน บุคคลในองคกรจะทํางานไดดีก็จะตองไดรับการ

พัฒนาปรับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะใหเหมาะสมกับงานและปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหสอดคลองกับเหตุการณและ

องคกรไดรับผลประโยชนอยางเต็มที ่
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7. ขอเสนอแนะ 

 

 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1. ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู มีความเห็นสอดคลองกันวา มี

สมรรถนะ 1 ดาน ที่มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนและ

ดําเนินการใหครูทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น หรือใหครูไดมีสวนรวม มีบทบาทใน

การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการทางดานวิชาการของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่ รวมถึงการจัดทําและเผยแพรผลงานทาง

วิชาการที่เปนประโยชนตอผูเรียน และเปดโอกาสใหครูไดถายทอดความรูไปยังเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อกระตุนใหครูทุกคนได

พัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน  

  2. ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะตอสมรรถนะตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีความแตกตางกัน โดยผูบริหาร

สถานศึกษามีความเห็นวาผูประกอบวิชาชีพครู มีการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับความแตกตางของแตละบุคคล อยูในระดับปานกลาง สวนผูประกอบวิชาชีพครู มีทัศนะอยูใน

ระดับมาก ดังน้ัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรม ฝกอบรมใหครูไดพัฒนาตนเองเก่ียวกับ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สงเสริม สนับสนุนใหครูนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในพัฒนาและแกปญหาในการจัดการ

เรียนการสอนใหมากขึ้น โดยอาจนําผลงานที่ไดมาเปนสวนหน่ึงในการประเมินผลงานในการใหบําเหน็จความชอบ วิทยฐานะ 

หรือการยกยองเชิดชูเกียรติตาง ๆ 

  3. ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานสูงกวาผูประกอบวิชาชีพครูที่ปฏบิัติงานอยูในสถานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ควรมีการกํากับดูแล และติดตาม ประเมินผล และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานใหทัดเทียม 

เทียบเทากับสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ เชนการศึกษาดูงานหรือโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพครูแลวนํามาปรับใช

ใหเขากับบริบทของสถานศึกษาในแตละขนาด และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป 
 

 7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

  1. การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพื่อศึกษาระดับทัศนะที่มีตอสมรรถนะการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อ

การตอยอดการวิจัย ในการวิจัยตอไปควรศึกษาเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

  2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก   
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ

พลังงาน 3) ศึกษาความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และ

พลังงาน ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แผนการการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งาน และพลังงาน และ 5) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 82.67/80.11 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.52,  

S.D. = 0.65)  

 

คําสําคัญ:  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรายวิชา

วิทยาศาสตร 

 

Abstract 

 

This research aimed to 1) develop computer multimedia science lessons about work and energy  

to meet the efficiency of 80/80 2) to compare learning achievement after using computer multimedia 

science lessons with regular instruction on about work and energy 3) to study students' satisfaction of 
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using computer multimedia science lessons about work and energy. The samplings to meet the efficiency 

were and The samplings to meet the satisfaction Mahawachirawut School, 1 semester, academic year 2017, 

The samplings acquired by Multi-stage sampling . Research instruments were 1) computer multimedia 

science lessons about work and energy MathayomsuksaThree2) assessment of computer multimedia 

lessons 3) learning achievement test 4) lesson plans of computer multimedia lessons. 5) satisfactory 

questionnaires. 

The research findings were as follows: 1) Computer multimedia science lessons have the efficiency of 

82.67/80.11. 2)  Students' learning achievement after learning with computer multimedia science lessons 

is higher than students learning with regular instruction with the significant statistics at .05 3) Computer 

multimedia science lessons have the satisfaction of most (= 4.52, S.D. = 0.65) 

 

Keywords:  develop computer multimedia, computer multimedia, computer multimedia courseware science 

 

1. บทนํา  

 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นับไดวาเปนส่ือการเรียนการสอนอีกทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ  ผานเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย 

หรือส่ือผสม ซ่ึงมีความหลากหลายในรูปแบบของการนําเสนอขอมูลทั้งน้ีครูผูสอนเองสามารถที่จะกําหนดเน้ือหา ภาพ เสียง 

ขอความ วีดิโอ กราฟก หรือเกมตาง ๆ  เพื่อบรรจุลงไปในบทเรียนไดเพื่อเปนการเพิ่มความนาสนใจ และชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูไดงาย และรวดเร็วขึ้น เพราะเปนบทเรียนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการแกปญหาทางการศึกษา ไมวาจะเปนการทํา

หนาที่ในการนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ ใหนาสนใจตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียน

และเครื่องคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งการทดสอบหรือการวัดผลเพื่อวัดความรู ความเขาใจในเน้ือหาของบทเรียน ถือไดวา

เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งตอตัวผูเรียนและครูผูสอนเองก็ตาม เพราะดวยธรรมชาติของส่ือ

ที่รวมส่ือหลายๆ ชนิดเขาไวดวยกันไดอยางลงตัวและสามารถที่จะสรางสรรคสถานการณจําลองตาง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถ

จดจําเน้ือหาและมองเห็นภาพเหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ ไดอยางชัดเจนเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาพัฒนาเปนส่ือ    

การเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ยากตอการทําความเขาใจ (กรวิทย จันทรพูล. 2556 : 2-3) 

ประเสริฐ อนบางเขน (สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2559 จาก http://www.vcharkarn.com/journal/view/6362) 

ไดกลาวสรุประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 7 ขอ ไดดังน้ี 1) การนําเสนอเน้ือหาใหแกผูเรียนทุกคนเทาเทียมกัน  

2) เปนการเรียนรูเปนแบบสวนตัวสามารถเรียนรูหรือทบทวนความรูไดตลอดเวลาตามความตองการของตนเอง 3) สราง

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนผานทางเครื่องคอมพิวเตอร และส่ือตางๆและมีการตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรู 4) 

ลดปญหาเก่ียวกับเวลาในการเรียนรู เน่ืองจากผูเรียนมีความแตกตางกันระหวางบุคคลผูเรียนสามารถใชบทเรียนนอกหองเรียน

ไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนการประหยัดทรัพยากรบุคคลและเวลาในการเรียนการสอน 5) รูปแบบการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ 

มีทั้งภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีทัศนการสาธิตสถานการณเสมือนจริงทําใหเกิดแรงดึงดูดความสนใจของผูเรียน 6) ลดความเส่ียง

อันตรายที่อาจจะเกิดแกผูเรียนในการทําการทดลอง และยังสาธิตสถานการณไดเสมือนจริงโดยไมตองทําการสาธิตจากของจริง 

7) จากรูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีเจคติที่ตอวิชาที่เรียน 

จากปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร จากบันทึกหลังการสอนของครู ประจํากลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ ไดกลาวถึงการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรวาวิชา
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วิทยาศาสตรเปนวิชาที่เน้ือหามีความซับซอน ยากแกการทําความเขาใจประกอบกับการเรียนการสอนยังขาดส่ือการเรียนการ

สอนที่จะทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายหรือตองคอยกําชับใหนักเรียนตั้งใจฟงและติดตามอยูตลอดการเรียน  

จากการ สัมภาษณ บรรจบ พิสุทธิพันธุ (บรรจบ พิสุทธิพันธุ. สัมภาษณ. เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธพ.ศ. 2560) กลาว

วา การเรียนการสอนของโรงเรียนมหาวชิราวุธเปนแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

บรรยาย และทดลองโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2559 แบงเปน 14 หองเรียนหองเรียนละประมาณ 50 

คน ผลการเรียนโดยเฉล่ียอยูในเกณฑดี แตนักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรไมมีความตั้งใจในการเรียนการสอน

เทาที่ควรโดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางคน อยูในระดับที่ต่ํา บางคนอยูในระดับดี ในหนวยการเรียนรูเรื่อง งานและพลังงาน 

นักเรียนมีผลการเรียนที่อยูในระดับต่ํา เพราะมีความยากและซับซอนของเน้ือหา ในหนวยการเรียนน้ี เปนหนวยการเรียนที่

เปนพื้นฐานของนักเรียน จําเปนในการใชศึกษาตอในระดับมัธยมปลายในกลุมสาระวิทยาศาสตรตอไป  

จากปญหาที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงาน

และพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนไมมีความสนใจในการเรียน เพราะเน้ือหารายวิชาบางตอนมีความ

ยากตอการทําความเขาใจ ยังขาดส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่ือการสอนสวนใหญยังใชหนังสือเรียนเปนหลัก ซ่ึงมี

เพียงตัวอักษรและภาพน่ิง ทําใหผูเรียนไมสนใจเรียน สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ันหากนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีความนาสนใจ ดึงดูดผูเรียนใหมาสนใจเพราะเปนบทเรียนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการแกปญหาทาง

การศึกษา มีการโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรีนรเขาใจในบทเรียนไดดี มาใชในการเรียนการสอนในรายกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร จะทําใหการสอนในวิชาน้ีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากเหตุผลที่กลาวมาผูวิจัยจึงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน ในหนวย การเรียนรู เรื่อง 

งานและพลังงาน เพื่อมาชวยในการจักการศึกษา โดยมี ภาพ เสียง กราฟก วิดิโอ และแบบฝกหัด ที่ผูเรียนสามารถทํากิจกรรม

ภายในบทเรียนได และทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียน ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนและยังสารมารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดดี ผูสอนประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณทางวิทยาศาสตร และลดความอันตรายจากการทดลองตางๆได

ตนแบบ (template) จัดเตรียมไดโดยใชทั้งโปรแกรม Ms Word 2007 และ Ms Word 2003 และบันทึกอยูในรูปของไฟล

ตนแบบนามสกุล .docx และ .doc เพื่อใหผูเขียนบทความนําไปใช และทราบถึงรูปแบบ (format) ตางๆ ที่ใชในการจัดทํา

บทความตนฉบับ โดยสวนประกอบตางๆ ของบทความจะตองมีลักษณะที่ เหมือนกัน เพื่อให เอกสารประกอบ                    

การประชุมเปนไปในทางเดียวกัน และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กับกลุมทีเ่รียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 

2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน ในระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกต ิ

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน มี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อ เปนแนวทางในการวิจัย ดังน้ี 

4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.2 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.3 เน้ือหากลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

4.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.5 ความพึงพอใจ 

4.6 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง งาน และพลังงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 
 

 5.1 กําหนดแบบแผนการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบสองกลุม 
 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 

 

กลุม Gr1 

กลุม Gr2 

 

Gr1  หมายถึง กลุมทดลอง , Gr2 หมายถึง กลุมควบคุม, X หมายถึง   การใชนวัตกรรมการศึกษา, ~  หมายถึง การไมใช

นวัตกรรมการศึกษา, T1 หมายถึง คะแนนเฉล่ียกอนเรียน และ T2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียหลังเรียน  

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     5.2.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนมหาวชิราวุธ  อําเภอเมือง  จังหวัด

สงขลา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 3  

      5.2.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

กอน การใชนวัตกรรม หลัง 

T1 X T2 

T1 ~ T2 
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  1. กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3โรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่ลงเรียนวิชาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแกโรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) 

  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางวิธีการเรียนรูโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับวิธีการเรียนรูตามปกติโดยผูสอน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จํานวน 2 

กลุม กลุมทดลอง (กลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย) และกลุมควบคุม (ที่เรียนดวยการเรียนแบบปกติ)ไดมาโดย

วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน 
 

5.3 เคร่ืองมือและวิธีสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

    5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตรเรื่องงานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 

     5.3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดมาโดยการนําขอคําถามประเมินคุณภาพที่ผูวิจัยสรางใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความสอดคลองของขอคําถาม ของแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและเลือกขอคําถามที่มีคาความ

สอดคลองมากกวา 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและ จากน้ันนํามาเปนขอคําถามเพื่อประเมิน

คุณภาพของบทเรียน ตอไป 

     5.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดย

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไวจํานวน 60 ขอ นําแบบทดสอบไปหาคา ความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เลือกแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองที่มากกวา 0.50 ขึ้นไป นํา

แบบทดสอบที่ได มาหาคาความยากงายของขอสอบ โดยเลือกคาคะแนนความยากที่ระดับ 0.20 - 0.80 จากน้ันเลือก

แบบทดสอบเพื่อไปใชทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอไป 

     5.3.4 แผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

     5.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ไดมาโดยการนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง

ของแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองมากกวา 0.50 ขึ้น

ไป ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและ จากน้ันนํามาใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 

 

6. ผลการวิจัย  

 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง  งานและพลังงาน  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อความสมบูรณในการศึกษาผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

 6.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง  งานและพลังงาน 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

คร้ังที่ จํานวนนักเรียน E1 E2 

ครั้งที่  1  (แบบรายบุคคล) 3 85.56 82.22 

ครั้งที่  2  (แบบกลุมเล็ก) 9 82.22 80.37 

ครั้งที่  3  (แบบภาคสนาม) 30 82.67 80.11 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอร 

 มัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) 

Group N   S.D t Sig. 

กลุมทดลอง 30 24.10 2.13 7.379* .000 

กลุมควบคุม 30 20.13 1.61 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

6.2 จากตารางที่ 3 ผลที่ไดผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวา คะแนนทดสอบ 

ของกลุมทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 24.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13  คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุม

ควบคุมมีคาเฉล่ียเทากับ 20.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.61 จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ พบวากลุมที่เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

  
S.D. แปลผล 

1.  ดานเน้ือหา 4.60 0.69 มากที่สุด 

2.  ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.66 0.66 มากที่สุด 

3.  ดานผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.66 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.65 มากที่สุด 

 

 6.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 

งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 หมายถึงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย  

 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพ 82.67/80.11 ตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว จึงสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของบทเรียน 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับ

กลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุมทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 

24.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest)ของกลุมควบคุม มีคาเฉล่ียเทากับ 20.13 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.61 จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ระหวางกลุมที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) และกลุมที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวากลุมที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) เฉล่ียที่สูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการ

เรียนแบบปกติ 

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เฉล่ียโดยรวมนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีมีความพึงพอใจมี

คาเฉล่ีย =4.52, S.D. =0.65 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย  

 

 8.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.67/80.11เปนไปตามเกณฑ 80/80 

หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูระหวางเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 82.67 และทํา

ใหนักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉล่ียรอยละ 80.11 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 คือ

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ผูวิจัยไดมีการวางแผนและการออกแบบการผลิตบทเรียนอยางลําดับ ตามขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย และไดผานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา  ผูเชี่ยวชาญดานส่ือ และได

นําขอเสนอแนะที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุง จนทําใหส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่กําหนดไว  นอกจากน้ีผูวิจัยยังนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  ซ่ึงผานการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และทําการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีความสมบูรณกอนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริง 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิรัตน แสงจันทร (2557 : 117-121) การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การนําเสนอขอมูลดวยกราฟสําหรบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีประสิทธ์ิภาพ 87.89/84.33 2 งานวิจัย บูลวัชร ไชยเดช

(2554 : 61-69)การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง นํ้า ฟา และดวงดาวชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประสิทธิภาพ 

84.29/83.10 และ งานวิจัยของ มณฑนรรห วัฒนกุล(2556 : 89) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตร เรื่อง เวลา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.92/81.00 

8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กับกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียน
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แบบปกติ รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จากผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) กับกลุมที่เรียนดวย

วิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม) พบวา   คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุมทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 24.10 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest)ของกลุมควบคุม มีคาเฉล่ียเทากับ 20.13 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.61 พบวากลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (กลุมทดลอง) มีคะแนนทดสอบหลัง

เรียน (Posttest) เฉล่ียที่สูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุมควบคุม)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่วาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวย

วิธีการแบบปกติจะเห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได  

8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เฉลี่ยโดยรวม

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( =4.52 , S.D. =0.65)  และหาก

วิเคราะหความพึงพอใจในแตละดานผลปรากฏวา ทั้งในดานการออกแบบการสอน ดานการออกแบบหนาจอ และดานการใช

งาน พบวานักเรียนตางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่วาความพึงพอใจของ

นักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อยูในระดับมาก เน่ืองจากวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นน้ัน มีความเปนมัลติมีเดีย เขามาผสมผสานกัน

ซ่ึงทําใหเกิดความนาสนใจ มีความทันสมัย และสามารถตอบสนอง  ตองการความแตกตางระหวางบุคคล และเหมาะกับวัย

ของนักเรียนอีกดวยซ่ึงสอดคลอง งานวิจัยของ กรวิทย จันทรพูล (2555: 73-77) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กลุมสารการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องอาหารกับการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนมีความพึง

พอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิสา นิรมาณ (2545) ศึกษาพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ มัลติมีเดียโดยวิธีการคนพบ เรื่อง ฟงกชัน ตรีโกณมิติชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษา 

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก 

 

9. ขอเสนอแนะ  

 

 9.1 ควรมีการวิจัยที่เก่ียวกับการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบ อ่ืนๆ ที่ใชสําหรับ แท็บ

เล็ต อุปกรณ สมารทโฟน เปนตนอยางไรก็ตามควรคํานึงถึงขอจํากัดของประชากรและบริบทของสภาพสถานศึกษาที่ นําไป

ทดลองดวย 

 9.2 ควรมีการวิจัยที่เก่ียวกับการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในหนวยการเรียนอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ

รายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหครอบคลุมเน้ือหาในหนวยตางๆ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท ของนักเรียนระดับปฐมวัย 

โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ นิทานวัฒนธรรมชาวผูไท 

จํานวน 5 เรื่อง และแบบวัดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไทที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทําการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนชั้นอนุบาล 2 

ในชั้นเรียนปกติ โดยใชกิจกรรมเลานิทาน เปนเวลา 5 วัน วันละ 30 นาที วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ีย (  =27.68) สูงกวากอนเรียน (  =15.72) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ: นิทานผูไท  ฮีต 12 คอง 14  พิธีเล้ียงปูตา  พิธีบายศรีสูขวัญ  

 

Abstract 

 

The purpose of this study was the learning achievement about the culture Phutai Of kindergarten II 

students Using storytelling activities. The research sample was Kindergarten students of Ban Nong Kung 

Child Development Center Under Somdet Administrative Organization, Kalasin. The tools used in this 

research were Five Phutai Fables and the test about the culture Phutai created by the researcher. By 

providing learning management to kindergarten students in normal classes. Using storytelling activities 

for 5 days, 30 minutes a day. Statistical technique used in this study was basic statistics and the t-test 

Dependent. The results of this study indicated that: The average 0f posttest was higher score (  =27.68) 

than pretest (  =15.72) at .01 significant level.  

   

Keywords: Phutai fables, Heat 12 Khong 14, Ancestors ceremony, Blessing ceremony 
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1. บทนํา  

การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิต

และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุง

สรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรูความสามารถ

เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ  โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผู เรียนและ

สามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ โดยระบุอยางชัดเจนใน

มาตรฐานที่ 3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสราง วิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

การเรียนรู ความรู นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสราง

กลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่

หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการบริการวิชาการและ

สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู เนนให สถานศึกษารวมมือกับ

บุคลากรและองคกรในชุมชนที่เก่ียวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการ

ทางวิชาการที่เปนประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและคนไทยมีการเรียนรู ตลอด

ชีวิตและใหชุมชนซ่ึงเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มี

ความปลอดภัยลดความขัดแยง มีสันติและมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเน่ือง อีกทั้งการศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลง

การเรียนรู และกลไกการเรียนรู มีจุดเนนที่ การศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก และความ

รวมมือจากภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไปการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและ

สามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริงและศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ีแลวยังเนน การ

สรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม โดยให ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับและองคกรที่จัดการศึกษา มี

การสรางและใชความรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

  จะเห็นวามาตรฐานการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ไดเนนการสรางและใชแหลง

เรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต อีกทั้งสงเสริมองคความรูในทองถิ่นและพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงการ

เรียนรู เน่ืองดวยในสังคมไทย มีหลายวัฒนธรรม หลากหลายตามชาติพันธุ ดวยประเทศไทยตั้งอยูบนดินแดนปาฝนเมืองรอน 

(Tropical  forest) อันถือวาเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเปนลักษณะพิเศษ

ประการหน่ึงของดินแดนปาฝนเมืองรอน แตชนชาติและวัฒนธรรมที่เปนหลักและหลอมรวมความเปนประเทศ ความเปนไทย

ไดดี น่ันคือ ชนชาติไท ที่มีจํานวนมากที่สุดและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ชนชาติผูไท ถือวาเปนอีกสาแหรกหน่ึงของชนเผาไท ที่มีการกระจายและตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบลุมแมน้ําโขง

ตอนลาง และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แถบจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหารและกาฬสินธุ ชาวผูไทมี

ลักษณะโดดเดนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ทั้งภาษาและวัฒนธรรมแบบไทดั้งเดิม (ธันวา ใจเที่ยง

, 2548)  การเรียนรูถึงเรื่องราวเหลาน้ีจึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะศึกษาอยางชัดแจงและสืบสานวัฒนธรรมของชาวผูไทน้ีให

คงอยูตอไปและดวยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในลุมแมนํ้าโขงตอนลาง ที่มีกลุมชน

ชาติผูไทอาศัยอยูอีกทั้งยังมีพันธกิจที่ระบุชัดถึงการศึกษาวิจัย สรางองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยรวบรวมองค

ความรูของวัฒนธรรมในรูปแบบนิทานเพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผูไท ซ่ึงเปนเผาพันธุหน่ึงที่

มีวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาควรแกการอนุรักษเพื่อใหเยาวชนรุนหลังนําไปปฏิบัติตามโดยเริ่มปลูกฝงตั้งแตเด ็กเล็กๆในระดับ

ปฐมวัยจึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะนําขอมูลทางวัฒนธรรมของชาวผูไทมาเผยแพรใหแกอนุชนรุนหลังไดศึกษาในรูปแบบ

นิทานภาพสีที่สวยงามเพื่อใชในกิจกรรมเลานิทานในระดับปฐมวัย เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีเปนชวงวัยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
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เรียนรูของมนุษยคือ แรกเกิดถึง 7 ป เพราะการพัฒนาสมองของมนุษยในชวงวัยน้ีจะพัฒนาไปถึง 80% ของผูใหญกอใหเกิด

การเรียนรูที่มีความหมายและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวรและเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูใน

การซึมซับวัฒนธรรมของการประพฤติตนเปนคนดีมีมารยาทงดงามตามความเชื่อของชาวผูไท รวมถึงแนวทางการดําเนินชีวิตที่

เรียบงายและผาสุกของชาวผูไทซ่ึงลวนเปนวัฒนธรรมที่ดีงามควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไทในนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย  

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวผูไท ภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลานิทานสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล2 เก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไทที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเลานิทาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนการวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางกลุม

เดียว  (One Group Pretest-Posttest  Design) ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด วิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

4.1 ประชากร /กลุมตัวอยาง 

ประชากร นักเรียนอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงมีจํานวน 523 ศูนย  

กลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 จํานวน 25 

คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหนวยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเปนหนวยสุม 

4.2 ตัวแปรในการวิจัย  

  ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเลานิทานวัฒนธรรมชาวผูไท 

  ตัวแปรตาม ไดแก ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท 

 4.3 รูปแบบการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest  Design ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 T1 หมายถึง การทดสอบกอนทดลอง  T2 หมายถึง การทดสอบหลังทดลอง 

 X  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
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 4.4 เคร่ืองมือการวิจัย 

  แบบทดสอบวัดความรูทางวัฒนธรรมของชาวผูไท ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังเลานิทาน เปนแบบวัดความรูทาง

วัฒนธรรมของชาวผูไท เปนแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก โดยตัวเลือกจะเปนภาพ มีทั้งหมด  5 เรื่อง จํานวน 30 ขอ  การให

คะแนนของแบบทดสอบความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท ขอที่ตอบถูกจะได 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน  

   นิทานวัฒนธรรมชาวผูไท ที่ผูวิจัยแตงขึ้นมา มีเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไทบานโคกโกง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมอันดี

งามของชาวไทยโบราณที่ควรเรียนรูและสืบทอดตออนุชนรุนหลังสืบไป โดยมีทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 1) งานบุญของชาวผูไท 2) 

การแตงงานของชาวผูไท 3) พิธีเล้ียงปูตา ฮาเฮ 4) พิธีบายศรีสูขวัญ 5) พิธีเหยา โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหาและการใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

4.5.1 คาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดย การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประ 

สิทธิประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)  

          4.5.2 สถิติขั้นพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)    

4.5.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน การทดสอบคาที (t-test Dependent) ทดสอบความแตกตางของคะแนน

จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากส่ือนิทานเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนและหลังการศึกษาดวยการ

ทดสอบคาที (t-test Dependent) 

 

5. ผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชกิจกรรมการเลานิทานวัฒนธรรมชาวผูไท ใน

ระดับชั้นอนุบาล 2 โดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการไดรับกิจกรรมการเลานิทาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครอบคลุมเน้ือหานิทานวัฒนธรรม

ชาวผูไท จํานวน 5 เรื่อง ดังน้ี 1) เรื่องงานบุญของชาวผูไท  เปนเรื่องราวของการทําบุญในแตละเดือนใน 1 ป โดยเดือนที่ 1 

บุญเขากรรม เดือนที่ 2 บุญคูณลาน เดือนที่ 3 บุญขาวจ่ี เดือนที่ 4 บุญพระเวส เดือนที่ 5 บุญสงกรานต เดือนที่ 6 บุญบั้งไฟ 

เดือนที่ 7 บุญชําระ เดือนที่ 8 บุญเขาพรรษา เดือนที่ 9 บุญขาวประดับดิน เดือนที่ 10 บุญขาวสาก เดือนที่ 11 บุญออก

พรรษา เดือนที่ 12 บุญกฐิน 2) เรื่องการแตงงานชาวผูไท เปนขั้นตอนของพิธีแตงงานตามวัฒนธรรมของชาวผูไทซ่ึงปลูกฝง

แนวคิดการไมชิงสุกกอนหามและใหเกียรติญาติทั้งสองฝายของคูบาวสาว 3) เรื่องพิธีเล้ียงปูตา ฮาเฮ เปนเรื่องราวของการให

ความเคารพของบรรพบุรุษในแตละทองถิ่นเพื่อความอยูเย็นเปนสุขของชาวบานในทองถิ่นน้ันๆ 4) เรื่องพิธีบายศรีสูขวัญ เปน

เรื่องราวเก่ียวกับพิธีการตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนทองถิ่นดวยการจัดพานบายศรีและเตรียมอาหารเพื่อรับประทานรวมกัน 

5) พิธีเหยา เปนเรื่องราวเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูปวยของชาวผูไท โดยการบวงสรวง กราบไหวใหผีมาชวยขจัดปดเปาความ

เดือดรอนและเจ็บปวยใหหายเปนปกติดังเดิม 

  
ภาพที่ 1 นิทานงานบุญของชาวผูไท ภาพที่ 2 นิทานการแตงงานชาวผูไท 
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ภาพที่ 3 นิทานพิธีเล้ียงปูตา ฮาเฮ ภาพที่ 4 นิทานพิธีบายศรีสูขวัญ 

  
ภาพที่ 5 นิทานพิธีเหยา                                     ภาพที่ 6 นิทานพิธีเหยา 

 

ภายหลังจากการฟงนิทานประกอบภาพสีเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไททั้ง 5 เรื่องแลวใหนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

อนุบาล 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ มีคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภายหลัง

การไดฟงการเลานิทานเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 จํานวนคน คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามกลุมคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กลุมคะแนน จํานวน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คาเฉล่ีย 

X 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

ต่ํา 2 23.50 1.22 

ปานกลาง 9 26.67 0.92 

สูง 14 28.93 0.43 

รวม 25 27.68 1.79 

นักเรียนในกลุมคะแนนสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท 

เฉล่ีย 28.93 คะแนน สวนในกลุมคะแนนปานกลางและคะแนนต่ํามีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ีย 26.67 และ 23.50 

ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาว

ผูไท กอนการทดลองและหลังการทดลองดวยวิธีการทดสอบคาที (t-test Independent) 

กลุมตัวอยาง จํานวน 

(N) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาที 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง  

5.25**       (X)      (S.D)       (X)      (S.D) 

 25 15.72 3.44 27.68 1.79 

**P.01 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนการทดลองและหลังการ

ทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน

เฉล่ีย 15.72 เปน 27.68 หลังไดเรียนรูนิทานวัฒนธรรมชาวผูไท (ตารางที่ 3) 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมชาวผูไท กอนการทดลองและหลังการ

ทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉล่ีย 15.72 เปน 27.68 หลังไดเรียนรูนิทานวัฒนธรรมชาวผูไท 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จากการใชกิจกรรมการเลานิทาน

วัฒนธรรมชาวผูไท โดยเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนและหลังการไดรับกิจกรรมการเลา

นิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ   

ผลการใชกิจกรรมการเลานิทานวัฒนธรรมชาวผูไทกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองกุง 

อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงมีนิทานจํานวน  5 เรื่อง ดังน้ี 1) งานบุญของชาวผูไท  2) การแตงงานชาวผูไท  3) พิธีเล้ียง

ปูตา ฮาเฮ  4) พิธีบายศรีสูขวัญ 5) พิธีเหยา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่วา นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 มีความรูในเรื่องวัฒนธรรมชาวผูไทหลังไดรับการ

จัดกิจกรรมการเลานิทานสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเปน

เพราะวา  

1. การเรียนปนเลนของเด็กปฐมวัยเปนวิธีการที่เหมะสมที่สุดตอการเรียนรูอยางมีความสุขของเด็กปฐมวัย 

ผานการอานหนังสือนิทานของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากนิทานภาพประกอบดวยรูปภาพที่มีสีสันสดใสและมีความรูสอดแทรกไปกับ

เน้ือเรื่องจึงเปนการดึงดูดความสนใจ สงเสริมจินตนาการและสอดแทรกองคความรูที่เขาใจไดอยางงายผานร ูปภาพที่เปน

รูปธรรม อีกทั้งการอานนิทานใหเด็กในวัยปฐมวัยฟงจึงเปนส่ิงที่สําคัญเพราะนอกจากเกิดประโยชนในดานการเรียนรูภาษา 

จินตนาการแลวยังเปนการปลูกฝงคุณธรรมความดีงาม ความละเอียดออนของจิตใจลงสูเด็กในวัยตนของการเพาะบม

บุคลิกภาพ โดยพัฒนาการดานการอานของเด็กปฐมวัยในชวง 3 ปแรก เด็กจะมีความสนใจภาพในหนังสือและชอบให

ผูปกครองอานหนังสือที่มีเสียงคลองจองและมีภาพประกอบใหฟง วัยน้ีสนใจนิทานผจญภัย แนวเทพนิยาย อยางไรก็ตามชวง

วัยน้ีเด็กมีขอบเขตในการอานจากหนังสือที่ผูปกครองเลือกใหเทาน้ัน แตเม่ือเด็กเขาโรงเรียนในวัยเด็กตอนปลาย เด็กจะ

แสดงออกถึงความชอบและรสนิยมในการอานตามแบบของตนเองมากขึ้น จะเริ่มเปล่ียนจากเรื่องราวคนคุนเคยไปเปนเรื่อง

ธรรมชาติรอบตัว สอดคลองกับวรเกียรติ ทองไทย  (2553) ที่ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การเลาเรื่องจากหนังสือภาพพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากหนังสือภาพมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
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และยิ่งผูวิจัยไดเพิ่มการใชคําถามปลายเปดแบบมีโครงสรางเขาไปพัฒนาความคิดดวยแลวพบวายิ่งเห็นถึงความแตกตางของ

ความคิดสรางสรรคของเด็กอยางชัดเจน 

2. การไดฟงความรูที่ผานกิจกรรมการเลาประกอบภาพเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจ สนับสนุน

การเรียนรูอยางมีความสุขตัง้แตระดับปฐมวัย ดวยเทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็ก เน่ืองดวยการเลานิทานใหสนุก และเปนที่

ชื่นชอบของผูฟง มีความจําเปนที่ผูเลาจะตองมีเทคนิคในการเลา ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนอบรมจนเปนทักษะ หรือเกิดจาก

ความสามารถเฉพาะตัวที่มาแตดั้งเดิมทั้งน้ีหากครูในฐานะที่เปน ผูเลามีความตองการเปนผูเลาที่ดี เกง มีความสามารถในการ

จูงใจนักเรียนที่เปนผูฟง ควรที่จะศึกษา คนควาหาความรูทดลองปฏิบัติและเลานิทานใหเด็กฟงอยูเสมอเปนประจํา จึงไดมี

นักการศึกษาหลายทานที่ไดใหทรรศนะถึงหลักการในการเลานิทานใหประสบผลสําเร็จไวดังน้ี ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540) 

กลาววา ในการเลานิทานส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งคือการสรางความประทับใจใหแกผูฟง จุดเริ่มตนอยูที่การเตรียมใหพรอมซอมใหดี

ของผูเลา ผูที่จะเลาจะตองหาจุดสําคัญของเรื่องใหครบ และสรุปใหไดใจความสําคัญ ดังน้ีประโยคแรกที่ใชในการเริ่มเรื่อง ควร

หาถอยคําที่ฟงดูแลวนาตื่นเตน จูงใจใหติดตามเรื่องตอไป ประโยคสุดทาย ผูเลาจะตองคิดและเตรียมไวกอนวาจะปดเรื่องดวย

ประโยคใด จึงจะเปนการสรุปจบที่จับใจผูฟง โดยทั่วไปมักปดการเลานิทานดวยถอยคําที่กินใจ ใหขอคิดหรือทิ้งทายไวใหคิด

กิจกรรมหลังเลานิทานควรมีคําถามเก่ียวกับนิทานที่นํามาเลาใหเด็กตอบ ซ่ึงอาจเปนคําถามที่เก่ียวกับชื่อตัวละครที่สําคัญ 

เหตุการณที่สําคัญและขอคิดที่ได สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ(2541) กลาวถึงการเลานิทานที่มีขั้นตอนการดําเนินการ

เปนลําดับ ในแตละขั้นตอนของการเลาตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลานิทานมีความหมายประทับใจแก

ผูฟง ในการเตรียมการเพื่อการเลา ครูเปนผูเลา ครูตองจัดเตรียมเน้ือหานิทานกอนถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทานครูควร 

ตองอานใหเขาใจ จําเน้ือเรื่องใหได เม่ือนําไปเลาประกอบภาพในหนังสือจะไดพูดความตอเน่ืองเปนเรื่องราว มีการหยุดพัก 

ถามตอบ จะทําใหเขาใจงายไมลืมการเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่น่ังของครูและเด็กจะตองใกลชิดกัน ครูอาจน่ังสูงกวาเด็ก

เล็กนอย เพื่อใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอ่ืนๆในระดับสายตาเด็ก ขณะเลาครูควรจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ ถาเปน

กลุมใหญใหน่ังลอมวงครู ครูเริ่มกิจกรรมเตรียมเด็กดวยการใหเด็กรองเพลง ดูภาพหรือกลาวคําจูงใจ เพื่อใหเด็กมีอารมณพรอม

ที่จะฟง เม่ือพรอมแลวจึงเริ่มตนดวยการเลานิทานการดําเนินเรื่อง อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดอยางเดียวหรือใชภาษา

ทาทางหรือใชส่ือประกอบ ตางๆทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็กเขาใจงาย ถูกหลักไวยากรณ การ

สนทนาอาจใชภาษาถิ่นหรือใชคําคุนที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลามีประสิทธิภาพและมีความหมายตรงกับจุดประสงคของผู

เลามากขึ้น การสรุปเรื่องขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่องดวยคําถามเก่ียวกับประเด็นสาระสําคัญ

ของเรื่อง ลักษณะของตัวแสดงในเรี่องความรูและคําส่ังสอนที่ไดจากเรื่องเพื่อใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน

เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจําเรื่องราวไดดี อีกทั้งสอดคลองกับหลักการเรียนรูของสมองเปนฐาน ที่กลาววาชวงระยะเวลาที่

สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรูของมนุษยคือ แรกเกิดถึง 7 ป หากมาสงเสริมหลังจากวัยน้ีแลวถือไดวาสายเสียแลวเพราะการ

พัฒนาสมองของมนุษยในชวงวัยน้ีจะพัฒนาไปถึง 80% ของผูใหญ ครูควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ใหเด็ก

เรียนรูผานการเลน เรียนรูอยางมีความสุข จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ดูแลดานสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะ

พัฒนาศักยภาพสมองของเขาไดอยางเต็มความสามารถ  ดวยเหตุน้ีจึงสรุปไดวา หากครูจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สรางแรง

บันดาลใจ กระตุนเราการเรียนรูและพลังดานบวกใหแกผูเรียนจะเปนการทําใหสมองเปดเน่ืองจากอารมณเปด กอใหเกิดการ

เรียนรูที่มีความหมายและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวรและเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูซ่ึงจะทําใหเด็ก

รักในการเรียนรูเพราะการเรียนรูน้ันเปนการเรียนรูทามกลางบรรยากาศที่อบอุนและมีความสุขน้ันเอง 

 

8. ขอเสนอแนะ  

 1) เน่ืองจากเด็กปฐมวัยมีความสนใจการฟงนิทานและสามารถจดจําเน้ือหาของเน้ือเรื่องได จึงควรเริ่มปลูกฝงทักษะ

ทางภาษาจากการอานหรือเลาประกอบนิทานภาพ อยางถูกตอง ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อฝกการฟง การอานและนิสัยการรัก

การอานตั้งแตยังเล็กเปนการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการอานและสงเสริมทักษะการอานตอไปใหดียิ่งขึ้น 
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 2) เน่ืองจากเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเรียนรูตามศักยภาพของสมองในวัยน้ี จึงควรสอดแทรกความรู 

คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และทักษะการคิด ผานเน้ือหาในนิทานภาพใหแกเด็กปฐมวัย เน่ืองจากเด็กเล็กจะ

สามารถซึมซับองคความรูเหลาน้ีไดอยางลึกซ้ึงผานนิทานภาพที่เราอารมณทามกลางบรรยากาศของการเรียนรูที่มีความสุข 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาติดตามผลความคงทนของความรู อยางตอเน่ืองเปนระยะๆ 

2) ควรมีการศึกษาทักษะการคิด จากการใชคําถามปลายเปดในการสรุปองคความรูที่ไดจากเน้ือหา 

นิทานเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายใหแกเด็กไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย 

 

9. กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และชุมชนผูไท บานโคกโกง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบ การฝกปฏิบัติ 

เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาท

ในการแสดงความเคารพมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จํานวน 13 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัยวิเคราะหขอมูล 

คือ คาเฉล่ีย (mean) คารอยละ และสถิติที (t-test แบบ dependent samples) 

ผลการวิจัยพบวา มารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบ 

การฝกปฏิบัติกอนเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 32.26 หลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 75.21 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทในการ

แสดงความเคารพของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติพบวา นักเรียน ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ มีมารยาทในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: นักเรียน  มารยาทในการแสดงความเคารพ  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัต ิ 

 

Abstract 

 

This study aimed to develop manners of respect of students who got lessons using Student Team 

Achievement Division (STAD) technique in practice. The samples were 36 students in Mathayomsuksa 1/8 

of semester 1 and 2, academic year 2016 at Sriwichaiwithaya School, Muang District, Nakhon Pathom which 

were selected using cluster random sampling method. The research tool was lesson plans using STAD 

technique in practice on manners of Thai respect and data collecting tool which was the observation 

form on manners of respect consisting of 13-item checklist. The statistics used for analysis were mean, 

percentage, and dependent sample t-test. 
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The study found that the mean scores of students’ manners of respect were 32.26 and 75.21 

percent before and after they got lessons respectively. Comparing the manners of respect before and 

after lessons using STAD technique practice, the students got lessons using STAD technique practice were 

significantly higher achievement in manners of respect than before lessons at .05 level. 

 

Keywords: student, manners of respect, team achievement division – STAD technique practice 

 

1. บทนํา  

 มารยาทเปนสวนหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางดานวัฒนธรรมของแตละสังคม  ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในดานวิถีชีวิต

ความเปนอยู  โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรม  เชน  การพูด  การเดิน  การยืน  การแสดงความเคารพรวมทั้งการรูจักปฏิบัติตน

ตอผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสม  การอบรมส่ังสอนใหเกิดการเรียนรู  และการฝกปฏิบัติเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง  ซ่ึงผูที่มีสวนเก่ียวของ

ควรตองตระหนักถึงความจําเปนที่ตองสงเสริมและปลูกฝงมารยาทไทยของเด็กและเยาวชนควบคูไปกับการพัฒนาประเทศดานอ่ืน ๆ 

(กิติพงษ เทียนตระกูล และคณะ 2532: 128) ซ่ึงสังคมไทยในปจจุบันไดรับเอาวัฒนธรรมของตางชาติเขามาในหลาย ๆ ดาน  

ไมวาจะเปนการแสดงออก  ภาษา  การพูดจา  จนทําใหเราหลงลืมมารยาทไทย  อันเปนเอกลักษณประจําชาตขิองคนไทย  ดังน้ัน

การแสดงความเคารพที่ถูกตองและดีงามลวนแลวแตเปนการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมทางสังคมไทยอยางแทจริง 

 จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา  พบวาปญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  ซ่ึงเปนส่ิงที่สามารถพบเห็นไดทุกวันจากการที่นักเรียนแสดงความเคารพครู

บิดามารดา  ผูปกครอง  พระพุทธรูป ฯลฯ  โดยนักเรียนไมสามารถแสดงความเคารพไดถูกตองไมวาจะเปนเรื่องระดับการวางมือในการไหว

การยอขา  การกม ฯลฯ จึงทําใหผูเรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเน่ืองจากการแสดงความเคารพเปนวัฒนธรรมประจําชาติไทย 

ที่เราคนไทยควรอนุรักษและปฏิบัติตามแบบแผน  ผูเรียนจึงควรไดรับการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพใหถูกตอง   

 การพัฒนามารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนน้ัน  จึงควรจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกการปฏิบัติ  เพื่อใหนักเรียนรูจัก

แสดงพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมเม่ืออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  โดยจะสรางความประพฤติที่ดีงามใหเกิดขึ้น

ในตัวนักเรียน  และใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมน้ีอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอจนเกิดความเคยชินและติดเปนนิสัย  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตน

ในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ในการจัดกิจกรรมน้ันครูจะตองเปนผูมีบทบาทที่สําคัญคือ  ตองเขาใจเทคนิคและ

วิธีการสอนส่ือและอุปกรณที่เหมาะสมกับบทเรียน  วัย  และความสนใจของนักเรียน  ซ่ึงผูสอนสามารถใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

STADประกอบการฝกปฏิบัตเิปนเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใชในการพัฒนามารยาทไทย  ซ่ึงสุรศักดิ์ หลาบมาลา 

(2531: 3-5) กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไวดังน้ี 

 1. นักเรียนที่เกงไดรับผลดีหรือมีความรูเพิ่มขึ้นจากวิธีการเรียนแบบรวมมือ  เพราะเขามีโอกาสอภิปราย  และสาธิต

ใหเพื่อนดูจึงมีโอกาสปฏิบัติมากจําไดมาก  ไดความคิดตามเพื่อนมาก  จึงทําใหเกิดความคิดคลองในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 

 2. การเรียนแบบรวมมือไมทําใหความคิดวิเคราะห  และการใหเหตุผลระดับสูงของนักเรียนที่เกงลดลง  เพราะวิธีการ

จัดการเรียนรูไมเนนการฝกซํ้าอีก  เขามีเวลาในการเรียนหลักการคิดวิเคราะหและการใหเหตุผลมากขึ้นการวิจัยพบวานักเรียนที่เกง

มักจะใชกลยุทธ  วิธีการแกปญหาระดับสูงเม่ือเรียนแบบรวมมือ 

 3. นักเรียนที่เกงจะเกงทางวิชาการเม่ือเรียนแบบรวมมือ  เพราะเขาทราบวาตองอธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจึงศึกษา

อยางถองแทการที่ไดอธิบายเน้ือหาที่เรยีนหลายๆ ครั้ง  และไดตรวจงานของเพื่อนทําใหเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดดีกวาเดิม 

 4. นักเรียนที่ออนไมถวงเวลาการเรียนรูของนักเรียนที่เกง  เพราะนักเรียนที่ออนทราบวาตนตองรับฟงคําอธิบายจาก

เพื่อนที่เกงจึงตั้งใจฟง 
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 5. ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เกงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  หากเรียนแบบรวมมือเพราะการเรียนแบบรวมมือ

จะตองอธิบายเน้ือหาในบทเรียนใหเพื่อนในกลุมฟง  ซ่ึงการเรียนเพื่ออธิบายทําใหคนอ่ืนฟง  จะมีความละเอียดลึกซ้ึงมากกวาการเรียน

เพื่อตอบขอสอบ 

 6. การเรียนแบบรวมมือน้ันคนอ่ืนๆ ในกลุมตองพึง่พาและยอมรับความชวยเหลือจากนักเรียนที่เกง  เพราะผลการสอบ

คิดเปนคะแนนกลุม  จึงทําใหคนอ่ืนเห็นวานักเรียนที่เกงเปนความหวัง  ตางกับการเรียนแบบอ่ืนที่ทําใหคนอ่ืนคิดวานักเรียนที่เกง

ไมไดชวยเหลือพวกเขาทําใหนักเรียนที่เกงมีปญหาทางสังคม 

 7. การเรียนแบบรวมมือจะชวยสงเสริมทักษะทางสังคมใหแกนักเรียน  เพราะนักเรียนทุกคนรูสึกวาตนมีกลุมมีเพื่อน 

ที่คอยชวยเหลือกัน  จึงทําใหนักเรียนมีความรักใครซ่ึงกันและกัน 

 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนประกอบกับขอมูลจากการสังเกตนักเรียนในการแสดงความเคารพที่ไมถูกตอง  ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาและพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  โดยการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัต ิ

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัตใินการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงความเคารพ

ตามมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STADประกอบการฝกปฏิบัต ิ

 

3.สมมุติฐานการวิจัย 

 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  มีพฤติกรรมในการแสดงความเคารพ

ตามมารยาทไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

ปการศึกษา 2559  จํานวน 10 หองเรียน 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2559

จํานวน 36 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster  Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  คือ  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัต ิ

ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางและวิธีการหาคุณภาพ  ดังน้ี 

1.1 ผูวิจัยไดศึกษาความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และงานวิจัย  โดยการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของกับ

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัต ิ และนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวซ่ึงผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรม

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยของผูเรียน  ดังน้ี 

  1.1.1 ครูเปนผูนําเสนอส่ิงที่นักเรียนตองเรียน  โดยใชรูปแบบการใชคําถามและอภิปรายกลุม 

       1.1.2 การทํางานเปนกลุม  ครูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ  กลุมละประมาณ 4–5 คน  ที่มีความสามารถ

แตกตางกัน(เกง-กลาง-ออน)  มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย  ครูตองชี้แจงใหนักเรียนในกลุมไดทราบถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุม

วาสมาชิกทุกคนจะตองทํางานรวมกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ศึกษา  อภิปรายปญหารวมกัน  และปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  
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เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสอบยอย  สมาชิกทุกคนในกลุมตองทํางานใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดการเรียนรู  ใหกําลังใจและทํางาน

รวมกันได 

       1.1.3 การทดสอบยอย (Quizzes) หลังจากที่นักเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอยแลว  ครูทําการทดสอบปฏิบัติ

เปนรายบุคคล  โดยนักเรียนตางคนตางทํา  ไมชวยเหลือกัน  เพื่อเปนการประเมินความรูที่นักเรียนไดเรียนมา   

        1.1.4 คะแนนของนักเรียนแตละคน  จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานหนักขึ้น  ในการทดสอบแตละครั้ง

ครูจะมีคะแนนฐาน  ซ่ึงเปนคะแนนต่ําสุดของนักเรียนในการทดสอบยอยแตละครั้ง  ซ่ึงคะแนนพัฒนาการของนักเรยีนแตละคน

ไดจากความแตกตางระหวางคะแนนพื้นฐาน (คะแนนต่ําสุดในการทดสอบ) กับคะแนนที่นักเรียนสอบไดในการทดสอบยอยน้ัน ๆ

สวนคะแนนของกลุม  ไดจากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกัน 

  1.1.5 การรับรองผลงานของกลุม  โดยการประกาศคะแนนของกลุมแตละกลุมใหทราบพรอมกับใหคําชมเชย

หรือใหรางวัลกับกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด  โดยคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมีความสําคัญเทาเทียม
กับคะแนนที่นักเรียนแตละคนไดรับจากการทดสอบ 

   ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น                โดยใชรูปแบบการใชคําถามและอภิปรายกลุม 

 

     การศึกษากลุมยอย                               นักเรียนอภิปรายกลุมยอย ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม 

             โดยเนนการปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกัน 

          การทดสอบยอย                                 ทดสอบปฏิบัติเปนรายบุคคล  นักเรียนไมชวยเหลือกัน  

                               

               กลุมที่ไดรับการยกยอง                            กลุมระดับด ี

 หรือไดรับการยอมรับ                                     กลุมระดับดีมาก  

                                                                   กลุมระดับยอดเยี่ยม  

      นําไปสูเปาหมาย/ความสําเร็จของกลุม 

ภาพประกอบ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัติ 

 

 1.2 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ

จํานวน 4 แผน  5 คาบเรียน  ซ่ึงประกอบดวย  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู  จุดประสงคสาระการเรียนรู  ดังน้ี 

  1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู  การแสดงความเคารพดวยการไหว  จํานวน 1 แผน  2 คาบเรียน   

  1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู  การแสดงความเคารพดวยการกราบ  จํานวน 1 แผน  1 คาบเรียน   

  1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู  การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย  จํานวน 1 แผน  1 คาบเรียน   

  1.2.4 แผนการจัดการเรียนรู  มารยาทในการแสดงความเคารพ  จํานวน 1 แผน  1 คาบเรียน   

 1.3 นําแผนการสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมตามแผน 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เพื่อตรวจความถูกตองตามหลักการ  แนวคิดทฤษฎี  กิจกรรม  

ความสอดคลองของจุดประสงคการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการสอน  และการประเมินผล  นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวารายการประเมินตามแผน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ

มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  ทุกรายการประเมิน  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวาเกณฑ 0.50 (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 

2546: 88) อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องเก่ียวกับมารยาทไทย   

ในการแสดงความเคารพ 

 1.4 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทในการ

แสดงความเคารพตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  เพื่อนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการทดลองตอไป  
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 1.5 ดําเนินกิจกรรม  เริ่มดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  ตามแผนการจัดการเรียนรู 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ

ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางและวิธีการหาคุณภาพ  ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และงานวิจัย  โดยการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย

ในการแสดงความเคารพ  และกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว 

 2.2 ผูวิจัยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  ซ่ึงแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีจํานวน 13 ขอตามนิยามศัพทเฉพาะ 

 2.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของรายการสังเกตกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว  นําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวาพฤติกรรมที่สังเกตมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการพฤติกรรมที่สังเกต

ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวาเกณฑ 0.50 (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546: 88)  อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ   

 2.4 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  ตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญแลวปรับปรุงแกไข  เพื่อนําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  ไปทดลองใช 

 2.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง  

แลวนํามาตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบสังเกตดวยคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง

และพิจารณารายการสังเกตที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 - 1.00 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 185) พบวา

รายการสังเกตมีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ 13 ขอ มีคาระหวาง 0.38 - 0.81 และนํามาตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อม่ัน  

ดวยวิธีการนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  พบวา แบบสังเกตมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 ซ่ึงเปนไป

ตามเกณฑระดับ 0.7 ขึ้นไป (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 209)  สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัยได 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แบบแผนการทดลอง  

 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (pre  experimental research)  กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง

(the  one  group , posttest - posttest  design)  และเก็บขอมูลจากสถานการณจริงกอนการทดลองและหลังการทดลอง  

เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการทดลอง  (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2550: 176) 

 การดําเนินการทดลอง  

 การทดลองในครั้งน้ีดําเนินการในภาคเรียนที ่1  และภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2559  ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด

จํานวน 5 สัปดาห  ทําการทดลองจํานวน 5 คาบเรียน  สัปดาหละ 1 คาบเรียน (คาบเรียนละ 55 นาที)  โดยมีขั้นตอน  คือ 

1. กอนที่ผูวิจัยจะทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทไทยในการ

แสดงความเคารพไดทําการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 ที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม

การแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ   

 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่อง

มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ 

3. หลังจากผูวิจัยทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทไทยในการ

แสดงความเคารพไดทําการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 ที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม

การแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  จํานวน 5 ครั้ง  โดยการสุมนักเรียน ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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 4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  กอนและหลัง  

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  และนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติตอไปน้ี  

 1. สถิติพื้นฐาน 

 1.1 การหาคาเฉล่ีย (mean) ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม   

 1.2 วิเคราะหคะแนนที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  กอนและหลัง

การทดลองดวยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  โดย

ใชคารอยละ 

 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน   

 สถิติที (t-test แบบ dependent samples)  เปรียบเทียบการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ   

 

6. สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมมารยาทในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD

ประกอบการฝกปฏิบัต ิ พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  มีคาเทากับ

รอยละ 75.21    

 ตารางที่ 1  แสดงคารอยละของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง

มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัต ิ

เลขที ่

รอยละคะแนนพฤตกิรรมการแสดงมารยาทไทย 

ในการแสดงความเคารพของนักเรียน  

 

เลขที ่

รอยละคะแนนพฤตกิรรมการแสดงมารยาทไทย 

ในการแสดงความเคารพของนักเรียน 

กอน หลัง ผลตาง กอน หลัง ผลตาง 

1 23.08 69.23 46.15 20 38.46 76.92 38.46 

2 30.77 61.54 30.77 21 23.08 84.62 61.54 

3 46.15 92.31 46.15 22 46.15 92.31 46.15 

4 30.77 76.92 46.15 23 23.08 69.23 46.15 

5 30.77 69.23 38.46 24 38.46 76.92 38.46 

6 30.77 84.62 53.85 25 30.77 69.23 38.46 

7 23.08 61.54 38.46 26 46.15 76.92 30.77 

8 30.77 76.92 46.15 27 30.77 69.23 38.46 

9 23.08 69.23 46.15 28 23.08 61.54 38.46 

10 38.46 76.92 38.46 29 46.15 76.92 30.77 

11 30.77 76.92 46.15 30 23.08 61.54 38.46 

12 30.77 69.23 38.46 31 30.77 76.92 46.15 

13 38.46 76.92 38.46 32 38.46 84.62 46.15 

14 30.77 69.23 38.46 33 30.77 84.62 53.85 

15 23.08 76.92 53.85 34 30.77 61.54 30.77 

16 30.77 92.31 61.54 35 38.46 69.23 30.77 

17 38.46 84.62 46.15 36 30.77 76.92 46.15 

18 30.77 69.23 38.46 รอยละ

เฉลี่ย 
32.26 75.21 42.95 

19 30.77 84.62 53.85 

 จากตาราง  พบวา  รอยละคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน  โดยการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  กอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติมีคารอยละระหวาง 

23.08 – 46.15  หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัต ิ มีคารอยละระหวาง 61.54 – 92.31 เพิ่มขึ้น 
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อยูในชวงระหวางรอยละ 38.46 – 46.15  คะแนนคารอยละเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค STAD

ประกอบการฝกปฏิบัติ  กอนเรียนเทากับ 32.26  หลังเรียนเทากับ 75.21  เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติพบวาสูงขึ้น  มีคาเฉล่ียรอยละของผลตางเทากับ 42.95 

 ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของพัฒนาการพฤติกรรมนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

STAD  ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่อง มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ 
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รอยละของพัฒนาการ 32.26 44.87 52.14 63.25 75.21

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5

 
 จากตาราง  พบวา  เม่ือเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัต ิ โดยผลการเรียนรูหลังเรียน 75.21  สูงกวากอนเรียน 

32.26  พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติมีมารยาทในการแสดงความเคารพ

สูงกวากอนเรียน 

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD

ประกอบการฝกปฏิบัติ  พบวาหลังจากที่นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ   มี

มารยาทในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ตารางที่ 3 แสดงคาที (t-test แบบ dependent samples) เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทย

ในการแสดงความเคารพของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัต ิ  

คะแนนพฤติกรรม 

มารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน 

N x  S.D. t p-value 

กอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัติ 36 4.19 0.92 
31.83 .00 

หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ STAD  ประกอบการฝกปฏิบัต ิ 36 9.78 1.14 

 จากตาราง  พบวา  เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน  กอนและหลัง

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD  ประกอบการฝกปฏิบัติจริง  โดยผลการเรียนรูหลังเรียน ( x = 93.78 , S.D. = 1.14 )  สูงกวา

กอนเรียน ( x = 4.19 , S.D. = 0.92 )  พบวาหลังจากที่นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัต ิ

มีพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   

 

7. การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  มีคาสูงกวากอนการใช

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงอยางเปนขั้นตอน  จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เรื่องมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 

1.00 ทุกรายการประเมิน  อีกทั้งพบวา คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียน  

มีการเปล่ียนแปลงในทางที่สูงขึ้น  กอนเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 32.26  หลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 75.21  มีคาเฉล่ียรอยละของผลตาง

เทากับ 42.95  เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

STADประกอบการฝกปฏิบัติ  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  มีมารยาท
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ในการแสดงความเคารพสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาผูเรียนมีการพัฒนามารยาทไทยในการ

แสดงความเคารพของนักเรียนที่ดีสอดคลองกับเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  ที่ใหผูเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม

คะแนนของทุกคนคือคะแนนของกลุม  ทั้งยังใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเม่ือลงมือปฏิบัติบอย ๆ ซํ้า ๆ ก็จะเกิดความชํานาญจนนักเรียน

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของเทคนิคการจัดกิจกรรมSTAD ที่วาการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams– Achievement Division) เปนรูปแบบการสอนที่ครบวงจร  

นักเรียนเรียนรูได   โดยการลงมือปฏิบัติส่ิงตาง  ๆดวยตนเองโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คนเนนใหมีการแบงงานกันทํา

ชวยเหลือกันรวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมายในกลุมหน่ึง ๆ ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน  

ในขณะเรียนสมาชิกในกลุมสามารถชวยเหลือกันในการทํางานในเน้ือหาน้ัน ๆ แตเม่ือจบบทเรียนจะทดสอบเปนรายบุคคลแลว

นําคะแนนมาเฉล่ียเปนคะแนนของกลุมมีการประกาศคะแนนของกลุมกลุมใดมีคะแนนเฉล่ียถึงเกณฑกําหนดไวจะไดรับรางวัล  และ

เม่ือเรียนครบ 5–6 สัปดาหแลวนักเรียนสามารถเปล่ียนกลุมได (ชัยวัฒน  สุทธิรัตน, 2555: 197)  และนอกจากน้ันการจัดการเรียนรู

แบบฝกปฏิบัติจริง  มีประโยชน1) เปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของผูอ่ืนไดเรียนรู 

การเอาใจเขามาใสใจเราเกิดการเรียนรูที่ลึกซ้ึง2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ  และเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและ

พฤติกรรมของตน 3) เปนวิธีสอนที่ชวยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ  ตัดสินใจ  และแกปญหา  4) เปนวิธีสอนที่ชวยให

การเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง5) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  ไดเรียนรู

อยางสนุกสนานและการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนเพราะขอมูลมาจากผูเรยีนโดยตรง  6) ทําใหเด็กเกิดประสบการณตรง

แลวใชความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนสําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงใหดีขึ้น  7) เด็กมีการปฏิสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ 

อยางหลากหลายทําใหเกิดแนวคิดใหม  ๆมากมาย  8) เด็กคิดเปน  ทําเปนแกปญหาได  9) เม่ือไดลงมือปฏิบตัิ  เด็กจะจําความรูไดแมน

และนานกวาการทองจํา  10) เกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ จากการทํากิจกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให

เด็กเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริงคือการจัดสถานการณ  เพื่อใหเด็กไดปฏิบัติจริงเพราะจะทําใหเด็กจําไดแมนยําและสามารถ

นํามาใชไดใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันตอไปไดอยางเหมาะสม (ทิศนา  แขมมณี,2551: 361)  ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

ปะศิรัตน  ธรรมศิริ (2556: 41-43) ไดทําการวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 – 2

โรงเรียนชุมชนบานหัวขัวจังหวัดขอนแกน  โดยใชกิจกรรมเลานิทานประกอบการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

การแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการฝกปฏิบัติจริงผลการการวิจัยพบวา

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ 

การฝกปฏิบัติจริง  พบวา  คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงในทางที่สูงขึ้น

ตั้งแตกอนการทดลองระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. จากผลการวิจัย พบวามัธยมศึกษาปที่ 1/8 มีการพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนหลังจาก 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  สูงกวากอนใช  ดังน้ันครูผูสอน  เรื่องมารยาทไทยในการ

แสดงความเคารพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรนําแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใชพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพของนักเรียนในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2. นักเรียนควรกระทํากิจกรรมซํ้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง  เพื่อกระตุนใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการ

แสดงความเคารพใหมากที่สุด  โดยกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมประจําวันอยางเปนธรรมชาติ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติ  เพื่อพัฒนามารยาทไทยในการแสดงความเคารพ

ของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบไปดวยเน้ือหาเก่ียวกับมารยาทไทยในการแสดงความเคารพเพียงเรื่องเดียว
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ซ่ึงหากนําไปพัฒนาตอไปควรเพิ่มเน้ือหาของมารยาทไทยเรื่องอ่ืนๆดวย  เชน  การยืน  การเดิน  การนอนการน่ัง  การรับของ

และการสงของ  เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการพัฒนาพฤติกรรมมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  โดยการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคSTAD ประกอบการฝกปฏิบัติกับรปูแบบการสอนรูปแบบอ่ืน  ๆที่พัฒนาพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ 

3. ควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ประกอบการฝกปฏิบัติไปใชบูรณาการกับการจัด การเรียนรูอ่ืน ๆ 

เชน  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนตน  เพือ่จะไดขอสรุปของผลการศึกษาที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เปรียบเทียบความสามารถ

ดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus และเปรียบเทียบความสามารถ

ดานการอานและการเขียนภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 1 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนประถมศึกษา ปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แผนการจัดการ

เรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาไทย และดานการเขียน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ภาพรวมความสามารถดานการอาน กอนเรียนนักเรียน

ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.66 หรือคิดเปนรอยละ 48.29 กับความสามารถดานการเขียนกอนเรียนไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.35 

หรือคิดเปนรอยละ 43.42 และมีคะแนนการอานหลังเรียนเฉล่ีย 17.63 หรือคิดเปนรอยละ 88.16 และมีความกาวหนา คะแนนเฉล่ีย 

7.97 คิดเปนรอยละ 39.86 กับคะแนน การเขียนหลังเรียนเฉล่ีย 8.92 หรือคิดเปนรอยละ 89.21 และมีความกาวหนา คะแนนเฉล่ีย 

4.58 คิดเปนรอยละ 45.79 2) ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการ

จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความสามารถดาน

การอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus หลังเรียน สูงกวา

เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ: การอาน  การเขียน  การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 
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Abstract 

 

This research aimed to 1) study of reading and writing; 2) compare their ability of reading and 

writing before and after using; 3) compare their ability of reading and writing in Thai language after using 

KWL-Plus learning management with 70 percent criterion in Thai language of the students in grade 1. The 

sample group was 38 1stgrade students class 1/2 from Anubansakuljit school Soengsang district. The research 

instruments were management lesson plans and choice test of reading ability in Thai language and a 

subjective test of writing ability in Thai language. Means, percentages, standard deviations and t-test 

were use in data analysis. The findings showed that; 1) The ability of reading and writing of students 

before using KWL-Plus learning management mean scores were 9.66, 48.29 percent; as sane as the ability of 

writing before using KWL-Plus learning management were 4.34, 43.42 percent; after the implementation 

of KWL-Plus learning management were 17.63, 88.16 percent, Their progress were 7.97, 39.86 percent as 

same as the ability of writing after using KWL-Plus learning management, their mean scores were 8.92, 

89.21 percent and their progress were 4.58, 45.79 percent; 2) The ability of reading and writing of students 

after using KWL-Plus learning management was higher than before implementing KWL-Plus with the 

statistical significance at the .01 level and 3)  The ability of reading and writing of students after using 

KWL-Plus learning management was higher than 70 percent criterion with the statistical significance at 

the .01 level. 

 

Keywords: reading, writing, KWL-Plus learning management 

 

1.  บทนํา 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีตอกัน  

ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือ                 

ในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

วิจารณ  และสรางสรรค ใหทันตอการเป ล่ียนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 1) โดยทักษะสําคัญที่ตองฝกฝน คือ ทักษะการอานและการเขียน การอานมีความสําคัญ            

อยางยิ่งในการแสวงหาความรู จากความสําคัญของการอานดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 จึงได กําหนดสาระการอาน เปนหน่ึงในสาระในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนดคุณภาพผูเรียน                          

ในดานการอาน เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่  3 ไววา สามารถอานออกเสียงคํา คําคลองจอง  ขอความ เรื่องส้ัน ๆ                               

และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตอง คลองแคลว เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล                 

ลําดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคําส่ั งคําอธิบายจากเรื่องที่อานได                   

เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสืออยางสมํ่าเสมอ  และมีมารยาทในการอาน                   

และกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ไววา สามารถใชกระบวนการอานสรางความรู

และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  

2551 : 2-4) ทักษะที่สําคัญอีกทักษะหน่ึงในสาระการเรียนรูภาษาไทย คือ ทักษะการเขียนเพราะการเขียนเปนส่ิงจําเปน                  

และสําคัญอยางยิ่งในการส่ือสารเพื่อทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืน ดังที่ ถวัลย  มาศจรัส (2545 : 2) ไดกลาวไว การเขียน                    
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มีความสําคัญตอการส่ือสารระหวางกันไมนอยไปกวาการพูด การที่จะทําใหผูรับสารหรือผูอานเกิดความเขาใจถึงส่ิงที่ผูเขียน 

ตองการส่ือสารอยางถูกตอง  ผูเขียนจะตองจัดระเบียบความคิดออกมาอยางเปนระบบและตองเลือกใชถอยคําภาษาไทย               

ในการเขียนที่ถูกตองชัดเจนเพื่อส่ือความหมายที่ตนเองตองการอยางครบถวนสมบูรณ การเขียนจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับคนทุกคน 

จากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร อําเภอเสิงสาง สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รวมทั้งประสบการณ 

ในการเปนครูจัดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษามาเปนเวลา 5 ป พบวา นักเรียน                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีปญหาดานการอานและการเขียนมากที่สุด โดยจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556 พบวา นักเรียนมีคะแนนรอยละ ดานความสามารถ ดานภาษา                    

อยูที่คะแนน 48.14 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3.  2556) ผลการประเมินดังกลาว พบวา 

สาระที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา คือ สาระการอาน การเขียน เพราะมีคะแนนต่ําเม่ือเทียบกับสาระอ่ืน ปญหาดังกลาว 

เม่ือวิเคราะหสาเหตุสําคัญ ซ่ึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานการเขียน เน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญคือ           

การอานชา อานไมออก และผูสอนใชวิธีการสอนที่ไมเหมาะสมกับนักเรียน ไมจัดการเรียนรูโดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ                 

ไมมีเทคนิควิธีที่ชวยกระตุน ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสอนอานและเขียน             

จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาวิธีการสอนอานและเขียนมีหลายวิธี และวิธีที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คือ 

การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน การเขียนโดยเชื่อมโยง

ความรูเดิมกับความรูใหม ผูเรียนมีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมายตรวจสอบความเขาใจของตนเอง และมีการจัดระบบขอมูล           

เพื่อนํามาใชในภายหลังอยางมีประสิทธิภาพและเปนเทคนิควิธีสอนที่ชวยกระตุนนักเรียนใหเปนนักคิดในขณะที่อาน                        

โดยที่นักเรียนจะทํานายเหตุการณในเรื่องที่จะอาน กอนที่จะเริ่มอานเรื่องที่กําหนดนักเรียนจะพิจารณาความรูความเขาใจ            

ของตนเองที่มีตอเรื่องที่อาน ในขณะที่อานนักเรียนจะตรวจสอบเหตุการณในเรื่องวาเปนไปตามที่นักเรียนไดทํานายไวหรือไม 

และสรุปความคิดรวบยอดหลังการอานเสร็จส้ิน (Carr and Ogle.  1987 : 626-631) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา                 

การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปนวิธีการจัดการเรียนรูทีสงเสริมทักษะการอานเพื่อการคิด ทั้ งกอนอาน ระหวางอาน   

และหลังอานและสงเสริมทักษะการเขียนในขั้นของการสรุป โดยใชแผนภูมิรูปภาพความคิด รวมทั้งสงเสริมการเรี ยนรู                        

โดยการระดมกําลังสมอง ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus จึงเปนวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถ                         

ดานการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพไดสอดคลองกับงานวิจัยของ (ไกรษร  ชายฮวด.  2553 : 76 ; มนภรณ  ใจรอบรู.  

2551 : 91-93) ซ่ึงไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู                     

แบบ KWL-Plus ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานและเขียนภาษาไทยสูง ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน

รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนการแกปญหาดานการอานและการเขียนภาษาไทย จึงมีความสนใจ                      

ในการสอนอาน และเขียนแบบ KWL-Plus ซ่ึงเปนวิธีการสอนอยางเปนระบบ ผูเรียนสามารถใชทักษะทางภาษา                           

อยางหลากหลายและเปนการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คือ สาระการอาน  สาระการเขียน สาระการฟง               

ดู พูด และนําการเขียนแผนผังความคิดเขามารวมดวยเพื่อเปนการทบทวนความรู ความเขาใจจากเรื่องที่อาน โดยใชบทเรียน 

ส่ือ นวัตกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น และนําผลการทดลองครั้งน้ีมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน               

มีความสามารถในการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  1                        

โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 
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2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 

2.3  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                  

หลังการจัดการเรียนรูแบบ  KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70  

 

3.  ความสําคัญของการวิจัย 

3.1  ทําใหทราบผลการศึกษา  ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               

ปที่ 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ  KWL-Plus ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2 เปนแนวทางสําหรับครูหรือผู เ ก่ียวของในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               

และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในชั้นอ่ืน ๆ ตอไป 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี   

4.1  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  

โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 จํานวน 3 หองเรียน                 

นักเรียนทั้งส้ิน 114 คน 

4.2  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 38 

คน ซ่ึงไดมา โดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) 

4.3  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus   

4.4  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานอานและการเขียนภาษาไทย 

4.5  สาระการเรียนรู ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สาระการอานและการเขียน รายวิชาภาษาไทย รหัส ท11101               

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร พ.ศ. 2553 

4.6 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง                      

จํานวน 10 แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 1 ชั่วโมง 

 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถดานการอานในเรื่องของการอานประโยค ขอความ หรือเรื่องราวส้ัน ๆ แลว

สามารถจับใจความของเรื่อง บอกรายละเอียด เรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน และการเขียนส่ือสารดวยคํา ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus โดยปรับใชขั้นตอนการจัดการเรียนรูของ วัชรา เลาเรียนดี 

(2547 : 146-147) ซ่ึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอานเรียกวา K 

(What we know) ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา W (What we want to know) ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน 

เรียกวา L (What we have learned) ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด (Mind mapping) ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่อง                        

จากการอาน (Summarizing) รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6.  สมมุติฐานการวิจัย 

6.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน             

และการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

6.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน             

และการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ  70 

 

7.  วิธีดําเนินการวิจัย  

7.1  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2559  

โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จํานวน 3 หองเรียน                

นักเรียนทั้งส้ิน 114 คน 

7.2  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 38 คน                                

ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) (สมบูรณ  ตันยะ.  2554 : 110) 

7.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งน้ีประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม 10 ชั่วโมง  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ สวนประกอบ 

กระบวนการจัดการเรียนรู การสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  

            7.4  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

และดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู หลังจากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ เพื่อหาความเชื่อม่ัน             

พบวา มีคาเฉล่ียรายขอ 3.51 ขึ้นไป แลวนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะ มาปรับปรุงใหแผนจัดการเรียนรู                                 

มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พบวา ผลการประเมินแผนจัดการเรียนรู มีคาเฉล่ียอยูที่ระดับ 4.76 หรือ อยูระหวาง 4.67-5.00               

ซ่ึงมีความเหมาะสมมากที่ สุด หลังจากน้ันจึงดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว                

จํานวน 3 แผน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน พบวา            

แตละกิจกรรมนานเกินไปจึงไดปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและปรับขั้นนําใหนาสนใจยิ่งขึ้นเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

ตอไป 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus   

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนตามขั้นตอน

การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มี 5 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอานเรียกวา K (What we know) 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา L 

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภาพความคิด 

ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทย 

 

ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาไทย 
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8.  การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559                 

โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

8.1  ทดสอบกอนการจัดการเรียนรู  ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและแบบทดสอบ                          

วัดความสามารถดานการเขียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

8.2  ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน 

8.3  ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและแบบทดสอบ                           

วัดความสามารถดานการเขียน 

 

9.  การวิเคราะหขอมูล 

9.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสามารถดานการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                 

จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ไดแก คาเฉล่ีย ( X ) คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

9.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสามารถดานการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                     

จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ระหวางการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรู โดยการทดสอบที (t-test for one 

sample) 

9.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสามารถดานการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                       

จากการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70 โดยทําการทดสอบคาที (t-test for dependent) 

 

10.  ผลการวิจัย 

การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัด                   

การเรียนรูแบบ KWL-Plus ผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1  คะแนนและรอยละของความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus  

เลขที ่

การอาน การเขียน 

กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา 

คะแนน  

(20) 

รอยละ คะแนน  

(20) 

รอยละ คะแนน 

(20) 

รอยละ คะแนน  

(10) 

รอยละ คะแนน  

(10) 

รอยละ คะแนน  

(10) 

รอยละ 

เฉล่ีย 9.66 48.29 17.63 88.16 7.97 39.87 4.34 43.42 8.92 89.21 4.58 45.79 

S.D. 4.08 - 2.29 - 2.99 - 3.03 - 1.46 - 2.51 - 

 

จากตารางที่ 1  ความสามารถดานการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู                     

แบบ KWL-Plus พบวา กอนจัดการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.66 คิดเปนรอยละ 48.29 หลังการจัดการเรียนรู

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 17.63 คิดเปนรอยละ 88.16 และมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ 7.97 คิดเปนรอยละ 

39.87  และความสามารถดานการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 

พบวากอนจัดการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.34  คิดเปนรอยละ 43.42 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเทากับ 8.92  คิดเปนรอยละ 89.21 และมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 45.79 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

การอานกอนเรียน 38 20 9.66 4.08 
16.434** 0.00 

การอานหลังเรียน 38 20 17.63 2.29 

การเขียนกอนเรียน 38 10 4.34 3.03 
11.241** 0.00 

การเขียนหลังเรียน 38 10 8.92 1.46 

**มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

  

จากตารางที่ 2 พบวา ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1               

หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                  

หลังการจัดการเรียนรู แบบ KWL-Plus กับเกณฑรอยละ 70 

สถานการณ N คะแนนเต็ม คะแนนรอยละ 70 X  S.D. t p 

การอานหลังเรียน 
38 20 14 17.63 2.29 

9.755 

** 
0.00 

การเขียนหลังเรียน 
38 10 7 8.92 1.46 

8.116 

** 
0.00 

**  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 3  พบวา ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1          

หลังการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

11.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

โดยการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  

11.1.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอาน

ภาษาไทย  หลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการจัดการ

เรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนตามสมมุตฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ                   

การจัดการเรียนการสอนแบบ KWL-Plus เปนยุทธวิธีในการสอนอานที่เปนลําดับขั้นตอนดังน้ี คือ 

 11.1.1  ขั้น K-What we know (นักเรียนรูอะไรบาง) เปนขั้นตอนที่ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กระดมสมอง              

เพื่อตอบคําถามเก่ียวกับความรูเดิมของเรื่องที่อานเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมจะทําใหนักเรียนมีความรูพื้นฐาน                     

ในการคาดเดาเรื่องหรือเหตุการณ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรม              

การเรียนรูของนักเรียน พบวา ในระยะแรก ๆ คือแผนการเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 เม่ือครูถามคําถามนักเรียนยังไมคอยม่ันใจ             

ในการตอบคําถาม ตอบคําถามเพียงเล็กนอย เม่ือครูเสริมแรงใชคําถามยั่วยุกระตุนใหนักเรียนคิดโดยเริ่มจากคําถามงาย ๆ               

จูงใจใหนักเรียนอยากตอบละกระตุนใหนักเรียนชวยกันระดมสมองในการตอบคําถาม นักเรียนก็สามารถตอบคําถามไดมากขึ้น                    
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และเม่ือนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูจนครบทั้ง 10 แผน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริกาญจน  โกสุม และดารณี  คําวัจนัง 

(2545 : 42) ที่กลาวไววาการถามคําถามเปนศิลปะที่ซับซอน ครูควรใชคําถามที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความตองการตอบคําถาม

ดวยความเต็มใจ โดยอาศัยเทคนิคการถามที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และถามคําถามโดยคํานึงถึงระดับ ประเภทและคํา              

ที่ใชในคําถามรวมทั้งมีเทคนิคในการรับคําตอบที่จะทําใหผูเรียนรูสึกวาครูสนใจรับรูและเขาใจในคําตอบของเขา 

 11.1.2  ขั้น W-What we want to know (นักเรียนตองการรูอะไรบาง) เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหนักเรียน                    

มีความอยากรูอยากเห็น โดยครูใชวิธีตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกันคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน ซ่ึงในขั้นตอนน้ี

นักเรียนไดรับการกระตุนและแนะนําใหตั้งคําถามอยางหลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนใชคําถามน้ีเปนจุดหมายเพื่อคนหา

คําตอบในขั้นตอไป จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา ในแผนการจัดการเรียนรูแรก ๆ นักเรียนตั้งคําถาม

ไดเพียงเล็กนอย เม่ือครูกระตุนและแนะนําใหนักเรียนตั้งคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไหร ทําไม อยางไร นักเรียน            

ก็สามารถตั้งคําถามไดมากขึ้น และเม่ือไดรับการจัดการเรียนรูไดครบทุกแผน ไดรับคําแนะนําจากครูอยางใกลชิด นักเรียน

สามารถตั้งคําถามไดอยางหลากหลายสอดคลองกับ วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 19-20) ซ่ึงกลาวไววา เม่ือใดก็ตามที่คร ู                    

ใชคําถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุนกระบวนการคิดของเด็ก การเรียนรูของเด็กจะสนุกสนานมากขึ้นไมวาจะจูงใจหรือไมก็ตาม 

 11.1.3  ขั้น L-What we have learned  (นักเรียนไดเรียนรูอะไร) หลังจากที่นักเรียนไดอานเน้ือเรื่องอยางละเอียด  

เพื่อคนหาคําตอบในส่ิงที่ตนอยากรูจากเรื่องที่ครูนํามาใหอาน นักเรียนจะรูสึกสนุกสนานกับการอานเรื่อง ซ่ึงขั้นตอนน้ีชวย

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา ในแผนการจัด               

การเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนสามารถตอบคําถามไดแตยังไมตรงประเด็นเทาที่ควร และสวนใหญเปนการคัดลอกขอความ

จากเรื่องที่อานมาตอบคําถาม เม่ือครูกระตุนใหนักเรียนชวยกันระดมสมองตรวจสอบความเขาใจในการอานในสวนที่ยัง                

ไมเขาใจหลาย ๆ ครั้ง แลวทําความเขาใจกับคําถามใหชัดเจน ใชสํานวนภาษาของตนเองในการตอบคําถามใหตรงประเด็น            

ก็สามารถตอบคําถามไดและตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-10 สามารถตอบคําถามไดคลองแคลวและถูกตองดวยสํานวน

ภาษาของตนเอง 

 11.1.4  ขั้นการสรางแผนภาพความคิด (ขั้น Plus) เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการอานมาจัดระบบ              

โดยการนําความรูที่ไดมาสรางแผนภาพความคิดเพื่อสรุปองคความรูที่ไดจากการอาน ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะทําใหนักเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานและสามารถเขาใจเน้ือเรื่องไดอยางชัดเจนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

พบวา ในระยะแรก ๆ นักเรียนยังจัดระบบขอมูลเพื่อนํามาเขียนแผนผังความคิดยังไมเปนระบบเทาที่ควร เม่ือครูแนะนํา                  

และใหขอสังเกตใหนักเรียนชวยกันทบทวนความเขาใจในการอานตั้งแตขั้น K  W และขั้น L และนําคําถาม และคําตอบ                        

มาสรุปเปนความคิดรวบยอดโดยเฉพาะดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร ทําไม อยางไร)                

ดานการสรุปใจความสําคัญ และดานการบอกความสําคัญของเรื่องและนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบใหสัมพันธกันนักเรียน                     

ก็สามารถเขียนแผนผังความคิดไดดีขึ้น และเม่ือนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูจนครบทั้ง 10 แผน และไดรับคําแนะนําจากครู             

อยางใกลชิด นักเรียนก็สามารถเขียนแผนผังความคิดไดรวดเร็วขึ้นและสัมพันธกับเรื่องที่อานสอดคลองกับแนวคิดของ Carr 

และ Ogle (1987 : 626-631) ไดกลาวไววา  เทคนิค KWL-Plus เปนเทคนิควิธีสอนที่ชวยกระตุนนักเรียนใหเปนนักคิด 

ในขณะที่อานโดยที่นักเรียนจะทํานายเหตุการณในเรื่องที่จะอาน กอนที่จะเริ่มอานเรื่องที่กําหนดนักเรียนจะพิจารณาความรู

ความเขาใจของตนเองที่มีตอเรื่องที่จะอาน ในขณะที่อานนักเรียนจะตรวจเหตุการณในเรื่องวาเปนไปตามที่นักเรียนไดทํานาย

ไวหรือไม และสรุปความคิดรวบยอดหลังการอานเสร็จส้ิน สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 144-145)          

ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดเพราะแตละขั้นตอนจูงใจใหนักเรียน  

คิดที่ไดอานโดยละเอียดโดยเฉพาะการถามคําถามและการเสริมแรงของครูดวยการยกยองชมเชยใหรางวัล ชวยใหนักเรียน

อยากรูอยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซ้ึงมากขึ้นชวยใหผูเรียนอานอยางพิจารณา อานอยางละเอียดไดทบทวนส่ิงที่รูมา

กอนส่ิงที่ตองการเรียนรูและใชแผนภาพความคิดในการสรุปองคความรูที่ไดจากการอาน ซ่ึงแสดงออกถึงความเขาใจ                  

อยางแทจริงของนักเรียน  และสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2553 : 75) และสมศักดิ์                 
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ภูวิภาดาวรรธน (2553 : 75)  ที่ไดกลาวไวทํานองเดียวกันวาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เปนวิธีการจัดการเรียนรู            

ที่มีเปาหมายเพื่อสอนภาษาที่มีการอานเพื่อความเขาใจไดเปนอยางดี และเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทักษะ

กระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนกําลังคิดอะไรมีวิธีการคิดอยางไรสามารถตรวจสอบความคิด

ของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเองไดโดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทํา 

ความเขาใจตนเองและมีการวางแผนตั้งจุดมุงหมาย 

 ดังน้ัน การจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus จังสามารถพัฒนาความสามารถในการอานได ซ่ึงจะเห็นไดจากนักเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการอานสูงขึ้น โดยพบวากอนการจัด                                                                           

การเรียนรูนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 48.29 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 88.16 และมีคะแนน

ความกาวหนาเฉล่ียรอยละ 39.87 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนภรณ  ใจรอบรู (2551) ที่พบวาผลการเรียนรูดานการอาน

เชิงคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประภาพร  ชัยปายาก (2549) ที่พบวา ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน

เฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของไกรษร  ชายฮวด (2553) ที่พบวาทักษะ   

การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 

77.50 และจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 85.71 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดและสอดคลองกับงานวิจัยของ Carr และ Ogle 

(1987) ; Vincent (1994) ; Mary และคณะ (1994) ; Costa (1995) ; Witherspoon (1996) ที่พบวา การจัดการเรียนรู

แบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาความเขาใจในการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

11.2.  จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus มีความสามารถดานการเขียน

ภาษาไทย  หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการจัด                   

การเรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-plus ทุกขั้นตอนลวนสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนคําขอความ สงผลถึงการเขียนสรุป

ใจความสําคัญของเรื่องไดดี  คือนักเรียนไดตอบคําถามจากการวางแผนการอานดวยการตั้งคําถาม ซ่ึงควบคูกับนักเรียน                   

ไดคนหาคําศัพทเกา และคําศัพทใหมเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมไดฝกเขียนและสะกดคํา นําไปสูการฝกเขียน

คําถามและการเขียนเพื่อตอบคําถามได และสามารถตรวจสอบความเขาใจในการอานดวยการตอบคําถาม สรุปองคความรู 

ดวยการเขียนแผนผังความคิด ซ่ึงแตละขั้นตอนนักเรียนไดคิด ระดมสมองทําใหเขาใจเรื่องที่อานและการเขียนสะกดคํา               

ที่ถูกตองอยางชัดเจน เม่ือนักเรียนไดฝกซํ้า ๆ ก็จะสงผลใหนักเรียนสามารถเขียนไดดี สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา               

เลาเรียนดี (2547 : 145) ซ่ึงกลาววาการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปาหมาย     

และวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน จัดการกับสาระความรูขึ้นใหมตามความเขาใจของตนเอง                

โดยการใชแผนผังมโนทัศน หรือแผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องที่อานจากแผนผังน้ัน และสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย  

มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2553 : 75) และสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2553 : 75) ที่กลาวไวทํานองเดียวกันวาการจัด               

การเรียนรูแบบ KWL-plus เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอานซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิด

อยางรูตัววาตนกําลังคิดอะไร  มีวิธีคิดอยางไรสามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิด

ของตนเองได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการ ทําความเขาใจ มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบ

ความเขาใจของตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus จึงสามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาไทยได ซ่ึงจะเห็นไดจาก

นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-plus มีความสามารถดานการเขียนสูงขึ้นโดยพบวากอน                 

การจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 43.42 หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 89.21 และมีคะแนน
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ความกาวหนาเฉล่ียรอยละ 45.79 ทั้งน้ีเปนเพราะขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus ทุกขัน้ตอน ทั้งกอนอาน               

ระหวางอาน และหลังการอาน นักเรียนไดฝกคิดทุกขั้นตอนไดนําความรูเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูใหมในขั้น K ไดตั้งคําถาม

เพื่อเปนจุดหมายในการอาน ในขั้น W ซ่ึงในขั้นน้ีนักเรียนไดตั้งคําถาม เพื่อเปนจุดหมายที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนไดคนควาหา

คําตอบและไดศึกษาคําศัพทตาง ๆ ควบคูไปดวย เม่ือนักเรียนไดศึกษาและคนหาคําตอบเพื่อตอบคําถามที่ตั้งไวในชอง L                

จนครบ แลวนําส่ิงที่ไดทั้งหมดมาจัดระบบดวยการเขียนแผนผังความคิด เม่ือนักเรียนเขียนแผนผังความคิดไดนักเรียน             

ก็สามารถนําแผนผังความคิดน้ันมาสรุปความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่อานไดอยางชัดเจน จากการสังเกตพฤติกรรม                  

การเรียนรูของนักเรียน พบวาในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนเขียน โดยการนําขอความจากเน้ือเรื่องมาเรียง

ตอกันซ่ึงไมตรงกับจุดมุงหมายเม่ือครูกระตุนและคอยแนะนําแนวทางในการเขียนและใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด  

ตรวจสอบความเขาใจในการอานอีกครั้งชวยกันจัดลําดับขอมูลหาคํามาเชื่อมประโยค และนําขอมูลที่ไดมาเขียนเปนประโยค

ดวยภาษาของตนเองใหเขาใจงาย และไดใจความนักเรียนสามารถเขียนไดดีขึ้นและตั้งแตแผนที่ 4-10 เม่ือนักเรียนไดฝกหลาย 

ๆ ครั้ง ครูคอยเสริมแรง และกระตุนใหชวยกันระดมความคิดและแกไขในสวนที่บกพรอง นักเรียนก็สามารถเขียนดวยสํานวน

ของตนเองไดใจความ สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา  มงคลไชยสิทธ์ิ (2548) ไดพัฒนาบทเรียนแบบ KWL-Plus รวมกับบท

อานที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดและเพื่อศึกษาความเขาใจในการอานความรูคําศัพทและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนกอนและหลังจากที่ไดรับการสอนแบบ KWL-Plus รวมกับบทอาน ที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียน        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนแบบ KWL-Plus รวมกับ              

บทอานที่ไดรับการเพิ่มเติมรายละเอียดมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด  

 

12.  ขอเสนอแนะ 

12.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 

         12.1.1  ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนควรใหคําแนะนํา และกํากับเรื่องเวลาในการจัดการเรียนรู            

ในแตละขั้นตอนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

         12.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนจะตองเตรียมส่ือวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ใหพรอมและครบถวน   

เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะไดตรงตามเวลาที่กําหนดตามแผนการจัดการเรียนรู 

12.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

         12.2.1  ควรมีการวิจัยความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยจากการจัดการเรียนรู                             

แบบ KWL-Plus ในสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นอ่ืน ๆ ดวย 

         12.2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus กับวิธีการจัดการเรียนรู

แบบอ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนได 

         12.2.3  ควรทําการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาไทยที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู

แบบ KWL-Plus  
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรม

ทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair 

share กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาล ปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ

เรียนรู แบบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม การวิเคราะหขอมูล ใชการหา

คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ(%) และการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษา พบวา ความสามารถใน

การใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

ความสามารถในการใชกลามเน้ือ มัดเล็กกอนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 14.93 หรือคิดเปนรอยละ 49.41 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 4.01 หลังเรียน มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 25.68 หรือคิดเปนรอยละ 85.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

3.82 มีความกาวหนาเฉล่ีย 10.93 หรือคิดเปนรอยละ 36.43 สวนพฤติกรรม ทางสังคม กอนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.43 

หรือคิดเปนรอยละ 46.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 16.00 หรือคิดเปนรอยละ 88.89 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 มีความกาวหนาเฉล่ีย 7.54 หรือคิดเปนรอยละ 42.06 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใช

กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค Think pair share มีพฤติกรรมทางสังคมทั้งโดยรวมและจําแนกรายดาน ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ 

และดานการแบงปน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: กลามเน้ือมัดเล็ก  พฤติกรรมทางสังคม 
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Abstract 

 

This study aimed to study ability to control fine motor and social behaviors and to compare 

ability to control fine motor and social behaviors of Kindergarten 2 pupils at pre and post art activities 

and collaborative learning with Think-Pair-Share technique. Samples of this study were 28 pupils from 

Kindergarten 2/2. Data was analyzed to find mean ( X ), standard deviation (S.D.) percentage (%), and t-

test. The results of this research revealed that: The ability to control fine motor and social behaviors by 

using art activities and collaborative learning with Think-Pair-Share technique was as follows: overall of  

ability to control fine motor at the pre activity had a mean of 14.93 and a standard deviation of 4.01, 

whereas at the post activity had a mean of 25.68, a standard deviation of 3.82, the progress had a mean 

of 10.93. For the social behavior, it was found that at the pre activity had a mean of 8.43 or the percentage 

of 46.83 and a standard deviation of 1.12, whereas at the post activity had a mean of 16.00 or the 

percentage at 88.89, a standard deviation of 0.96, the progress had a mean of 7.57 or the percentage at 

42.02. and The kindergarten 2 pupils who were provided with art activities and collaborative learning with 

Think-Pair-Share technique had their abilities to control fine motor at the post activity higher than the 

pre activity with statistically significant at .05 of level, overall social behaviors in aspect of collaboration, 

helping and sharing at the post activity higher than the pre activity with statistically significant at .05 

level. 

 

Keywords: control fine motor, social behaviors 

 

1.  บทนํา 

การพัฒนาคุณภาพของประชากร โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถือเปนสวนสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี

เน่ืองจากเด็กวัยดังกลาวเปนวัยซ่ึงมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดรับในชวงน้ีจะมีผลอยาง

ยิ่งตอพัฒนาการของเด็กในชวงตอไป การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาในปจจุบัน มีโรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาอีก

หลายแหง ที่มุงเนนการเรียนการสอนโดยเรงใหเด็กอานและเขียนไดกอนถึงวัยอันสมควร รวมทั้งผูปกครองก็เปนอีกสวนหน่ึงที่

สงผลใหทางโรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความตองการของผูปกครองที่ยังไมเขาใจถึงหลักในการเตรียม

ความพรอมของเด็ก รวมทั้งครูไมไดจัดกิจกรรมใหเด็กอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะพัฒนาความสามารถในการใช

กลามเน้ือมัดเล็ก อันไดแก การฝกประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือน้ิวมือ การประสานสัมพันธระหวาง

กลามเน้ือมือกับตา ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการทํากิจกรรมตางๆ ของเด็ก และการที่เด็กไมสามารถหยิบหรือจับส่ิงของที่มีขนาด

เล็กไดดีเทาที่ควร งุมงามและใชเวลามากในการทํากิจกรรมที่ตองใชอุปกรณหรือเครื่องใชที่มีขนาดเล็ก เปนตัวบงบอกไดวาเด็ก

ไมไดเตรียมความพรอมดานการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ดังน้ันครูที่สอนเด็กปฐมวัยและผูปกครองไมควรบังคับหรือใหเด็กเริ่มหัด

อานและเขียนหนังสือ เพราะเด็กยังไมพรอมที่จะเขียน ถาถูกบังคับจะทําใหรูสึกคับของใจ และมีทัศนคติที่ไมดีตอการอาน และ

เขียนหนังสือตอไปในอนาคตดังที่ อรุณวันท  ทะพิงคแก (2545 : 49) ไดกลาววาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เปน

การแสดงออกซ่ึงทักษะในการควบคุมกลามเน้ือมือ น้ิวมือ และการทํางานประสานกันเปนอยางดี ระหวางมือกับตาใหสามารถ

บังคับการเคล่ือนไหวและทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางคลองแคลว และสามารถหยิบจับสัมผัสวัสดุตางๆ ดวยความม่ันคง 

นอกจากน้ีนิตยา ประพฤติกิจ (2539: 110) กลาวถึงความเก่ียวของในเรื่องการสงเสริมทักษะการใชกลามเน้ือเล็กโดยเนนไปที่
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การใหเด็กไดสัมผัสกับอุปกรณศิลปะ ดังน้ี การพัฒนากลามเน้ือเล็กเกิดจากการที่เด็กไดใชกรรไกรตัด และติดแปะ การตกแตง

ภาพขนาดใหญ การระบายสีดวยเทียนแทงโต หรือสีชอลก การวาดภาพ การเลนเกมตอภาพ การตอการสรางหุนยนตหรือของ

เลนการตอบล็อกชนิดเล็ก การปกหมุดบน แผนกระดาน ในขณะเดียวกันพัฒนาการดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเขียนก็จะเจริญ

งอกงามไปดวย และเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมตัวกอนที่จะเขาสูระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชั้นประถมศึกษาปที่  

1  สวนดานการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมน้ัน  ในปจจุบันจะพบเด็กที่มีสติปญญาอยูในเกณฑที่ดี  แตมีปญหาในการปรับตัว

ใหเขากับสังคมเปนจํานวนมาก  และไมสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  จึงเปนสาเหตุใหเด็กเหลาน้ันไมประสบ

ความสําเร็จในชีวิต  และเปนปญหารุนแรงของสังคมตอไปในอนาคต  ฉะน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเนนการพัฒนาเด็กใหรูจัก

ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  ทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคและอยูรวมกันได  ดังที่ สิริมา  ภิญโญ อนันตพงษ (2545 : 28)  ไดกลาว

วา พัฒนาการทางสังคม เปนความสามารถของเด็กในการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ปรับตัว ในการเลนหรืออยูกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขทําหนาที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ รูจักกาลเทศะ การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน  ตามทฤษฎีของอิ

ริคสัน เด็กจะมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้นอยูกับการไดรับการตอบสนองความตองการดานการอบรมเล้ียงดูดวยความรัก ความ

เอาใจใสและการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตามลําดับขั้นพัฒนาการในแตละชวงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี 

และคณะ (2536: 71-129 ) กลาววา ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมในเด็กปฐมวัย สามารถติดตอและมีความสัมพันธกับบุคคล

อ่ืน สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 

กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ รูจักแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี กลาวคือ  นักเรียนขาดความสามารถใน

การใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม  กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share เปน

กิจกรรมหน่ึงที่อยูในกิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กแสดงออกดวยการวาดภาพการปน การเลนสี การฉีกปะ การพิมพ

ภาพ การประดิษฐเศษวัสดุตางๆ รวมกันเปนกลุมการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค Think pair 

share เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ที่จับคูกัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นที่ผูสอนไดตั้ง

ประเด็นของปญหาไว หลังจากที่รวมกันคิดระหวางคูแลว หลังจากน้ันจะนําความรูที่ไดชวยกันคิดไปนําเสนอใหเพื่อนรวมชั้น

เรียนไดรับฟง เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและวิจารณผลรวมกันทั้งชั้นเรียน ดังที่ อาภรณ  ใจเที่ยง (2550: 121) ไดกลาววา การ

จัดการเรียนแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ได

รวมมือกันทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสู

เปาหมายของงานได ซ่ึงสอดคลองกับ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2541: 34) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุม

ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและใน

ความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน 

คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตอง

รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ดังน้ัน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาในการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค Think pair share จะสงผลตอความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  และพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยอยางไร ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครู  ผูบริหาร  ตลอดจนผูที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย

ตอไป 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1  เพื่อศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดย

ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2737 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 

2 กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

 

3.  ความสําคัญของการวิจัย 

 3.1  ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 

โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share   

 3.2  ทําใหทราบแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เก่ียวของในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช

กลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะและการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค Think pair share ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี   

4.1  ประชากร  ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 86 คน 

4.2  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 

หองเรียน จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) 

4.3.  ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมศิลปะและการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

4.4.  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม 

4.5.  เน้ือหาในการวิจัย กําหนดเปน 2 สวน คือ ประสบการณสําคัญ และสาระการเรียนรู 

        4.5.1  ประสบการณสําคัญ  ที่สงเสริมพัฒนาการดานการประสานสัมพันธของกลามเน้ือเล็ก ไดแก การเขียน

ภาพและการเลนกับสี การปนและประดิษฐส่ิงตางๆ ดวยดินเหนียว ดินนํ้ามัน แทงไม เศษวัสดุ ฯลฯ และประสบการณสําคัญที่

สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ การมี

โอกาสไดรับความรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอ่ืน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ืน และการแกปญหาในการเลน   

         4.5.2  สาระการเรียนรู ในงานวิจัยครั้งน้ี  คือ  ธรรมชาติรอบตัว 

4.6.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ในชวงกิจกรรมสรางสรรค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการ

ทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 5 วันละ 40 นาที รวมทั้งส้ิน 20 วัน 
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5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6.  สมมุติฐานการวิจัย 

6.1  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กหลังสูงกวากอนการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair 

share 

 6.2  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี

พฤติกรรมทางสังคมหลังสูงกวากอนการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

 

7.  วิธีดําเนินการวิจัย  

7.1  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 86 คน 

7.2.  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรยีนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อําเภอ

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) (สมบูรณ  ตันยะ.  

2554 : 110) 

7.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค  Think pair share แบบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00    

            7.4.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เปนการประเมิน

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  มีลักษณะเปนแบบวัดภาคปฏิบัติจากกิจกรรมที่เด็กลงมือปฏิบัติ  มีจํานวน 10 

กิจกรรม ประกอบดวย (1) กิจกรรมวางกอนไมเปนรูปตามแบบที่กําหนด ภายในเวลา 15 วินาที (2) กิจกรรมหยิบกอนกรวดใส

ขวด 10 กอน ภายในเวลา 15 วินาที (3) กิจกรรมวาดรูป  ตามแบบ (4) กิจกรรมวาดรูป  ตามแบบ (5) กิจกรรมวาดรูป 

 ตามแบบ (6) กิจกรรมพับกระดาษได 3 ทบ ตามแบบ (7) กิจกรรมตัดกระดาษดวยกรรไกร (8) กิจกรรมรอยดอกไม 20 

ดอก ภายในเวลา 3 นาที (9) กิจกรรมสรางหอคอยดวยกอนไม 10 กอน  (10) กิจกรรมใชคีมคีบส่ิงของใสถวย 10 ชิ้น ภายใน

เวลา  20  วินาที 

กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรู 

แบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

1.  ตั้งคําถามกระตุนการคิด 

2.  นักเรียนแตละคนคนหาคําตอบ 

     ดวยตนเอง 

3.  จับคูแลกเปล่ียนความคิด 

4.  นักเรียนอธิบายคําตอบ นําเสนอผลงาน 

1. ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก   

 

2. พฤติกรรมทางสังคม 

    2.1  ความรวมมือ 

    2.2 การชวยเหลือ 

    2.3 การแบงปน 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2739 

8.  การดําเนินการทดลอง 

8.1  ทดสอบกอนการทดลอง วัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชแบบวัดความสามารถในการใช

กลามเน้ือมัดเล็ก คนละประมาณ 15 นาที   

8.2  การทดลองการใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair  share ใชเวลาในการ

ทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ เวลา 40 นาที ในชวงกิจกรรมสรางสรรค รวมทั้งส้ิน 20 ครั้ง และสังเกตพฤติกรรมทางสังคม

ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  

 8.3  วัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กโดยใชแบบวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กชุดเดิม 

 

9.  การวิเคราะหขอมูล 

9.1  วิเคราะหความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม กอนและหลังการใชกิจกรรมศิลปะ

รวมกับการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค Think pair share โดยการหาคาเฉล่ีย ( )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และคารอย

ละ (%)   

9.2  เปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก และพฤติกรรมทางสังคม กอนและหลังการการใชกิจกรรม

ศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share โดยการทดสอบดวยคาที (t-test for dependent) 

 

10.  สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใช

กิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

10.1  ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค  Think pair share ภาพรวมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนเรียน  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 

14.93 หรือคิดเปนรอยละ 49.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.01 หลังเรียน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 25.68 หรือคิดเปนรอย

ละ 85.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.82 มีความกาวหนาเฉล่ีย  10.93 หรือคิดเปนรอยละ 36.43 สวนพฤติกรรมทาง

สังคมกอนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.43 หรือคดิเปนรอยละ 46.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 หลังเรียน มี

คะแนนเฉล่ียเทากับ 16.00 หรือคดิเปนรอยละ 88.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 มีความกาวหนาเฉล่ีย 7.54                

หรือคิดเปนรอยละ 42.06 

10.2  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

10.3  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share มี

พฤติกรรมทางสังคมทั้งโดยรวมและจําแนกรายดาน ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

11.  อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้น

อนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ทําใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดาน

รางกาย อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย ดังที่  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2533 : 89-91)  ได

กลาววา  กิจกรรมศิลปะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด  สามารถฝกเด็กใหรูจักสังเกตหาเหตุผล  รูจักสรางสรรค

ลักษณะนิสัยที่ดี  และมีความพรอมในการเรียน  พัฒนาตัวเด็กทั้งในดานสวนตัวและดานสังคม  ซ่ึง เยาวพา  เดชะคุปต (2542 
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: 36-38) ไดมีความเห็นที่สอดคลองกันวากิจกรรมศิลปะ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเน้ือเล็ก  ชวย

พัฒนากลามเน้ือมือ และสามารถใชสัมพันธกันเพื่อเตรียมความพรอมดานการเขียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี  เมฆ

ไพบูลยวัฒนา (2551) ซ่ึงไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปะสรางสรรครอย

ดอกไม พบวา ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรครอยดอกไม

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตน  แข็งขัน (2552) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคแบบกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุมมี

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

2. การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share เปนการจัดกิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริง 

โดยเด็กไดผานกระบวนการเรียนรู  การทํางานเปนกลุม  ซ่ึงจะเปนการพัฒนาพฤติกรรมที่เก่ียวของหรือสัมพันธกับบุคคลอ่ืนให

เกิดการยอมรับในสังคม ดังที่ จิตตินันท เดชะคุปต (2537 : 53-57) กลาวถึง การพัฒนาทางสังคมวา เริ่มตนจากการ

ปฏิสัมพันธแรกเริ่มระหวางทารกกับแมดวยสายใยความผูกพัน ซ่ึงจะพัฒนาความสัมพันธ ใกลชิดพึ่งพาอาศัยแม มาสูการแยก

จากแมเปนตัวของตัวเองและสามารถพึ่งตนเอง อันนําไปสูการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนรอบขาง  และเรียนรูบทบาทของ

ตนเองในสังคม แบบแผนพัฒนาการดานสังคมของเด็กทุกคนจะคลายคลึงกัน แตอัตราการเปล่ียนแปลงอาจแตกตางกันอัน

เน่ืองมาจากความแตกตางสวนบุคคลและความแตกตางระหวางบุคคลตามวัยของเด็กซ่ึง จิตตินันท  เดชะคุปต (2537: 55-59) 

กลาวถึง เด็กวัย 3-6 ป เริ่มปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น เน่ืองจากเปนระยะที่เด็กมีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง

และมีความสามารถใชภาษาพูดไดดี พอสมควร เด็กรูจักคบเพื่อน บางครั้งอาจเกิดความขัดแยงทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว

รุนแรงไดเพราะเด็กวัยน้ียังยึดตนเองเปนศูนยกลาง และไมยอมรับฟง ความคิดเห็นของผูอ่ืน ผูปกครองและผูเก่ียวของตองให

ความสนใจ ศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมดานสังคมที่ เหมาะสมแกเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

สังคมที่พึงประสงค สอดคลองกับ  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545 : 28)  ไดกลาววา  พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะมีการ

สรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ปรับตัวในการเลนหรืออยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ทําหนาที่ตามเวลา  มีความรับผิดชอบ  รูจัก

กาลเทศะ การชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตน  แข็งขัน (2552) ไดศึกษาเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคแบบกลุม กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบกลุมมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม ในดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และ

ดานการแบงปน หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการทํา

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่น และศึกษาการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตละ

สัปดาหที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่นมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานประกอบดวย การชวยเหลือ การแบงปน 

และความรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

12.  ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 

    1.1  จากผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ชวย

ใหนักเรียนมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้น ซ่ึงผูสอนควรเนนการฝกทักษะการใช

กลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคม โดยใชการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair 

share อยางตอเน่ือง 
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     1.2  วัสดุอุปกรณที่นํามาใชในการทํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share 

ควรใหเด็กไดมีสวนรวมในการชวยจัดหามา ตามความสนใจของเด็ก 

     1.3  ในการทํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share หากเด็กยังมีความสนใจที่

จะทํากิจกรรมอยูก็ควรขยายระยะเวลาใหยาวนานขึ้น 

     1.4  ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ไปใชกับบุตร

หลานไดนอกเหนือไปจากการทํากิจกรรมภายในหองเรียน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

    2.1  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share กับเด็ก

ปฐมวัยที่มีชวงอายุตางจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

     2.2  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share ที่สงเสริม

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  สติปญญา  และภาษาของเด็กปฐมวัย 

     2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค Think pair share กับการจัดกิจกรรมแบบอ่ืน 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อหาวานักศึกษาไทยใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในภาษาตางประเทศแบบใด 

โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยตาง ๆ เก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาในประเทศไทย พบวา กลวิธีการเรียนรู

คําศัพทที่นักศึกษาไทยใช คือ กลวิธีการตัดสิน และกลวิธีแบบอภิปญญา จากน้ันจึงไดนําเอาผลดังกลาวไปสังเคราะหเพื่อเสนอ

แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนใชกลวิธีดังกลาว มาเพิ่มพูนความรูดานคําศัพทได 

 

คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรูภาษา  กลวิธีการเรียนรูคําศัพท  กลวิธีอภิปญญา  กลวิธีการตดัสิน  

 

Abstract 

 

This study aims to find out the vocabulary learning strategies which Thai under graduate 

students by collecting the secondary data from research and studies done about vocabulary learning 

strategies in Thailand. It is found that the Determination Strategies and the Metacognitive Strategies are 

used by the students then the results from the findings are synthesized and then presented as the 

guidelines for teachers to facilitate students to be equipped with the effective strategies.  

 

Keywords: vocabulary learning strategies, metacognitive strategies, determination strategies 

 

1. บทนํา  

 

ลูฟเฟอร (Laufer, 1997) ไดกลาวไววา คําศัพทเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงและเปนปจจัยพื้นฐาน               

ที่กอใหเกิดความเขาใจในการส่ือสาร และเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางภาษาของผูเรียน  โดยกลยุทธการเรียนรู

คําศัพทเปนวิธีการเรียนรูภาษาที่มีความสําคัญตอผูเรียนในการเรียนรูคําศัพท ดังที่โคเฮดและเนชัน (Coxhead & Nation, 

2001) ไดกลาวไววา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทเปนสวนหน่ึงของกลวิธีการเรียนรูภาษาและเปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรู

ภาษาที่สอง   
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ทวาในการจัดการเรียนรูภาษาในปจจุบันยังไมคอยใหความสาคัญกับการเรียนรูคาศัพทมากเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลอง 

กับที่ ฟน (Fan, 2003) กลาววาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาในเอเชียน้ันไมคอยเนนเรื่องคําศัพท ซ่ึงประเทศไทยก็ประสบปญหา

เดียวกัน และการขาดความรูดานคําศัพทจะทําใหไมสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไดมากเทาที่ควร การเรียนรู

ภาษาจึงไมเกิดผล ดังน้ัน จึงเปนส่ิงที่นาสนใจคนหาวานักศึกษาไทยมีกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในแบบใด จะเปนประโยชน 

อยางมากในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค   

 

 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการเรียนรูคําศัพทดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับนักศึกษาไทยโดยการสังเคราะหผล

การศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

 

3. ความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนรู กลวิธีการเรียนภาษา และกลวิธีการเรียนรูคําศัพท 

 

ในสวนน้ี มุงอธิบายความสัมพันธของ กลวิธีการเรียน กลวิธีการเรียนภาษา และกลวิธีการเรียนรูคําศัพท   

โดยเริ่มจากการอธิบายความหมายของกลวิธี ดังน้ี 

ไวนสเตนและเมเยอร (Weinstein & Mayer,1986) ไดอธิบายกลวิธีการเรียนไววา  ในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรูน้ัน 

ผูเรียนจะเกิดพฤติกรรมและความคิดที่เก่ียวเน่ืองกับการเรียนรู โดยพฤติกรรมและความคิดน้ีมีขึ้นเพื่อถอดรหัสขอมูล   

ของผูเรียนที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนรู 

กลวิธีการเรียนภาษา น้ันมีความหมายดังน้ี เวนเดอรและรูบิน (Wenden & Rubin,1987) อธิบายวากลวิธีการเรียนรู

ภาษา คือการที่ผูเรียนมีชุดหรือระบบของการกระทํา ขั้นตอน แผนการ และการปฏิบัติเปนกิจวัตร เพื่อรับ เก็บ ดึง และใช

ขอมูล ซ่ึงความหมายน้ีคลายคลึงกับ ออกฟอรด (Oxford, 1990) โดยตางกันที่ กลวิธีการเรียนภาษาของออกฟอรด 

หมายรวมถึงเทคนิคตางๆดวย   ในอีกแงมุมหน่ึง โอ มอลเลยและชาโมท (O'Malley & Chamot,1990) กลับมองวา      

กลวิธีการเรียนภาษาน้ันหมายถึงความคิดหรือพฤติกรรมที่พิเศษที่บุคคลหน่ึงๆใชเพื่อเขาใจ เรียนรู และบันทึกไวในความจํา  

ความหมายของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท โดยคาเมรอน (Cameron, 2001: 92) คือการกระทําที่ผูเรียนใชเพื่อให

เขาใจและจําคําศัพทได เชนเดียวกับที่ แฮมซาหและคณะ (Hamzah et al., 2009) มองวา กลวิธีหมายถึงการกระทํา โดยเนน

วาเปนการกระทําใดๆก็ตามที่ผูเรียนปฏิบัติโดยรูตัวดีเพื่อเรียนรูคําศัพทใหม  

ในอีกมุมมองหน่ึง คาทาลัน Catalan, 2003: 56) เสนอวา กลวิธีเรียนรูคําศัพทควรเริ่มอธิบายจากความรูเก่ียวกับ

กลไก กระบวนการ เพื่อเรียนรูคํา จากน้ันจึงมีลําดับขั้น หรือการปฏิบัติซ่ึงมุงเก็บและเรียกดูคําจากหนวยความจําระยะยาว 

เพื่อนํามาพูดหรือเขียน   

จากความหมายของกลวิธีการเรียนรู กลวิธีการเรียนรูภาษา และกลวิธีการเรียนรูคําศัพทน้ัน ขางตนน้ันพบวา  

เปนการอธิบายกลวิธีทั้งสามบนพื้นฐานของกระบวนการจัดการกับขอมูล ซ่ึงเปนแนวคิดหลักของปริชานศาสตร (Cognitive 

Science) ดังน้ันกลาวไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทจึงเปนกลวิธีการเรียนรูภาษาแบบหน่ึง โดย โคเฮดและเนชัน (Coxhead & 

Nation) เชื่อวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทน้ันเปนสวนหน่ึงของกลวิธีการเรียนโดยทั่วไป ดวยใชหลักการจัดการกับขอมูล 

แบบเดียวกัน ดังที่ รูบิน (Rubin, 1981) กลาววา การเรียนรูคําศัพทน้ันเปนกระบวนการ ของการรับ เก็บ ดึง และใชขอมูล  

ซ่ึงเปนกระบวนการทางปริชาน (Cognitive)    
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4. ประเภทของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท 

 

กลวิธีการเรียนรูคําศัพทน้ันเปนสวนหน่ึงของกลวิธีการเรียนโดยทั่วไป ดังน้ันในงานวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรู

คําศัพทสวนใหญจะพบวา มีการกลาวถึง กลวิธีการเรียนรู ในแบบตางๆ ซ่ึงในสวนน้ีจะนําเสนอกลวิธีการเรี ยนรู 

อันใชเพื่อการเรียนคําศัพทในแบบตางๆ ดังน้ี  

กลวิธีทางปญญา เปนกลวิธีที่ปรากฏอยูในลําดับชั้น (Taxonomy) ของ รูบิน (Rubin, 1987) โอมอลเลย  

และชาโมต (O’Malley and Chamot ,1990) และ ชมิทท (Schmitt, 1997) โดย รูบิน (Rubin, 1987) ใหความหมายของ 

กลวิธีทางปญญา วา เปนลําดับขั้นตอน หรือการกระทําที่ใชในการแกปญหา ซ่ึงในการแกปญหาน้ีจําเปนตองใช การวิเคราะห 

ถายโอนขอมูล และสังเคราะหส่ือในการเรียนรูน้ันๆ กลวิธีทางปญญาน้ีจะทําใหผูเรียนสามารถ เดา สรุปความจากความนัย 

ตรองจากขอมูลไปสูเหตุผล ฝกปฏิบัต ิจดจํา และเฝาสังเกต ขณะที่ โอ มอลเลย (O'Malley,1985) กลับมองการใชกลวิธีทาง

ปญญา ในแบบของ งาน (task) โดยหมายรวมถึงงานหรือการกระทําดังน้ี คือ การทําซํ้า การแปล การจัดกลุม การจดโนต การ

สรุปขอมูล การจัดองคประกอบใหม การใชเชื่อมโยงกับจินตภาพ การใชเสียงเปนตัวแทนการจดจํา การใชคําสําคัญ การใช

บริบท การขยายรายละเอียด การถายโอนขอมูล และการอนุมานแบบอุปนัย  

กลวิธีตอมาคือ กลวิธีทางอภิปญญา (Metacognitive Strategies) ซ่ึง รูบิน ( Rubin, 1987) อธิบายวา  

เปนกลวิธีทีใ่ชเพื่อ คาดการณ สรุปกฏการเรียนภาษา โดยตองอาศัยกระบวนการตางๆ เชน การวางแผน จัดลําดับความสําคัญ 

ตั้งเปาหมาย และการบริหารตนเอง โอ มอลเลย (O'Malley,1985) น้ันก็ใหคําจํากัดความของกลวิธีทางอภิปญญา 

คลายกับที่รูบินใหไว  อยางไรก็ตาม มอลเลยไดเพิ่มเติมวา ในการเฝาสังเกตน้ันหมายถึงการเฝาสังเกตการผลิตภาษา 

และความเขาใจของตน อีกทั้งยังรวมถึงการประเมินการเรียนรู และอาจเก่ียวของกับการจัดโครงสรางขั้นสูง การใสใจโดยตรง 

การเลือกใสใจ  

การอธิบายกลวิธีทั้งสองขางตนน้ัน เปนไปตามทัศนะหรือหลักการวา กลวิธีใดใหผลทางตรง กลวิธีใดใหผลทางออม 

โดยรูบิน (Rubin, 1987) เชื่อวากลวิธีทางปญญา (Cognitive Learning Strategies) และ กลวิธีทางอภิปญญา 

(Metacognitive Learning Strategies) กอให เ กิดผลโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางระบบภาษาของผู เรียน  

สวน โอมอลเลย (O'Malley,1985) และ โอมอลเลย และชาโมต (O’Malley and Chamot. 1990 : 138) ไดแบง 

กลวิธีการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ไดแก กลวิธีทางอภิปญญา กลวิธีทางปญญา และ กลวิธีทางสังคมและจิตพิ สัย 

(Socioaffective Strategies) 

นอกจากน้ี ชมิทท (Schmitt, 1997) ยังกลาวถึงกลวิธีหลักอีกกลวิธีหน่ึงคือ กลวิธีการคนพบ (Discovery 

Strategies) โดยใชเกณฑเรื่องลําดับเวลา คือจะใชกลวิธีน้ีเม่ือตองการรูคําศัพทใหมเปนครั้งแรก กลวิธีน้ีแบงยอยไดเปนกลวิธี

การตัดสิน (Determination Strategies) และกลวิธีทางสังคม (Social Strategies) โดย กลวิธีการตัดสิน (Determination 

Strategies) น้ัน เปนการเดาความหมายของคํา จากหนาที่ของคํา รากคํา หรือเดาจากคํารวมเชื้อสาย และ บริบท  

ชมิทท (Schmitt, 1997) กลาวถึง กลวิธีทางปญญา (cognitive strategies) และ กลวิธีทางอภิปญญา 

(Metacognitive strategies) ไวเชนกัน โดยจัดอยูในประเภทเดียวกับ กลวิธีทางสังคม (Social Strategies) และ  กลวิธี

ความจํา (Memory Strategies) ภายใตกลวิธีหลักคือกลวิธีบันทึกไวในความจํา (Consolidation Strategies) อันเปนกลวิธี

เพื่อจดจําคําศัพท  

เห็นไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่เสนอโดยผูเชี่ยวชาญตางๆน้ันมีบางสวนซอนทับกัน เน่ืองจากใชหลักเกณฑ 

ใน การจัดจําแนกตางกัน อยางไรก็ดี สามารถกลาวไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพท มี 6 กลวิธีที่สําคัญ ไดแก กลวิธีแบบปญญา 

กลวิธีแบบอภิปญญา กลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย กลวิธีการตัดสิน กลวิธีทางสังคม และ กลวิธีการจํา 
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5. งานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 

 

งานวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย สามารถแบงไดเปน การสํารวจกลวิธี 

การเรียนรูคําศัพทโดยภาพรวม  และงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาหาความสัมพันธระหวางกลวิธีที่ใชเรียนรูคําศัพทกับตัวแปร 

ทางสังคมอ่ืนๆ เชนระดับความรูภาษาอังกฤษ หรือเพศ  เชนในงานวิจัยของ มยุรี ศิริวรรณ (Siriwan, 2007) ซ่ึงมีวัตถุประสงค

เพื่อสํารวจการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทโดยรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาความสัมพันธระหวางความถี่ 

ของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ กับตัวแปรทางสังคม ไดแก เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ประสบการณการเรียน

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนและความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษ  

ในบทความของ สุพัตรา วันเพ็ญ และคณะ (Wanpen, S. et al., 2013) ซ่ึงศึกษาวา นักศึกษาที่มีพื้นเพ 

ทางการศึกษาตางกันจะใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทตางกันหรือไม พบวานักศึกษาที่พื้นทางการศึกษาดีกวาจะใชทุกกลวิธี 

การเรียนรูคําศัพทในความถี่ที่สูงกวา อีกทั้งยังพบประเด็นที่นาสนใจเก่ียวกับการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทแบบอภิปญญา 

ดังน้ีคือ เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกัน พบวาการใชกลวิธีแบบอภิปญญามีความถี่สูงกวาการใชกลวิธีอ่ืนๆ  ตัวอยางของ

กลวิธีดังกลาว คือ การเรียนผานส่ือ การอานขาม การทดสอบตนเองดวยขอสอบ การเรียนคําศัพทนอกเวลา  แสดงใหเห็นวา 

กลวิธีแบบอภิปญญาน้ัน เปนกลวิธีที่ใชในผูเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษดี เม่ือเปรีนยบเทียบกับการศึกษาในระดับสากลแลว 

พบวาสอดคลองกับงานศึกษาของ ราฮีมี และ คาตาล (Rahimi, M., & Katal, M., 2012) ที่แสดงใหเห็นวา การใชกลวิธี 

แบบอภิปญญาน้ันสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู 

ในการศึกษาของศุภิกา นิรัติศัย และ ธัญภา ชิระมณี (Nirattisai, & Chiramanee , 2014) พบวา การใชกลวิธี 

แบบอภิปญญามีคาความสัมพันธกับขนาดของคําศัพทที่นักศึกษารู ทั้งในคําศัพทเพื่อการรับรู (Receptive vocabulary) และ

คําศัพทเพื่อการใช (Productive vocabulary) นอกจากน้ียังพบวานักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูง จะใชกลวิธีการตัดสิน 

(Determination Strategies) ในความถี่ที่สูงกวานักศกึษาที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษต่ํา โดยผลการศึกษาน้ีเปนไปในทิศทาง

เดียวกับการศึกษาของ ฐินัดดา โกมล (Komol, T., 2011) และ ฐินัดดา โกมล และ วราภรณ ศรีเพ็ชรพันธุ (Komol, T., & 

Sripetpun, W., 2014) น่ันคือ นักศึกษาที่มีระดับความรูภาษาอังกฤษดีกวาจะใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในความถี่ที่สูงกวา 

โดยใชกลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) ในความถี่สูงที่สุด ยิ่งไปกวาน้ันการศึกษาของ นุตรี มงคล (Mongkol, N., 

2009) ซ่ึงศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาชั้นปที ่1 และ 2 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ก็พบวา มีการใชกลวิธี

การตัดสิน (Determination Strategies) มากที่สุด ในวิทยานิพนธของ กุสุมา พิทักษวงศ (Pitukwong, 2012) ที่ศึกษากลวิธี

ของนักศึกษาที่เรียนวิชาอังกฤษเพื่อธุรกิจ น้ันไดผลการศึกษาในทิศทางเดียวกัน คือนักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูง 

ใชกลวิธีการตัดสิน(Determination Strategies และ กลวิธีแบบอภิปญญา (Metacognitive Strategies) อยูในระดับสูง  

สุภาภรณ สุวรรณโอภาส (2553) ที่ศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาเยอรมัน ไดผลการศึกษาตางออกไป คือ ผูเรียน 

ระดับมหาวิทยาลัยใชกลวิธีทางปญญาและกลวิธีการทดแทนสูงที่ สุด โดยในผลการศึกษาของ รัชนก แสงภักดีจิต 

(Saengpakdeejit, R.,2014) ซ่ึงแมวาจะใชชื่อกลวิธีที่มีความถี่สูงสุดวา กลวิธีแบบสนับสนุน (Support Strategies) แตน่ันคือ

การใชพจนานุกรมน่ันเอง ดังน้ันสามารถกลาวไดวา การกระทําหรือกลวิธีที่อยูภายในกลวิธีการตัดสิน ที่นักศึกษาไทยใชคือ  

การหาความหมายจากพจนานุกรมน่ันเอง  

บทความของ พัฐนนท พลหาญ ชื่อเรื่อง กลวิธีการเรียนรูคําศัพทในสภาพแวดลอมที่แตกตางของผูเรียนไทยที่เรียน

ทางดานธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ทําใหเห็นมุมมองที่ลึกมากขึ้นเก่ียวกับ กลวิธีแบบการตัดสินใจ และกลวิธีแบบอภิปญญา  

โดยผลวิจัยของ พัฐนนทพบวา นักศึกษาไทยที่เรียนทางดานธุรกิจใชกลวิธีการตัดสิน ซ่ึงในงานของพัฐนนทเรียกวา การเรียนรู

ดวยตนเอง (Determination Strategies) บอยที่สุดในบริบทในหองเรียน และใชกลวิธีดานอภิปญญา (Metacognitive 

Strategies) บอยที่สุดในบริบทนอกหองเรียน ในขณะที่กลวิธีดานความจํา (Memory Strategies) เปนกลวิธีที่นักศึกษาใชนอย

ที่สุดในทุก ๆ บริบท กลวิธีตางๆที่นักศึกษาใชเพื่อเรียนรูคําศัพท สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเร่ืองกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในงานวิจัยตางๆ 

ช่ือผูวิจัย ประเภทของกลวิธีการเรียนรูคาศัพท

ที่มีความถี่สูงสุดในงานวิจัย 

กลวิธีที่มีความถี่สูงสุดในประเภทนัน้ 

Komol, T., & Sripetpun, W., 

2014 

กลวิธีการตัดสิน หาความหมายในพจนานุกรม 

Mongkol, N., 2009 กลวิธีการตัดสิน หาความหมายในพจนานุกรม 

Nirattisai, S., & Chiramanee, T., 

2014 

กลวิธีการตัดสิน ไมระบ ุ

Phonhan, P. 2016 กลวิธีการชดเชย ตรวจสอบใหแนใจดวยพจนานุกรม 

Pitukwong, K., 2012 กลวิธีการตัดสินและกลวิธีอภิปญญา 

(ในนักศึกษาที่มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสูง) 

ไมระบ ุ

Saengpakdeejit, R., 2014 กลวิธีการสนับสนุน (Support 

Strategies) 

หาความหมายในพจนานุกรม 

Wanpen, S. et al., 2013 กลวิธีอภิปญญา การเรียนผานส่ือ 

พัฐนนท พลหาญ (2559) กลวิธีการตัดสิน (ในหองเรียน) 

กลวิธีอภิปญญา (นอกหองเรียน) 

หาความหมายในพจนานุกรม และ 

การใชส่ือการเรียนรู 

สุภาภรณ สุวรรณโอภาส,2553 กลวิธีทางปญญาและกลวิธีการ

ทดแทน 

การฝกออกเสียง 

การเดาอยางมีเหตุผล จากการใชคา

อ่ืน 

 

6. แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีกลวิธีแบบอภิปญญาและกลวิธีการตัดสิน  

 

ในแนวคิดของ คาทาลัน (Catalan,2003) น้ันการเรียนคําศัพทน้ันเปนส่ิงที่ขึ้นอยูกับความพยายามระหวางผูสอน 

และผูเรียนอยางแทจริง ดังน้ันครูจึงเปนมีบทบาทสาคัญที่จะทาใหผูเรียนพัฒนาความรูดานคําศัพท 

จากการทบทวนผลการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของไทย 

สามารถกลาวไดวา การจะเรียนรูคาศัพทไดดีน้ัน ผูเรียนควรใชกลวิธีแบบอภิปญญา (Metacognitive Strategies) และ  

กลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) โดยเชื่อวา การบูรณาการลักษณะเดนของกลวิธีทั้งสองเขาดวยกัน จะสงผลให

ผูเรียนเรียนรูคําศัพทไดอยางมีประสิทธิผล ดังน้ันในสวนน้ีจะเปนการนําเสนอ การสังเคราะหลักษณะเดนของกลวิธีทั้งสอง 

จากน้ันสังเคราะหออกมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ที่ผูสอนสามารถนําไปใชพัฒนาผูเรียนได โดยจะนาเสนอพฤติกรรม

ในกลวิธีการเรียนรูคําศัพทพรอมทั้งเสนอแนวทางที่ผูสอนควรปฏิบัติเพื่อเอ้ือใหเกิดกลวิธีการเรียนรูแบบอภิปญญาและ  

การตัดสิน ในการใชกลวิธีแบบตัดสิน ในงานวิจัยที่ศึกษาในบทความน้ีน้ันคือการที่ผูเรียนใชพจนานุกรม 

พฤติกรรมหรือการกระทําที่ ใชกลวิธีแบบอภิปญญาในงานวิจัยโดยมากจะสรุป ไดจาก โอ มอลเลย  และ  

ชาโมต (O’Malley & Chamot, 1990: 119-120) และ ชมิทท (Schmitt, 1997: 207-208) จากน้ันสังเคราะหเปนกลวิธี 

ที่สงเสริมการเรียนรูคําศัพท สวนกลวิธีการตัดสิน (Determination Strategies) ที่นักศึกษาไทยใชสูงที่สุดในผลการศึกษา

สวนมาก คือการเปดหาความหมายในพจนานุกรม ดังรายละเอียดในตาราง 
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ตารางที่ 1 แนวทางตามกลวิธีแบบอภิปญญาและกลวิธีการตัดสินที่ใชในการสงเสริมการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษา 

พฤติกรรมตามกลวิธี ส่ิงที่ผูสอนควรปฏิบัต ิ

เลือกรับส่ือ เชนเพลง ภาพยนต ที่ใชภาษาอังกฤษ 
เตรียมส่ือการสอน ประเภท เพลง ภาพยนตร หรือใช

เทคโนโลยีอ่ืนๆที่เหมาะสมกับเน้ือหา 

ทดสอบตนเองดวยการทําขอสอบคําศัพท  
แนะนําแหลงทําแบบทดสอบ ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวย

ตัวเองที่บาน 

ฝกทําแบบฝกหัด แนะนําแบบฝกหัดที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตัวเองที่บาน 

ขามคําศัพทใหม แนะนําวิธีการขามคําศัพทใหม โดยยังเขาใจในเน้ือหาที่เหลือ 

ศึกษาคําศัพทดวยตนเองนอกชั้นเรียน กระตุนใหผูเรียนเห็นผลดีจากการศึกษาคําศัพทนอกชั้นเรียน 

เปดดูรายการคําศัพทที่จะเรียนในบทถัดไป 
ชี้ใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะอยากรูคาศัพทในบทถัดไป โดย

อาจมอบหมายใหหาความหมายจากอินเตอรเน็ต 

เลือกใสใจสวนที่สําคัญของคําศัพทเปนอันดับแรก  (Selective 

Attention) 

ผูสอนควรจัดคําศัพทเปนหมวดหมู เพื่อใหผูเรียนสนใจ

หมวดหมูเปนลําดับแรก  

ใสใจในคําศัพทโดยไมไขวเขว (Directed Attention)  
แนะนําใหจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยไมทํากิจกรรมอ่ืน

ระหวางน้ัน 

เปดพจนานุกรม ในชั้นเรียนผูสอนควรจัดเตรียมพจจนานุกรมไวดวย 

  

7. สรุป 

 

กลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรูคําศัพทไดดีของนักศึกษาไทย คือกลวิธีแบบอภิปญญา  

และกลวิธีการตัดสิน นํามาสูการเสนอแนวทางที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนใหใชกลวิธีดังกลาว  

อยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในบทความน้ีไดตัดผลหรือปจจัย

ของตัวแปรทางสังคมออกไปทั้งหมด อีกทั้งจํานวนงานที่เก็บรวบรวมขอมูลยังมีไมมาก และยังไมเปนระบบตามหลักสถิติ  

ดังน้ันในการศึกษาในครั้งตอไป ควรนําหลักสถิติและตัวแปรทางสังคมเขามาใชรวมดวย เพื่อใหเกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยกิจกรรมมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา คูมือการนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่ระดับ 87.5/85 และ 2) ผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก 

สําหรับผลกระทบของการจัดกิจกรรม (Impact) คือทําใหโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกา มีคูมือและกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูใหม ๆ 

และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับผูเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

  

คําสําคัญ: การใชแหลงเรียนรู  แหลงเรียนรูโบราณสถาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

Abstract 

 

This research aims 1) to develop activities in local learning resources for promote the education 

of basic education. 2) To study the results of the development of local learning resources for promote the 

education of basic education. The research found that 1) activities in local learning resources for promote  

the education of basic education Include less guide activities take a look at old town of Kanchanaburi. 

Manual take a look at old town of Kanchanaburi effective at the criteria level 87.5/85 and 2) Results of 

all 5 activities the overall score was 79.62 percent Is very good. For impact of events It is the old Wat 

Kanchanaburi – kuo school have a manual and activities to study new learning resources and the schools      

in the neighborhood have learning resources can provide skill enhancement activities to more effective 

learners. 

 

Keywords: use of learning resources, archaeological resources, basic education 
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1. บทนํา  

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 7 ไดบอกจุดประสงคของ

การเรียนรูไวอยางชัดเจนวา กระบวนการเรียนรูส่ิงตางๆ และการบูรณาการ ไมวาจะเปนเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา จนถึง

ภูมิปญญา และวิทยาศาสตรจะเห็นไดวา การศึกษาที่เชื่อมโยงสามารถนําไปใชในสาขาตางๆ ได ทั้งสาขาวิทยาศาสตร สาขา

ศิลปะ ดนตรี หรือทางดานภาษา การศึกษาระบบใหมเปนระบบที่เหมาะและยืดหยุนใหกับการศึกษา เพราะการศึกษาไมได

จํากัดอยูเพียงในหองเทาน้ัน นอกจากน้ี มาตรา 12 ยังเปดโอกาสใหคนที่เขามาจัดการศึกษาน้ันมีมากมาย หลากหลาย ไมวาจะ

เปนบุคคล ครอบครัว หรือสถาบันศาสนา และส่ิงสําคัญคือการศึกษาใหมตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

น้ันมีถึง 3 ระบบคือ การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal 

Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) และกฎหมายไดกําหนดใหระบบการศึกษาทั้ง 3 ระบบ

สามารถเทียบโอนการศึกษากันได น่ีคือ ความยืดหยุน เปนการลดความแข็งของระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดส่ิงที่เรียกวา 

กระบวนการเรียนรู  หรือการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ีในมาตรา 22 มีหลักการเก่ียวกับผูเรียนคอนขางมาก โดยเชื่อวา 

ผูเรียนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ซ่ึงหมายความวาเราเชื่อในพลังแหงการเรียนรูของผูเรียน เชื่อในพลังแหงการเรียนรู

ของแตละบุคคน ซ่ึงนับวาเปนความเชื่อที่ยิ่งใหญมาก ประการตอมาเราเชื่อวาผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ

ของตัวเองได การศึกษาบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาที่กลาวมาน้ี

ตองการใหกับประชาชนทุกคน  โดยใหการศึกษาทั่วถึงและเทาเทียมกัน กระบวนการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น  ไปจนถึงโรงเรียน

ที่พรอมดวยทรัพยากรการเรียนมากขึ้น  กําลังครูและบุคลากรที่เชี่ยวชาญขึ้น  และดวยการตรวจสอบของคนในทองถิ่น จะทํา

ใหโรงเรียนไดมีปฏิสัมพันธเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับทองถิ่น  ไปจนถึงใหคนในทองถิ่นชวยสืบทอดภูมิปญญาและอาชีพใน

ทองถิ่นมาใชประโยชนทรัพยากรของโรงเรียนไดก็ตองใหทองถิ่นเขามารวมบริหารจัดการโรงเรียนใหไดอยางเขาใจทองถิ่น เนน

ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อการดังกลาวจะไดเกิดการมีสวน

รวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคการชุมชน  องคปกครองสวนทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบัน

ศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอยางแทจริง (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544:6-10) 

  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูทองถิ่นเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดมอบหมายให

สํานักงานเขตพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสรางแนวทางเพื่อนํามาใชกับโรงเรียนในแลวเกิด

การเรียนรู สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของทองถิ่น สามารถนําไปใชไดอยางมีเครือขายที่รับผิดชอบเปนแนวทางการปฏิบัติผาน

การสรางความรูของครูและคนในชุมชนที่จะไดนําไปใชจริงในการเรียนอยางมีคุณภาพ ( อุดม เชยกีวงศ 2545:21,

กระทรวงศึกษาธิการ2542:1) ซ่ึงการผนวกภูมิปญญาทองถิ่น เขามาสูการศึกษาในระบบโรงเรียนดวยการสรางระเบียบ 

กฎเกณฑ เพื่อกํากับภูมิปญญาทองถิ่นไดถูกจัดระเบียบภูมิปญญาทองถิ่น นําไปสูการจําแนกใหภูมิปญญาทองถิ่นอยูในฐานะ

ของการเปนวิชาหน่ึงในหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเวลาเรียน ตารางเรียนและสถานที่เรียนที่ถูกออกแบบสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ

รวมทั้งมีระยะเวลาของการเรียนจบหลักสูตรที่ถูกกําหนดไวลวงหนา ดังน้ันการเรียนบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นจึงตองอาศัย

ของความสามารถของครูและผูเรียนในการที่จะออกไปดําเนินในสังคม  การจัดการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นถูกลดทอน

ลงอยางนาเสียดาย  โรงเรียนที่จัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจัดขึ้นเพื่อความชอบธรรมใหแกการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมี

ผลใหความรูแบบภูมิปญญาทองถิ่นตองถูกจัดลําดับชั้นใหเปนความรูในระดับต่ําซ่ึงหากพิจารณาฐานคิดและ อุดมการณ  

เปาหมายของการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และการใหคุณคาในการดําเนินชีวิต การกอรูปแบบของการนําแนวทางการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนไดถูกสรางขึ้นตามกรอบปฏิบัติเชิงนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา  

ซ่ึงแสดงเจตจํานงอยางเดนชัดของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนในโรงเรียนในรูปของหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา  

อันเปนแผนหน่ึงของความรูทางวิชาการ จึงนําไปสูประเด็นคําถามที่สําคัญวา ดวยการนําหลักสูตรซ่ึงเปนความรูทางวิชาการตาม

แบบแผนในระบบโรงเรียน (มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ 2547:2-4)    



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2753 

 เมืองกาญจนบุรีเกาเปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมนํ้าแควใหญ โดยแมนํ้าไหลผานทางทิศใตของเมือง และมีลําตะเพินไหลผาน

ทางทิศตะวันตก มีภูเขาตั้งอยูรอบ ๆ เมือง ทําใหเปนชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับศึกพมา เน่ืองจากเปนจุดสกัดทัพของพมาที่

ยกผานชองเขาและลํานํ้ามาทางดานพระเจดียสามองค ตามหลักฐานทางโบราณคดีเก่ียวกับสงครามระหวางไทยกับพมา เม่ือ

พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ตองเดินทัพผานเมืองสุพรรณบุรีแลวจึงจะถึงพระนคร การตั้งเมืองกาญจนบุรีเกาจึงเปนเมืองหนา

ดานที่จําเปนการในสกัดก้ันขาศึกและขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทย ดังน้ันในทองที่เมืองกาญจนบุรีจึงเกิดเปนสนามรบมา

นับครั้งไมถวน เพราะพมาจําเปนตองยึดเมืองกาญจนบุรีใหไดกอน ดังน้ันเมืองกาญจนบุรี เกาจึงเปนเมืองที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร มีแหลงโบราณสถานที่ยังคงอยูเปนหลักฐานของความสําคัญของเมืองตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยตน

รัตนโกสินทร ซ่ึงแหลงโบราณสถานในเมืองกาญจนบุรีเกาที่ควรคาแกการศึกษาเรียนรูสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2526: 

150) กลาวไววา ในทองถิ่นมีแหลงทรัพยากรเปนจํานวนมากที่มีคุณคาตอการพัฒนาดานการเรียนการสอนโดยตรงตลอดจนมี

แหลงเสริมประสบการณในการเรียนรูของเด็กในโรงเรียน เชน ลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร สถานที่ ตัวบุคคล สถาน

ประกอบการลักษณะอาชีพ และกิจกรรมดานตางๆ ของชุมชน เปนตน เหลาน้ีจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก 

นอกจากน้ีไดกลาวถึงประโยชนของการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชวา เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณตางๆ

หรือการไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาก็เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับโลกแหงความเปนจริง เปนประสบการณ

ตรงจะมีความหมายและมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก  คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูในแหลงเรียนรูโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเกาตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับโรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. กิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 

 2. ผลการการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู

ในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 4.1 การจัดการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูทองถิ่น 

 การจัดการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูทองถิ่น คือการเพิ่มศักยภาพของผูเรียน ใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขไดบนพื้นฐานของความเปนไทยและ ความเปนสากลเปนการเรียนรูคูขนานระหวางความรูสากลกับความรูทองถิ่น 

เพราะทองถิ่นเปนระบบความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยผานมิติสัมพันธการส่ังสมและถายทอดผานรุ นสูรุน สวนใหญ

เปนชิ้นงาน เครื่องดนตรี เครื่องใช ผาไหม ผาฝาย การละเลน ของเลน และความรูที่อยูในตัวของบุคคลที่เปน ขอควรปฏิบัติ 
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บทสวด ภาษาเขียน นิทาน คํากลอน บทเพลง ตํารายาของปราชญชาวบาน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีมี ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และ

เทคโนโลยีพื้นบาน สอดคลองกับสังคมการดํารงชีวิตของผูเรียน ถือวาเปนการเรียนรูแบบคูขนานระหวางความรูทองถิ่นสูสากล 

 นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดใหนิยามความสําคัญของการจัดการเรียนรูบูรณาการ

แหลงเรียนรูทองถิ่นไวอยางหลากหลาย(Sinvely  and Corsinglia 2001: 136, Apple 1990: 50-67,ก่ิงแกว อารีรักษ 

(2548:118), นเรนทร คํามา (2548 :3)และประเวศ วะสี (2536:1)) สามารถสรุปไดดังน้ี  

  1. ผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพชีวิตจริง สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได ชวยใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ทองถิ่น 

  2. ผูเรียนไดเรียนในส่ิงที่มีคุณคา มีความหมายตอชีวิต ทําใหเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของส่ิงที่เรียน 

  3. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูความรูสากลส่ิงที่อยูใกลตัวไปสูส่ิงที่อยูไกลตัวไดอยางเปน

รูปธรรม  

  4. เห็นความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมใน

ทองถิ่นไดอยางตอเน่ือง 

  5. มีสวนรวมในองคกร ทองถิ่น บุคคล และครอบครัวในการพัฒนาทองถิ่น 

  6. ไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ไดลงมือปฏิบัติจริง สงผลให เกิดทักษะการแสวงหาความรู 

เปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 4.2 การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นในการจัดการศึกษา 

 การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นน้ัน ครูตองรูวาทองถิ่นหรือชุมชนของตนมีแหลงวิชาอะไรบางที่จะนํามาใชใหเกิด

ประโยชน  เพราะชุมชนทุกแหงตางมีแหลงวิชาหลายอยางตางกันครูควรสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนอยูเสมอ เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วในการใช การสํารวจหรือคนหาเพือ่รวบรวมแหลงเรียนรูในชุมชนที่จะนํามาใชเปนประโยชนในการจัดการเรียนการ

สอนน้ัน  ซ่ึงพนิจดา วีระชาติ (2542 : 23)  กลาวถึงการนําแหลงชุมชนมาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาไว ดังน้ี ทรัพยากรใน

ชุมชนประกอบดวยส่ิงตางๆ หลายอยาง การนํามาใชใหเปนประโยชนตอการศกึษาได  ดังน้ี 

 1. บุคคล มีประโยชนอยางกวางขวางตอการนํามาใชประโยชนตอการศึกษา เชน 

      1.1 เปนวิทยากรในดานตาง ๆ แลวแตจุดประสงคของการเรียนรูและความรูความชํานาญ ความสําเร็จใน

ชีวิตของบุคคลน้ัน ๆ 

                   1.2 เปนตัวอยาง แบบอยางในการดําเนินชีวิตใหแกนักเรียนไดเห็นชีวิตตัวอยางแบบอยางที่แทจริงของ

ความสําเร็จในดานตาง ๆ เชน อาชีพ คุณธรรม เกียรติยศ ชื่อเสียง การสละการทําประโยชนแกชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน 

      1.3 ใหบุคคลชวยเหลือกิจกรรมและกิจการตาง ๆ ของสถานศึกษา เชน 

   1.3.1 ชวยเหลือสถานศึกษาในดานการเงิน วัสดุอุปกรณตาง ๆ หรือแรงงาน  

เปนตน 

                          1.3.2 ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ใหความรวมมือในการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมกิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียน 

                          1.3.3 เปนกรรมกรรวมในหนวยงานหรือแผนกตาง ๆ ของโรงเรียน 

             1.3.4 ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน ชวยในการดูแลเด็กชวยในการรักษาพยาบาล 

            1.3.5 ชวยในการสอน ชุมชนแตละชุมชนประกอบดวยบุคคลประเภทตางๆ มากมาย มีความรู 

ความสามารถตางๆ กัน มีคนจํานวนมากยินดีที่จะชวยเหลือโรงเรียนชวยสอนนักเรียน สอนครูหรือประชาชน โรงเรียนอาจเชิญ

บุคคลเหลาน้ันเขษมาชวยสอนในสาขาวิชาที่เขาชํานาญแกนักเรียน ครู คนงาน ภารโรงและประชาชน 

 2. วัฒนธรรมประเพณี ระเบียบแบบแผน ตลอดจนเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความเปนอยูของประชาชน 

เปนส่ิงสําคัญอยางยิง่ที่จะตองใหนักเรียนเขาใจและปฎิบัติตาม 
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       3. สถาบัน องคการและหนวยงานตางๆ นักเรียนจะไดเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของส่ิงตางๆ เหลานั้น

ตอชุมชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาในดานตางๆ กับผูเรียนและประชาชนการใชประโยชนของสงตางๆ น้ันใหเปนประโยชน

อยางแทจริงและเปนธรรมในสังคม 

 4. โบราณสถาน โบราณวัตถุและส่ิงกอสรางตางๆ นักเรียนจะไดเขาใจประวัติความเปนมาของชุมชน การ

เปล่ียนแปลงของชุมชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาในดานตางๆ เพื่อความรักสามัคคี ความภูมิใจในชุมชนของตน การเห็น

คุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมและรวมมืออนุรักษส่ิงมีคาตางๆ ดวย 

 5. สถานที่พักผอนหยอนใจ นักเรียนจะไดเรียนรูคุณคา ประโยชนและโทษของส่ิงตางๆ ตอการดํารงชีวิต การปฏิบัติ

ตนของคนในสังคมที่สัมพันธเก่ียวของกับส่ิงตางๆ เหลาน้ี 

 4.3 แหลงเรียนรูเมืองกาญจนบุรีเกา 

 เมืองกาญจนบรุีเกาเปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมนํ้าแควใหญ โดยแมนํ้าไหลผานทางทิศใตของเมือง และมีลําตะเพินไหลผาน

ทางทิศตะวันตก มีภูเขาตั้งอยูรอบ ๆ เมือง ทําใหเปนชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับศึกพมา เน่ืองจากเปนจุดสกัดทัพของพมาที่

ยกผานชองเขาและลํานํ้ามาทางดานพระเจดียสามองค ตามหลักฐานทางโบราณคดีเก่ียวกับสงครามระหวางไทยกับพมา เม่ือ

พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ตองเดินทัพผานเมืองสุพรรณบุรีแลวจึงจะถึงพระนคร การตั้งเมืองกาญจนบุรีเกาจึงเปนเมืองหนา

ดานที่จําเปนการในสกัดก้ันขาศึกและขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทย ดังน้ันในทองที่เมืองกาญจนบุรีจึงเกิดเปนสนามรบมา

นับครั้งไมถวน เพราะพมาจําเปนตองยึดเมืองกาญจนบุรีใหไดกอน ดังน้ันเมืองกาญจนบุรีเกาจึงเปนเมืองที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร มีแหลงโบราณสถานที่ยังคงอยูเปนหลักฐานของความสําคัญของเมืองตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยตน

รัตนโกสินทร ซ่ึงแหลงโบราณสถานในเมืองกาญจนบุรีเกาที่ควรคาแกการศึกษาเรียนรู มีดังน้ี 

 1. วัดขุนแผน 

 เดิมเปนวัดรางในเมืองกาญจนบุรีเกา มีพระธุดงคจาริกเขามาอยู ชาวบานจึงชวยกันถากถางแลวสรางกุฏิศาลาสําหรับ

ทําบุญ ขางวัดขุนแผนมีสระนํ้าซ่ึงมีนํ้าตลอดป ไมเคยแหง ชาวบานเคยเห็นหูระฆังขนาด 3 กําโผลขึ้นมาจึงเรียกวาสระระฆัง เลา

กันวาระฆังใบน้ีเปนของคูบานคูเมือง ชาง 10 เชือกก็ฉุดไมขึ้น ตอมาไมมีใครเคยเห็นระฆังอีกเลย ป พ.ศ. 2467 พระครูจวนมา

จําพรรษาที่วัดขุนแผน ทานไดนําชาวบานออกสํารวจวัดในเมืองเกา พบวามี 7 แหง และเปนผูชี้สถานที่และบอกใหชาวบาน

ทราบ ปรางคที่วัดขุนแผนที่เห็นถูกเจาะตรงกลางจนเปนชองมองทะลุเห็นอีกดานหน่ึง เปนฝมือของพวกลักลอบขุดหาของเกา

ตามโบราณสถาน และพวกโบสถ วิหารก็เชนกัน ถูกเจาะทําลายจนปรักหักพังเหลือเพียงเศษอิฐบนพื้นดิน 

 2. วัดปาเลไลยก 

 เปนวัดรางหางจากวัดขุนแผนไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร โบราณสถานวัดปาเลไลยกมีลักษณะเปนมณฑป

ฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกออิฐฉาบปูนมีซุมพระยืน 3 ดานคือ ทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก สวนทิศตะวันออกเปนประตูเขา 

ดานหนามีลานปูดวยอิฐและมีรองรอยของเสาหาร(เสาลูกแกว) เปนรูปทรงส่ีเหล่ียม ภายในมณฑปมีพระพุทธรูปปูนปนขนาด

ใหญปางปาเลไลยก มีลิงและชางหมอบอยู พระพุทธรูปน้ีสันนิษฐานวา ดัดแปลงขึ้นใหม แตเดิมเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

และมีโบสถเกา รวมทั้งเจดียเกาอยูทางดานหลัง 

 3. วัดแมหมาย 

 เปนวัดรางหางจากวัดขุนแผนประมาณ 200 เมตร โบราณสถานแบงเปน 2 กลุมคือกลุมทิศเหนือ และกลุมทิศใต มี

สระลางกระดูกอยูระหวางกลาง วัดแมหมายเหนือประกอบดวยเจดียทรงกลมตั้งบนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ฐานวิหาร สวนวัดแม

หมายใตประกอบดวย เจดียทรงกลมสององคติดกันกอดวยอิฐสอดินฉาบปูน เจดียรายขนาดเล็กทรงปรางค เจดียกออิฐฉาบปูน

ฐานวิหาร สถาปตยกรรมเปนสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในเปนฐานชุกชีกออิฐสอดิน ฉาบปูน พระพุทธรูปอาจเปนพระพุทธรูป

หินทรายเพราะพบชิ้นสวนฝาพระหัตถ รัศมีอุณาโลมทําดวยหินทรายสีแดง ฐานวิหาร และฐานเจดียทรงกลม 
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 4. วัดนางพิม (วัดกาญจนบุรีเกา) 

 เปนวัดราง พ.ศ. 2472  พระครูจวนนําชาวบานมาถากถางจนเห็นฐานโบสถ ฐานเจดีย จึงชวยกันสรางโบสถชั่วคราว

ตรงที่เดิม ชาวบานชวยกันตัดไมมาทําหอระฆัง ศาลา และโรงลิเก 

 การปฏิสังขรณวัดนางพิมน้ัน พระครูจวนไดทําพิธีลางปาชานํากระดูกมาบังสุกุลแลวเผา งานบุญครั้งน้ีใหญมาก มีการ

ขออนุญาตอําเภอ มีมหรสพสมโภชทั้งลิเกและเพลงอีแซวจัดกัน 7 วัน 7 คืนไดเงินทําบุญ 6 พันบาทเศษ นําเงินน้ีมาสรางโบสถ

ใหมบนฐานเดิมสรางเจดียตามรองรอยเดิม สรางกุฏิขึ้นใหม 2 หองหลังการสถาปนาวัด  วัดนางพิมไดรับการสนับสนุนจากหลวง

ปูยิ้ม วัดหนองบัว หลวงพอเปล่ียน วัดใต หลวงตากรับและหลวงพอดี วัดเหนือ วัดจึงรุงเรืองขึ้นตามลําดบั 

 หลังจากพระครูจวนมรณภาพ พระอาจารยเกลา วัดทุงสมอมาเปนเจาอาวาสแทน ชวงน้ีมีลายแทงผุดขึ้นหลายแหง 

พอแคลวกับเพื่อนไดขุดพบหมอดินที่วัดนางพิม มีเงินโบราณเต็มหมอ ขายไดอันละ 4 บาท และยังมีทองโบราณอีกมากมาย เงิน

น้ีนํามาใชสรางอาคารเรียน โรงเรียนบานทาเสา ซ่ึงพระครูจวนขออนุญาตจัดตั้งไวโดยใชศาลาวัดเปนที่เลาเรียน 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

(Mixed Methods Research) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการบริหารแหลงเรียนรู และสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1. กําหนดและศึกษาสภาพการดําเนินงานและการใชประโยชนของแหลงเรียนรูเมืองกาญจนุบรีเกา 

  2. คัดเลือกแหลงเรียนรูที่จะดําเนินการทดลอง โดยใชเกณฑความครอบคลุมในทุกจังหวัด และความ

หลากหลายขององคประกอบในการจัดแหลงเรียนรูอยางมีสวนรวม จํานวน 1 แหลงเรียนรู และคัดเลือกโรงเรียนที่อยูใกลเคียง

เพื่อเขารวมกิจกรรมของแหลงเรียนรูจํานวน 2 โรงเรียน 

  3. ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับทองถิ่นที่ตั้งแหลงเรียนรูที่เปนแหลงทดลองกับผูมีสวนเก่ียวของกับ

แหลงเรียนรูไดแก ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูบริหารโรงเรียน และครู เพื่อประเมินความพรอมและความตองการในการใช

แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมในแหลงเรียนรู 

 ระยะที่ 2  พัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่กําหนดขึ้น 

  4. พัฒนากิจกรรมกิจกรรมในแหลงเรียนรูเมืองกาญจนบุรีเกา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาคูมือการใชแหลงเรียนรู และพัฒนาคูมือกิจกรรมมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา โดยเปนการนําเสนอเน้ือหา 

และแบบฝกหัดประกอบทายแตละหนวยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี กิจกรรม ที่ 1 คุณสมบัติของมัคคุเทศก กิจกรรมที่  2 วัด

ขุนแผน กิจกรรมที่  3 วัดปาเลไลยก กิจกรรมที่  4 วัดแมหมายเหนือ วัดแมหมายใต กิจกรรมที่  5 วัดนางพิม 

  5. นําเสนอรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นตอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทานเสนอแนะและปรับปรุงดําเนินการจัด

กิจกรรม  

 ระยะที่ 3 นํากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใชจริงในแหลงเรียนรู 

  6. จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนํานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 ของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม โรงเรียนบานหนองบัว และโรงเรียนบานพุประดู จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง

เขารวมกิจกรรมตามคูมือศึกษาแหลงเรียนรูที่พัฒนาขึ้น โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน 

 ระยะที่ 4 ทําการประเมินผลการพัฒนาแหลงเรียนรูจากการพัฒนากิจกรรม 

  7. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณ(Quantitative Evaluation) และเชิง

คุณภาพ (Qualitative Evaluation) ใหครอบคลุม กระบวนการทํางาน ผลผลิต ผลกระทบและความยั่งยืนที่เกิดจากโครงการ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2757 

โดยมีประเด็นการประเมินหลักเรื่อง การเปนแหลงเรียนรูและจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากโครงการที่ได

ทดลอง 

 

6. ผลการวิจัย 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว และไดผลการวิจัยดังน้ี 

  1. การพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 การพัฒนากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมือง

กาญจนบุรีเกา เปนการพัฒนาคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา ประกอบดวยกิจกรรมในการศึกษาแหลงเรียนรู

เมืองกาญจนบุรีเกา ซ่ึงกิจกรรมแตละกิจกรรมน้ันนักเรียนจะทํากิจกรรมตามคูมือที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้น มีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

กิจกรรม ที่ 1 คุณสมบัติของมัคคุเทศก กิจกรรมที่  2 วัดขุนแผน กิจกรรมที่  3 วัดปาเลไลยก กิจกรรมที่  4 วัดแมหมายเหนือ 

วัดแมหมายใต กิจกรรมที่  5 วัดนางพิม ซ่ึงหลังจากทํากิจกรรมครบถวนพบวาคูมือการจัดกิจกรรม มีคาประสิทธิภาพดังตาราง

ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองกาญจนบุรีเกา 

คะแนนกจิกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ประสิทธิภาพ 

E1 40 1,050 87.5 

E2 20 510 85 

 

จากตารางที่ 1 พบวา1 คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองกาญจนบุรีเกา เทากับ 87.5/85 มากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 

2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมิน

จากผลคะแนนการทํากิจกรรมตามคูมือมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกาที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไดผลการศึกษาดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คะแนน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 รวม 

รวม 173.5 167 339 425 292 1,369.5 

รอยละ 80.69 77.67 78.83 98.83 67.90 79.62 

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

เกณฑระดับคะแนน (กรัณยพล วิวรรธมงคล,2555: 182) 

 รอยละ 71 – 100 หมายถึง  ดีมาก 

 รอยละ 61 – 70  หมายถึง  ดี 

 รอยละ 51 – 60  หมายถึง  ปานกลาง 

 รอยละ 0 – 50  หมายถึง  ปรับปรุง 
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จากตารางพบวาผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก 

จําแนกเปนรายกิจกรรมเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ กิจกรรมที่ 4 วัดแมหมายเหนือ วัดแมหมายใต ไดคะแนนรอยละ 98.83 

อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ กิจกรรมที่ 1 คุณสมบัติของมัคคุเทศก กิจกรรมที่ 3 วัดปาเลไลยก ไดคะแนนรอยละ 78.83 อยู

ในระดับดีมาก กิจกรรมที่ 2 วัดขุนแผน ไดคะแนนรอยละ 77.67 อยูในระดับดีมาก และกิจกรรมที่ 5 วัดนางพิม ไดคะแนนรอย

ละ 67.90 อยูในระดับดี ตามลําดับ 

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 1. คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองกาญจนบุรีเกา เทากับ 87.5/85 มากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผล

การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก 

 อภิปรายผล 

 1. คาประสิทธิภาพของกิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองกาญจนบุรีเกา เทากับ 87.5/85 มากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากนักเรียน

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกา ฝกปฏิบัติเปนมัคคุเทศกนอยนําชมเมืองกาญจนบุรีเกา โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดทุงลาดหญา จํานวน 

43 คนเขารวมกิจกรรม และประเมินความสามารถของผูเขารวมกิจกรรมผานการตรวจแบบฝกการชมเมืองกาญจนบุรีเกาที่

ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น พบวานักเรียนทุกคนตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี เพราะรูปแบบของกิจกรรมไดเปนการนํานักเรียนลงพื้นที่

จริง กระตุนความสนใจ จึงสงผลใหสามารถทํากิจกรรมในคูมือไดคะแนนที่ด ี

 2. ผลการพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผล

การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 79.62 อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากครูในโรงเรียนกาญจนบุรี

เกาไดปลูกฝงใหความรูนักเรียนใหมีความสํานึกรักทองถิ่น เม่ือนักเรียนเกิดการเรียนรู ยอมทําใหสามารถพัฒนาความรูของ

ตนเองได นอกจากน้ีผลกระทบของการจัดกิจกรรม ทําใหโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีคูมือและกิจกรรมศึกษาแหลง

เรียนรูใหม ๆ และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงมีแหลงเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับผูเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

และการพัฒนาความสามารถของมัคคุเทศกนอยมีความยั่งยืน เน่ืองจากโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเกาไดมีการจัดกิจกรรม Woke 

Rally ชมเมืองกาญจนบุรีเกาเปนประจําทุกป เพื่อปลูกฝงการสํานึกรักทองถิ่นและเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถิ่นของ

ตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ (Sinvely  and Corsinglia 2001: 136, Apple 1990: 50-67,ก่ิงแกว อารีรักษ 

(2548:118), นเรนทร คํามา (2548 :3)และประเวศ วะสี (2536:1)) ที่กลาววาการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู

ชวยใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมใน

ทองถิ่นไดอยางตอเน่ือง การที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาคูมือการนําชมเมืองกาญจนบุรีเกาขึ้น ยอมชวยเสริมใหเกิดความยั่งยืนในการ

จัดกิจกรรมมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และศึกษา

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

จํานวน 99 คน กําหนดขนาดตามตารางยามาเน (Yamane) ที่ความคาดเคล่ือน 10% และสุมเก็บขอมูลแบบงาย สวนผูใหขอมูลหลัก

ในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก อภิปรายกลุม 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการจัดหมวดหมูเรียงลําดับและอธิบายในลักษณะพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเปนรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนโดยปลูกจิตสํานึก

และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหชาวบาน ใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางที่ครัวเรือน และจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจ

สงเคราะหเพี่อการออมเงิน โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชนจาก อบต. และแกนนําชุมชน นําขอมูล

มากําหนดทิศทางในการจัดการขยะโดยใหชุมชนมีสวนรวมเริ่มตั้งแตแกนนํา ประชุมหารือกับ อบต. และแกนนํานําขอมูล

กลับไปประชุมหารือกับลูกบาน วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล  

 

คําสําคัญ: รูปแบบ  การจัดการขยะมูลฝอย  การมีสวนรวมของชุมชน 

 

Abstract 

 

The purposes of the study were 1) to investigate the behaviors, problems and needs of people 

about solid waste disposal management from the community of Tambon Bueng Krachap, Amphoe Wichien 

Buri, Phetchabun Province. And 2) to find out the model of the management. The quantitative sample 

included 99 people by simple, according to Yamane’s table and 10 % of errors. The qualitative sample 

were 42 key informants. Questionnaires, focus group and in-depth interview were deployed as data 

collecting tools. Quantitative data were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard 

deviation while qualitative data were analyzed by using categorizing and description. The study showed 

that the model of solid waste disposal management were people participation and raising awareness of 
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the people and their responsibility to environment. Beginning with the people from household separated 

wastes, and a waste bank was established for cremation work and saving money. The process began 

with analyzing problems and potentials of the people and their leaders. Then information was adopted 

to determine the plan of waste management. The most importance was that the leaders and people 

participated in the whole pro, including the planning, operations and evaluation. 

 

Keywords: model, waste management, people participation 

 

1. บทนํา  

   

 จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆดาน ไมวาจะดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และพาณิชยกรรมตางๆสงผลใหเกิดปญหาติดตามมา

หลายดาน ไดแก ปญหาส่ิงแวดลอมถูกคุกคาม ปญหาขยะจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

ปญหาขยะที่ไมสามารถกําจัดได ลวนเปนปญหาที่กระจายทั่วในเขตเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ และขยายวงกวางลงสูตําบลบึง

กระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ที่เริ่มขยายตัวความเปนเมือง ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร  

และยังไมมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกตองภายในตําบล เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จําเปนที่จะตอง

นํางบประมาณแตละปไปใชในเหตุที่จําเปนเรงดวนมากกวาปญหาการจัดการขยะ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับจึงจาง

เหมาเอกชนจัดเก็บขยะภายในตําบล   ดังน้ันผูวิจัยและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จึงเห็นความจําเปนและ

ความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่ตองการหารูปแบบการจัดการขยะที่ประชาชนมีสวนรวม  

 

2.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลบึงกระจับ  

 อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 กรมควบคุมมลพิษ (2551:9) ไดใหความหมายของขยะหรือมูลฝอยวาหมายถึง เศษกระดาษ เศษผาเศษอาหาร เศษ

สินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่

อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือครัวเรือน และวัสดุเหลือใช หมายถึง

ส่ิงของเครื่องใชหรือสินคาที่ผานการใชงานแลวหรือหมดอายุการใชงานแลวหรือที่เหลือจากความตองการและไมเปนที่ตองการ

จะใชอีกตอไป 

 ประเภทของขยะมูลฝอย  แบงเปน  4 ประเภท ไดแก (ออนไลน) 

1.  ขยะมูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม อินทรียวัตถุ ที่สามารถยอยสลาย เนาเปอยงาย 

มีความชื้นสูง 

2. ขยะมูลฝอยแหง ไดแก พวกเศษกระดาษ เศษหญา แกว โลหะ ยาง พลาสติก ไม ฯลฯ ขยะมูลฝอยชนิดน้ี จะมีทั้งที ่
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เผาไหมไมได ขยะแหงเปนมูลฝอยที่สามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชนกลับมาใชไดอีก โดยทําการคัดแยกมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง 

ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองนําไปทําลายลงได และถานําสวนที่ใชประโยชนไดน้ีไปขาย ก็จะทําใหมีรายได

กลับมา  

 3.  ขยะทั่วไปคือ ขยะที่มีลักษณะยอยยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหมเชน หอพลาสติกใสขนม 

ถุงพลาสติก ซองบะหม่ีสําเร็จรูป โฟมเปอนอาหาร ฟอยสเปอนอาหาร 

 4.  ขยะมูลฝอยอันตราย ไดแก ของเสียที่เปนพิษมีฤทธ์ิกัดกรอนและระเบิดไดงาย ตองใชกรรมวิธีในการทําลายเปน

พิเศษเน่ืองจากเปนวัสดุที่เปนอันตราย เชน กระปองสารฆาแมลง ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต หลอดไฟ หลอดฟลูออเรส

เซนต กระปองสเปรยฉีดผม ฯลฯ 

แนวคิดเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย 

กระบวนการกําจัดมูลฝอยน้ัน จุดเริ่มตนที่สําคัญ คือ การผลิต หรือการทิ้งมูลฝอย ดังน้ันกิจกรรมการทิ้งขยะมูล 

ฝอยจะเกิดขึ้นหรือไมน้ัน จึงขึ้นอยูกับบุคคลผูใชวัสดุน้ัน ซ่ึงการกําจัดขยะของทุกบานจึงเปนความรับผิดชอบของผูที่อยูอาศัย 

แนวทางในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอง มีลักษณะดังน้ี 

1.  การกําจัดมูลฝอยในแหลงกําเนิด โดยคํานึงถึงการใชประโยชนของเหลือทิ้งเปนครั้งสุดทายโดยพิจารณาความ 

เปนไปไดในการใชวัสดุที่เหลือทิ้ง เพราะวัสดุบางชนิดสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายครั้ง นอกจากน้ีการตัดสินใจบริโภค

ตองรูจักเลือกบริโภคสินคาที่ไมสรางปญหา มีของเหลือทิ้งกําจัดยาก และตองลดปริมาณของเหลือทิ้ง ไดแก พยายามเลือกใช

สินคาที่บรรจุภัณฑมีขนาดใหญ มีอายุการใชงานนาน คงทน เปนตน 

2.  การแยกประเภทมูลฝอย การเก็บมูลฝอยในครัวเรือนซ่ึงเปนจุดกําเนิดของมูลฝอย ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อใหมูลฝอย 

ชนิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูในสภาพพรอมที่จะนํามูลฝอยใสลงในถังและดวยเหตุในครัวเรือนน้ันมีหลายชนิด ถาหากเก็บกักรวมกัน

มูลฝอยที่เปนสารอินทรียและยอยสลายไดงาย ถาปะปนอยูกับ มูลฝอยอ่ืนที่กําจัดยาก ก็จะทําใหมูลฝอยที่เปนสารอินทรีย

กําจัดยากไปดวย นอกจากน้ี มูลฝอยหลายชนิดสามารถนํากลับมาใชประโยชนโดยตรง หรือขายเปนวัสดุไดอีก จึงควรมีการ

แยกประเภทเก็บกักมูลฝอยในครัวเรือน (วิรัช ชมชื่น, 2537 : 45) 

 เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สามารถแบงออกเปน 3 ระบบใหญ คือ 

1.  ระบบหมักทําปุย เปนการยอยสลายอินทรียสารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียเปนตัวการยอยสลายให 

แปรสภาพเปนแรธาตุที่มีลักษณะคอนขางคงรูป มีสีดําคอนขางแหง และสามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

2.  ระบบการเผาในเตาเผา เปนการทําลายขยะมูลฝอยดวยวิธีการเผาที่ไดรับการออกแบบกอสรางที่ถูกตองและ 

เหมาะสม โดยตองใหมีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1200 องศาเซลเซียส เพื่อใหการทําลายที่สมบูรณที่สุด แตในการเผามัก

กอใหเกิดมลพิษดานอากาศ 

3.  ระบบฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล เปนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝงกลบในพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว ซ่ึงเปน 

พื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วิศวกรรม สถาปตยกรรมและการยินยอม

จากประชาชน จากน้ันจึงทําการออกแบบและกอสราง โดยมีการวางมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน การ

ปนเปอนของนํ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยที่เรียกวา นํ้าชะขยะมูลฝอย ซ่ึงถือวาเปนนํ้าเสียที่มีคาความสกปรกสูงไหลซึมลงสูชั้น

นํ้าใตดิน ทําใหคุณภาพนํ้าใตดินเส่ือมสภาพลง กล่ินเหม็น และผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนรูปแบบการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล อาจใชวิธีขุดใหลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมใหสูงขึ้นจากระดับพื้นดิน หรืออาจจะใชผสมสองวิธี ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ

สภาพภูมิประเทศ (ดิเรกฤทธ์ิ ทวะกาญจน, 2553 : 50) 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

รวิกานต แสนไชย(2544)ที่ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

คือ การจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เปนการใชการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในการจัดการแบบยั่งยืน สําหรับการมีสวนรวมของสมาชิก ในชุมชนจะตองเกิดจากความสมัครใจ เริ่มตั้งแตขั้นตอนคิดริเริ่ม
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คนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชน วางแผนดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหสมาชิกในชุมชนวัดกลางเขามามีสวนรวมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของ

โครงการ การประชาสัมพันธ ส่ือมวลชน ความพรอมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผูบริหารโครงการ 

ความเขมแข็งของชุมชน ความตองการแกไข ปญหาของชุมชน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความตองการการยอมรับจาก

สังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวใหชนรุนหนา  

อิสรภาพ มาเรือน และคณะ(2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยาง

ยั่งยืนในพื้นที่ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา ในพื้นที่ในตําบลปากลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นที่กําลังประสบปญหาขยะ

ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวคิดวาหนาที่การจัดการขยะเปนของอบต. และทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังโดยไมมีการคัด

แยกขยะหรือนํากลับไปใชประโยชน 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยจํานวน 6280 คน 1522 ครัวเรือน จาก 10 หมูบาน 

 กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนในตําบลบึงกระจับ ประกอบดวย ตัวแทนครัวเรือนในตําบลบึงกระจับ จาก 10 หมูบาน 

จํานวน  99 คน กําหนดขนาดตามตารางยามาเน (Yamane)ที่ความคาดเคล่ือน 10%และสุมเก็บขอมูลแบบงาย สวนผูให

ขอมูลหลักในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ชาวบานหมูบานละ 2 คน คณะผูบริหารองคกรปกครอง

ทองถิ่นตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบรุี จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 คน อสม. 4 คน ครูในพื้นที่ 4 คน ใชวิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก  การสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุม การอภิปรายกลุม 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอยาง 

มีสวนรวมของชุมชน 

2) เตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดจากการประมวล เพื่อกําหนดเปนหัวขอ โครงสรางแบบสอบถามและขอบเขต 

เน้ือหา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การอภิปรายกลุม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

 ระยะที่ 1 ประชุมกับองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  จํานวน 4 คน และผูใหญบาน 10 หมู เครื่องมือที่ใชไดแก  

แบบสัมภาษณ เม่ือไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ระยะที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 มาสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ปญหา ความตองการในการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ไดจากระยะที่ 1 และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานชวยวิพากษ ไดแก รอง

ศาสตราจารย ดร. สุวารีย วงศวัฒนา ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ ดร.ชัชวินทร นวลศรี ผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอม และดร.                       

ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ     จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดจากการวิพากษและวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญไปปรับแกและแจก

กลุมตัวอยางจํานวน 99 ชุด จาก 10 หมูบาน เก็บและนํามาวิเคราะหขอมูล  รวมกับการสัมภาษณผูนําชุมชนทั้ง 

10 หมูบาน 

 ระยะที่ 3 นําผลสรุปของแบบสอบถามมาประชุมเชิงปฏิบัติและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปญหาขยะชุมชน รวมกับ

ผูนําชุมชน 10 หมูบานตัวแทนชาวบาน หมูละ 2 คน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังทาดีอีก 4 คน  อสม. 4 คน ครู
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ในพื้นที่ 4 คน เพื่อเสนอความคิดเห็นและจัดทําแนวทางการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน จากน้ันนําขอมูลที่ไดมา 

วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูล 

1) คณะผูวิจัยจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการจัดหมวดหมูเรียงลําดับและอธิบายในลักษณะพรรณนา 

 

5. ผลการวิจัย 

 

วัตถุประสงคที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ ตําบลบึง 

กระจับ  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 พบวาเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.7 และเพศชาย รอยละ 32.3 สวนใหญมีอายุ 51-

60 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 27.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 53.5 มีอาชีพเกษตรกรรม  คิด

เปนรอยละ 70.7 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท  คิดเปนรอยละ 45.5 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 53.5 และ

สวนใหญ มีระยะเวลาที่อาศยัในชุมชน 21 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 85.9 

 สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน 

พบวา ในตําบลน้ีจะมีถังขยะแจกชาวบานทุกครัวเรือนๆละ 1 ใบที่จายคาธรรมเนียมการเก็บขยะใหทางอบต. ขยะที่

มีมากที่สุดในตําบล คือ ขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษใบไม มากที่สุด สวนใหญมีในปริมาณนอยกวา 1กิโลกรัม/วัน 

ชาวบานสวนใหญจะจัดการขยะประเภทน้ีโดยการเผา มีบางสวนจะทิ้งลงถังขยะของอบต. สวนขยะทั่วไป เชน หอพลาสติกใส

ขนม ถุงพลาสติก กลองนม กลองโฟม หลอดดูดนํ้า มีปริมาณนอยกวา 10 ชิ้น/วัน จัดการโดยการทิ้งลงถังขยะของอบต. 

รองลงมาเปนขยะรีไซเคิล เชน ขวดนํ้าพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม ขวดแกว ฝาอลูมิเนียม เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแกว 

สวนใหญมีปริมาณนอยกวา 5 ชิ้น/วัน  ชาวบานสวนใหญจัดการโดยการคัดแยกไวขาย และทายสุดเปนขยะอันตราย เชน 

ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระปองสเปรย หลอดไฟ ขวดยาฆาแมลง ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีปริมาณนอยกวา 5 ชิ้น/

สัปดาห ชาวบานสวนใหญจะทิ้งลงถังขยะของอบต. 

สวนที่ 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

พบวากลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย สวนใหญรูและเขาใจวาขยะจําพวก

เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไมสามารถนํามาทําปุยหมักได  คิดเปนรอยละ 99 รองลงมา ถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลตองมีฝา

ปดมิดชิด ไมรั่วซึม คิดเปนรอยละ 97 และนอยที่สุด คือ .ขยะมูลฝอยประเภทถานไฟฉาย  หลอดไฟเกา  กระปองสเปรยตางๆ 

สามารถทําลายทิ้งไดเอง โดยการนําไปเผาในบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 18.2 ทําใหไดขอสังเกตวากลุมตัวอยางบางสวนยังไมมี

ความรูที่ถูกตองเก่ียวกับการจัดการขยะอันตราย 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติตนทุกครัง้เปนประจําเก่ียวกับการคัดแยกขยะ ไดแก การคัดแยกกระปองสี 

ขวดยาฆาหญาฆาแมลง แบตเตอรี่ ถานไฟฉายออกจากขยะทั่วไป คัดแยกขยะปนเปอนเลือด เสมหะ ผาอนามัย ออกจากขย

ทั่วไป และยังมีการคัดแยกขยะที่ขายไดออกจากขยะทั่วไป  รองลงมาดานการเก็บรวบรวม/นํากลับมาใชใหม กลุมตัวอยางมี

การปฏิบัติทุกครั้งในเรื่องการนําขยะที่สามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคา นอกน้ันจะมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 สวนที่ 5 กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ 

 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทราบวาอบต.มีการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของแตละครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

93.9 รองลงมา ชุมชนมีกฎระเบียบ ขอบังคับดานการจัดการขยะโดยหามทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ เชน ถนน

ตรอกซอยแมนํ้า ลําคลองสระนํ้า เปนตน นอกจากสถานที่ซ่ึงอบต.ไดจัดไวให คิดเปนรอยละ 88.9 

 สวนที่ 6 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 

 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการปฏิบัติ ในการจัดการขยะ ไดแก การเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 

การซ้ือผลิตภัณฑชนิดเติมแบบถุงพลาสติกมาใชแทนขวด รองลงมามีสวนรวมรับผลประโยชนจาการแกไขปญหาขยะชุมชน 

ไดแกมีรายไดจากการขายขยะรีไซเคิล 

 สวนที่ 7 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย 

พบวากลุมตัวอยางมีความตองการใหอบต.เพิ่มรอบเวลาในการใหบริการของรถเก็บขยะ รองลงมากลุมตัวอยางมี

ความตองการใหอบต.จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการแยกประเภทขยะ และกลุมตัวอยางยังมีความ

ตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนถังขยะและตองการใหอบต.ใหความรูเรื่องการจัดการขยะ  

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ ไดผลการวิจัยดังน้ี 

เน่ืองจากชาวบานในตําบลบึงกระจับเสียคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหแก อบต. 20 บาท/เดือน   และ

อบต. จะแจกถังขยะใหครัวเรือนละ 1ใบ พวกเขาจึงมีความคิดวาบทบาทหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอยควรเปนของอบต. 

เพราะเขาไดเสียคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะใหอบต.แลว ดังน้ันชาวบานจึงทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังขยะของอบต.นอกจาก

ขยะติดเชื้อ จะไปทิ้งที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ซ่ึงรถเก็บขยะจะมาเก็บขยะหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห ทําให

เกิดการสะสมของขยะ สงกล่ินเหม็น เม่ือทําการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะของชุมชนกับผูนําชุมชน พบวา 

รูปแบบการจัดการขยะจะใชรูปแบบการดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยอบต.จัดการ วาจางเหมาเอกชน

ดําเนินการเก็บขนขยะในราคาเดือนละ 25000 บาท เก็บขยะหมูบานละ 1 วัน /สัปดาห แลวนําไปทิ้งในพื้นที่ที ่อบต.เชาไว

สําหรับทิ้งขยะของตําบล ทุกบานมีถังขยะ 1 ใบ และใหทุกบานในชุมชนมีสวนรวมจัดการขยะโดยใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตน

ทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งขยะลงถัง ถามีขยะรีไซเคิลสามารถขายกับรถรับซ้ือที่เขามารับซ้ือขยะในชุมชน ขยะเปยกทําปุยหมัก

หรือฝงกลบในพื้นที่บริเวณบาน ขยะทั่วไปและขยะอันตรายเหลือใสถังขยะ ซ่ึงอบต.ดําเนินการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะใหแกชาวบานเพื่อใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางในระดับครัวเรือนกอนทิ้งลงถังขยะ

ผานผูนําชุมชนและผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ   และมีการจัดโซนใหทิ้งขยะแยกประเภท 3 ถัง  ไดแก ขยะทั่วไป  ขยะรี

ไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อใหชาวบานไดมีการคัดแยกขยะเปนประเภทตาง ๆ กอนทิ้งในถังขยะ  5 จุดของตําบล และมีการ

จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห โดยจะใหกลุมออมทรัพยของชุมชนเปนผูริเริ่ม เปดโอกาสใหเปดรับสมาชิกธนาคาร

ขยะ โดยใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝากเงินที่ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคาร

ขยะ ซ่ึงก็จะทําใหสมาชิกมีรายได มีเงินออม ขยะอ่ืน ๆที่ไมสามารถทําใหเกิดประโยชนใด ๆ ได เชน ขยะอันตราย พวก

หลอดไฟ ถานไฟฉาย บรรจุภัณฑนํ้ายาฆาแมลง แบตเตอรี่เกา อบต.บึงกระจับจะนําไปทิ้งที่บอขยะดวยวิธีฝงกลบ แตถาเปน

ขยะติดเชื้อ จะเก็บรวบรวมสงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไปจัดการ 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

การจัดการขยะของตําบลบึงกระจับมีรูปแบบที่ไดรับการรับรองและออกเปนขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล

บึงกระจับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตําบล ซ่ึงดําเนินการโดยจางเหมาเอกชนเขามาจัดเก็บขยะในอัตรา 25000บาท/

เดือน เขาจัดเก็บหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห อบต.แจกถังขยะทุกครัวเรือนๆละ1ใบ เก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 20 บาท/
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เดือน   และการมีสวนรวมของชุมชนโดยปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหชาวบานคัดแยกขยะเปนประเภท

ตาง ๆ ตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งในถังขยะที่อบต.แจกให โดยอบต.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับประเภทของขยะและการ

คัดแยกขยะใหแกชาวบาน เพื่อใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางในระดับครัวเรือนกอนทิ้งลงถังขยะผานผูนําชุมชนและ

ผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ   มีการนํารองจัดโซนใหทิ้งขยะแยกประเภท 3 ถัง  ไดแก ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตรายเพื่อใหชาวบานไดมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งใน  5 จุดของตําบล และมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห 

โดยใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝากเงินที่ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคารขยะ ซ่ึงก็

จะทําใหสมาชิกมีรายได มีเงินออม ขยะอ่ืน ๆที่ไมสามารถทําใหเกิดประโยชนใด ๆ ได เชน ขยะอันตราย พวกหลอดไฟ 

ถานไฟฉาย บรรจุภัณฑนํ้ายาฆาแมลง แบตเตอรี่เกา อบต.บึงกระจับจะนําไปทิ้งที่บอขยะดวยวิธีฝงกลบ แตถาเปนขยะติดเชื้อ 

จะเก็บรวบรวมสงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลไปจัดการ 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 7.1 พฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลบึงกระจับ  อําเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ พบวา จะทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังขยะใบเดียว ไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งและมีความคิดวาหนาที่การ

จัดการขยะเปนของอบต.เพราะเสียเงินคาธรรมเนียมใหแลวสอดคลองกับผลการวิจัยของสมบัติ ชมพูนอย (2550) ที่ทําการ

วิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ประชาชน

สวนใหญ รอยละ 91.5 เห็นดวยกับการพึ่งพาอบต.มาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสอดคลองกับผลการวิจัยของอิสรภาพ มาเรือน 

และคณะ(2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยางยั่งยืนในพื้นที่ตําบลปากลาง 

อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา ในพื้นที่ในตําบลปากลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นที่กําลังประสบปญหาขยะที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และมีแนวคิดวาหนาที่การจัดการขยะเปนของอบต. และทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังโดยไมมีการคัดแยกขยะหรือนํากลับไปใช

ประโยชน 

7.2 รูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน พบวา การดําเนินงานเริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาและ

ศักยภาพของชุมชนจากอบต.และแกนนําชุมชน  แลวจึงเอาขอมูลมากําหนดทิศทางในการจัดการขยะโดยใหชุมชนมีสวนรวม

เริ่มตั้งแตแกนนํา ประชุมหารือกับอบต. และแกนนํานําขอมูลกลับไปประชุมหารือกับลูกบาน วางแผนดําเนินงาน ปฏิบัติงาน 

ติดตามและประเมินผล โดยมีรูปแบบการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนและจัดตั้งเปนธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห

สอดคลองกับงานวิจัยของรวิกานต แสนไชย(2544)ที่ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน : 

กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวา การจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เปนการใช

การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน สําหรับการมีสวนรวมของ

สมาชิก ในชุมชนจะตองเกิดจากความสมัครใจ เริ่มตั้งแตขั้นตอนคิดริเริ่มคนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชน 

วางแผนดําเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ปจจัยที่ทําใหสมาชิกในชุมชนวัดกลาง

เขามามีสวนรวมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การประชาสัมพันธ ส่ือมวลชน ความพรอม

ของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผูบริหารโครงการ ความเขมแข็งของชุมชน ความตองการแกไข ปญหาของ

ชุมชน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความตองการการยอมรับจากสังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวให

ชนรุนหนา  
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8. ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยพบวาองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับมีรูปแบบที่ไดรับการรับรองและออกเปนขอบัญญัติของ

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตําบล โดยจางเหมาเอกชนเขามาจัดเก็บขยะในอัตรา 

25000บาท/เดือน เขาจัดเก็บหมูบานละ 1 ครั้ง/สัปดาห อบต.แจกถังขยะทุกครัวเรือนๆละ1ใบ เก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 

20 บาท/เดือน  บางครั้งรถเก็บขยะมาชาทําใหถังขยะสงกล่ินเหม็นเพราะชาวบานจะทิ้งขยะทุกประเภทลงถังขยะใบเดียว  

และยังพบวาชาวบานบางสวนไมมีความรูเรื่องการจัดการขยะอันตราย บางคนก็ใชวิธีการเผาทําลายขยะอันตรายรวมกับขยะ

ประเภทอ่ืน ทางอบต.จึงใหชาวบานมีสวนรวมโดยปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมคัดแยกขยะเปนประเภท

ตาง ๆ ตั้งแตตนทางที่ครัวเรือนกอนทิ้งในถังขยะที่อบต.แจกให นอกจากน้ันอบต. ไดสงเสริมใหความรูเรื่องการทําปุยหมักและ 

EMแกชาวบานและมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห ใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหธนาคารขยะและฝาก

เงินที่ไดจากการขายขยะในบัญชีของสมาชิกไวกับธนาคารขยะ ซ่ึงก็จะทําใหสมาชิกมีรายได มีเงินออม ดังน้ัน 

 1.องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับควรจัดโครงการใหความรูและสรางความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ

อันตรายแกชาวบานใหมากขึ้น เพราะชาวบานสวนใหญยังจัดการขยะประเภทน้ีไมถูกตอง และจัดวางถังขยะประเภทขยะ

อันตรายไวใหประชาชนทิ้งใหเปนที่เปนทาง อาจเปนบริเวณพื้นที่ในองคการบริหารสวนตําบล และมีการติดตามประเมินผล

รายงานตอคณะบริหารองคกรอยางจริงจัง และตอเน่ือง 

 2.องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับควรใหภาคีตาง ๆเขามามีบทบาทในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ดวย เชน ครูโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่เขามาสอนเรื่องการนําขยะมาทํากระเปา กลองกระดาษทิชชู เพื่อสราง

รายไดจากขยะแทนที่จะทิ้งอยางไรคา หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลจัดรณรงคใชถุงผาแทนถุงพลาสติกใสยา

ใหผูปวย เปนตน 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 
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องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จ

ลุลวงไปดวยด ี

 

10. เอกสารอางอิง 

 

กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย. กรุงเทพฯ, 2551  

รวิกานต แสนไชย.(2544).วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแบบย่ังยืน : กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวัด

กลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

สมบัติ ชมพูนอย. (2550). วิจัยเร่ืองการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลง้ิวงาม 

จังหวัดอุตรดิตถ. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ. 

อิสรภาพ มาเรือนและคณะ .(2556). วิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอยาง

ย่ังยืนในพืน้ทีต่ําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน.วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 6 

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2556. 

ประเภทของขยะ. https://www.qmlcorp.com/forum/topic/1633/ เขาถึงเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 



The 9th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017  

2770 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education 

ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

Democratic citizenship of populations in Satun Province 

 

นพวัลภ มงคลศรี1  จิตกรี บุญโชติ1  หมัดเฟาซี รบูามา1*  และสุกรี บุญเทพ2  

 
1ภาควิชาการปกครองทองถิ่น คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

*Madpouzee@hu.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

และ 2) เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขตการเลือกตั้ง 

โดยใชแบบวัดความเปนพลเมืองเปนเครื่องมือเก็บขอมูลจากประชาชนจังหวัดสตูล จํานวน 800 คน จาก 2 เขตการเลือกตั้ง 

เก็บขอมูลจากตัวแทนเขตการเลือกตั้งละ 400 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย ผลการศึกษา พบวา 

1. ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 

3.85 โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนในจังหวัดสตูลมีความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดานใหความสําคัญ

กับวิถีวัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมา ดานใหความสําคัญกับชุมชนของตน และดานใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร

ที่กาวหนาและทันสมัย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.99, 3.84 และ 3.71 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58, 0.59 และ 

0.62 ตามลําดับ 

2. ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลตามเขตการเลือกตั้งมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1  มีความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 

(คาเฉล่ียเทากับ 4.07 และคาเฉล่ียเทากับ 3.62 ตามลําดับ) ผูวิจัยจึงทดสอบโดยการพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยแตละดานมีความแตกตางกันดังน้ี 

2.1 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1  ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม

สูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉล่ียเทากับ 4.23 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และคาเฉล่ียเทากับ 3.76 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.57 ตามลําดับ) 

2.2 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1  ใหความสําคัญกับชุมชนของตน

สูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉล่ียเทากับ 4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และคาเฉล่ียเทากับ 3.61 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ตามลําดับ) 

2.3 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เขตการเลือกตั้งที่ 1  ใหความสําคัญกับอิสรภาพ

ในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัยสูงกวา เขตการเลือกตั้งที่ 2 (คาเฉล่ียเทากับ 3.92 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.59 และคาเฉล่ียเทากับ 3.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ตามลําดับ) 

 

คําสําคัญ: ความเปนพลเมือง  ระบอบประชาธิปไตย  จังหวัดสตูล  เขตการเลือกตั้ง 
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Abstract 

 

There are two objectives of this research 1) to measure democratic citizenship of Satun people 

and 2) to compare democratic citizenship among Satun people according to electoral districts. By using 

the citizen model, 800 people from the two constituencies from Satun province. Data from 400 Election 

Commissioners were collected by simple random sampling. 

1. Citizen citizenship in Satun Province is very high. The mean was 3.85. The standard deviation 

was 0.54. The people in Satun are democratic citizens. The emphasis is on the highest culture, followed 

by the importance of the community. And the importance of freedom of information is progressive and 

modern. The mean was 3.99, 3.84 and 3.71, and the standard deviation was 0.58, 0.59 and 0.62, respectively. 

2. Democratic citizenship of Satun province by electoral region was statistically significant at 

the 0.05 level. The first polling area was higher democratic citizenship. Election area 2 (mean = 4.07, 

standard deviation = 0.48 and mean = 3.62, standard deviation = 0.50, respectively). All aspects were 

statistically significant at the 0.05 level. 

2.1 democratic citizenship of the people the 1st electoral district places greater emphasis on 

higher culture. Election areas 2 (mean 4.23, standard deviation 0.49 and mean 3.76, standard deviation 

0.57, respectively) 

2.2 citizen's democratic citizenship the 1st electoral district places greater emphasis on its 

community. The second polling regions (mean 4.07, standard deviation 0.55 and mean 3.61, standard 

deviation of 0.52 respectively) 

2.3 democratic citizenship of the people Election 1 places greater emphasis on freedom of 

advanced and advanced information. Election area 2 (mean 3.92, standard deviation of 0.59 and mean 

of 3.50, standard deviation of 0.59, respectively). 

 

Keywords: citizenship, democracy, Satun province, electoral district  

 

1. บทนํา  

 

ประชาธิปไตย (Democracy) เปนระบอบการปกครองรูปแบบหน่ึง ที่ใหความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เปน

เจาของอํานาจอธิปไตย เนนการเขามามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน โดยใชอํานาจน้ีผานทางองคกรทางการเมืองตางๆ ที่

มนุษยไดตกลงกันดวยความสมัครใจ ทําสัญญากันเพื่อกอตั้งรัฐ ใหทําหนาที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย (John Locke 

อางใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) โดยยึดหลักในการปกครองดวยความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน เพราะอํานาจอธิปไตยที่แทจริง (การบริหารอํานาจรัฐ)

น้ันมาจากเสียงขางมากของปวงชนที่เปนพลเมืองประเทศ ผูซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  คุณคาของระบอบประชาธิปไตยที่

มีตอบุคคล  โดยระบอบน้ีมองวาบุคคลมีสิทธิ  เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน  โดยการที่คนจะมี

เสรีภาพไดอยางแทจริง  คือจะตองไมตกอยูภายใตการควบคุมของผูอ่ืน เพราะประชาธิปไตยเปนรูปแบบของการปกครองที่

ยึดถือวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และประชาชนเปนผูปกครองตนเอง ดังวาทะของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

อับราฮัม ลินคอรน (Abraham Lincoln) ที่กลาวไววา “ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
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ประชาชน”การที่ประชาชนจะปกครองตนเองไดจะตองมีเสรีภาพอยางแทจริง  สังคมใดที่ประกอบไปดวยบุคคลที่มีวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตย จึงจะไดชื่อวาเปนสังคมที่มีคุณคา และเปนสังคมที่นาอยูอาศัย 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไรเสถียรภาพ หากบุคคลหรือสมาชิกที่เปนพลเมืองของสังคมขาดแบบแผน

ของความเชื่อ ทัศนคติและคานิยมที่เปนประชาธิปไตย สอดคลองกับบทความเรื่องการวัดความเปนพลเมือง (Measuring 

Citizenship) ของถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี  แสงมหะหมัด (2555) ที่นําเสนอไววาความเปนพลเมือง (Citizenship) เปนคําที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญแตประชาชนจะตอง

เปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดวย  การดําเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เอ้ือตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อาจประกอบดวย 3 ดานดังน้ี คือ ดานวิถีวัฒนธรรมในการใชชีวิตของคนในชุมชน ดานการใหความสําคัญกับชุมชนของตน 

และดานการใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาและทันสมัยของคนในชุมชน  

ดวยปจจุบันสังคมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจากสังคมชนบทเปล่ียนผานเปนสังคมเมืองเปล่ียนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรม เขาสูยุคแหงเทคโนโลยีไอที ที่ใหความสําคัญกับความทันสมัยของคนในชุมชน 

เพราะการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหบรรทัดฐานของสังคมเปล่ียนไป  พฤติกรรมของคนไรระเบียบวินัยขาด

จิตสํานึกมากขึ้นกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) รวมทั้งความไมเปนระเบียบ

ของคนในสังคม เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาของประเทศ  เพราะในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันกันเพื่อการ

ขับเคล่ือนเขาสูสังคมแหงประสิทธิภาพ ประชาชนในสังคมจึงจําเปนที่จะตองเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน  ในการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาจะเห็นไดวา นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 

เรื่อยมา  ในกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรจะยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมใหความสําคัญ

ตอการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ควบคูกันไป  ทั้งน้ีประชาชนจะเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ได จะตองคํานึงถึงสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ และหนาที่ในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีสอดคลองกับวาทะที่เ ก่ียวกับ

ประชาธิปไตยของทานพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย) วาทะหน่ึงวา “ประชาธิปไตยผลประโยชนของประชาชนเปนใหญ 

มิใชประชาชนเปนใหญ ประชาชนเปนใหญถาประชาชนเลว ประเทศก็ฉิบหาย” ดังน้ันการที่บุคคลจะเปนพลเมืองที่ดีของสังคม

ไดน้ัน จึงตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่  ตองปฏิบัติและมุงม่ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

สอดคลองกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู ดวยการเปน

พลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนประชาชนจึงมีความสําคัญอยางมากในระบอบประชาธิปไตย 

พลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะที่สําคัญในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ก็คือเปนผูที่ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของ

ศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการ

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามหลักประชาธิปไตยอยางแทจริง ดังน้ันหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนหลักการสําคัญที่นํามาใชในการดําเนินชีวิต เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมได 

และการที่ประชาชนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมยอมสงผลตอประเทศ คือ สังคมและประเทศมีการพัฒนา สังคมมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ และสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

จังหวัดสตูลเปนจังหวัดหน่ึงที่มีประชากรไมมากหากเทียบกับจังหวัดใหญๆ ในประเทศไทย แตเปนจังหวัดที่มีวิถีชีวิต

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ มีความสงบ ประชาชนอยูรวมกันดวยความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน แตเม่ือมีการเลือกตั้งประชาชน

สวนใหญที่อยูในพื้นที่หางไกลมักไมคอยใหความสนใจ ตางจากประชาชนที่อยูในเขตเมืองที่มีความสนใจการเมืองคอนขางสูง 

ทําใหเม่ือมีการเลือกตั้งแตละครั้งไมสามารถคาดเดาไดวาใครจะไดรับการคัดเลือก บอยครั้งที่มการเหตุพลิกล็อค ไมเปนไปตาม

คาดหมาย ตางจากพื้นที่หางไกล เพราะจังหวัดสตูลมีพื้นที่เขตการเลือกตั้งอยูดวยกัน 2 เขตการเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 

สวนใหญจะเปนพื้นที่เขตเมือง และเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่เปนพื้นที่เขตชนบทที่มีความสนใจการเมืองนอยกวาเขตเมือง ทําให

ประชาชนยังขาดความรวมมือ และความเปนพลเมืองดวยกับวิถีชีวิตที่ตองทํางาน ทําสวน จึงไมไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ 
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และความสําคัญของการเปนพลเมืองเทาที่ควร เพราะมองวารัฐจะใหการชวยเหลือเองเม่ือมีปญหา โดยไมไดเขาไปมีสวนรวม 

เน่ืองจากยังมีความคิดวาตนเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แลว จึงไมใชหนาที่ของตนที่ตองเขามีสวนรวมอีก 

สังคมประชาธิปไตยที่ดีจึงไมอาจเกิดขึ้นได หากประชาชนขาดความรูความเขาใจรวมไปถึงการขาดซ่ึงความตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญของการเปนพลเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง  ดวยเหตุผลที่กลาวมาน้ี

คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศวา  ประชาชนทุกคนมีสวนในการชวยใหประเทศ

เกิดการขับเคล่ือนและพัฒนาไปได คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความเปนพลเมืองของประชาชนจังหวัดสตูลเพื่อเปรียบเทียบ

ระหวางพื้นที่ 2 เขตการเลือกตั้ง วามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความเปนพลเมืองใน

จังหวัดสตูลตอไป  

 

2. วัตถุประสงค  

 

1 เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขต

การเลือกตั้ง 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุมจังหวัดสงขลา-สตูล เปน

การศึกษาเปรียบเทียบความเปนพลเมืองระหวางประชาชนในจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง และสราง

หลักสูตรการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกประชาชนแตละพื้นที่ โดยการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน  2  ระยะ   โดยระยะที่ 

1   เปนการสํารวจความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุมจังหวัดสงขลา-สตูล วามีความเหมือนหรือ

ตางกันหรือไมอยางไร และในระยะที่ 2 เปนการนําหลักสูตรการเรียนรูที่สรางขึ้นตามลักษณะความเปนพลเมืองที่เหมาะสมของ

แตละพื้นที่มาใชพัฒนาและเสริมสรางความเปนพลเมืองใหกับประชาชนในพื้นที่ แตในบทความวิจัยชิ้นจะเปนการเสนอขอมูล

ผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 เฉพาะขอมูลจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดสตูลเพียงอยางเดียวเทาน้ัน โดยผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนขอมูลประกอบการทําวิจัย และนําเสนอตามเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมประเด็น

ตอไปน้ี  

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเปนพลเมือง (Citizenship) เปนการแสดงถึงรายละเอียดในสวนของ

ความหมายของพลเมือง จริยธรรมแบบพลเมือง และการวัดความเปนพลเมืองที่อยูบนพื้นฐานของจริยธรรมแบบพลเมือง 

2. แนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองที่พึงประสงค  (Normative Citizenship) เปนการแสดง

ถึงรายละเอียดในสวนของแนวคิดดานลักษณะของความเปนพลเมืองของประชาชน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะความเปนพลเมืองของประชาชน พบวา คุณลักษณะของการเปนพลเมืองที่ดีสามารถจําแนก

ได 3 กลุม คือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน และ

ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของถวิลวดี บุรี

กุล (2555) ที่ไดศึกษาคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่พึงประสงคหรือที่ควรจะเปน (Normative Citizenship) ของประชาชน

ในประเทศไทย สามารถจําแนกเปน 3 กลุม คือ 1. ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม เชน การไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 2. ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน เชน การยอมเสียสละเวลา

ทํางานเพื่อสวนรวม และการมีสวนรวมกับชุมชน 3. ความเปนพลเมืองที่ใหความกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และ

ทันสมัย เชน มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ และ
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สามารถวิเคราะห หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได เปนตน ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาตามแนวทางของคุณถวิลวดี บุรีกุล 

(2555) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมของ

พลเมืองที่ตองใหความสําคัญกับการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

2.1.1 การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

การใชสิทธ์ิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (Referendum) เปนการใหสัตยาบันในการมอบสิทธิของตนเองใหกับ

ตัวแทนซ่ึงเปนกระบวนการที่นํามาเสริม “ทฤษฎีตัวแทนประชาชน” ในเรื่อง การรางรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา ขอตกลงระหวาง

ประเทศ และกฎหมายหรือกิจการของทองถิ่น เปนตน 

ความสําคัญของการเลือกตั้ง คือการเลือกผูแทนที่จะเขามาปกครองและสามารถสรางความชอบธรรมใหแกสังคม

สวนรวมได เพื่อชวยลดความตึงเครียด ความขัดแยงทางการเมืองประกอบกับการสรางบูรณาการทางการเมืองโดยการระดม

การมีสวนรวมทางการเมืองจากประชาชน 

หลักการสําคัญของการเลือกตั้งคือ  ตองเปนการเลือกตั้งที่อิสระและมีการแขงขันอยางเสรี  อาจจะมีหนวยงานกลาง

ที่คอยควบคุมไมใหการเลือกตั้งมีความสกปรกในการลงคะแนนเสียง โดยการใหความเสมอภาค (one man one vote) และ

การลงคะแนนเสียงในที่ลับตามกําหนดเวลาและเปนไปตามกฎหมาย  ซ่ึงในประเทศไทยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึง

คนที่ไดรับการเลือกตั้งจะเปนผูที่ไดเสียงขางมากจากประชาชนและผูที่ไดรับการเลือกตั้งจะมีเวลาในการดํารงตําแหนงจํากัด

ตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  เชน ใน 4 ป หรือ 5 ป  เปนตน 

การเลือกตั้ง เปนกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการออกเสียง

เลือกตั้งผูแทนของตนเพื่อทําหนาที่ในสภาและในรัฐบาล สอดคลองทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory) 

เปนแนวคิดหน่ึงที่ใหความสําคัญเก่ียวกับการอยูรวมกันของมนุษยที่ยอมตกลงกันกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นมารวมกัน เพื่อเปนวิถี

วัฒนธรรมรวมกันที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ ซ่ึงมีนักคิดที่สําคัญ (บูฆอรี ยีหมะ, 2559) ดังน้ี 

Thomas Hobbs (1588-1679 AD) กลาววา มนุษยมีสิทธิตามกฎธรรมชาติ (Natural Law) กฎธรรมชาติสามารถ

เขาใจไดโดยการใชเหตุผล แตในสังคมมนุษยคนที่เขมแข็งกดขี่คนที่ออนแอ ทําใหชีวิตเต็มไปดวยความวุนวาย โหดราย เพื่อให

สังคมมนุษยมีสันติ มนุษยจึงยอมมอบสิทธิที่มีอยูตามธรรมชาติใหกับองคอธิปตย ใหมีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองรัฐ  

John Locke (1632-1704 AD) กลาววา มนุษยมีเหตุผล สภาพตามธรรมชาติของมนุษยมีแตสันติสุข แตเพื่อหา

หลักประกัน แกปญหา ขอขัดแยง มนุษยไดตกลงกันดวยความสมัครใจเปนเอกฉันท ทําสัญญาเพื่อกอตั้งรัฐขึ ้น เพื่อใหรัฐทํา

หนาที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย (ชีวิต เสรีภาพและทรัพยสิน) 

Jean Jaques Rousseau (1912-1778 AD) กลาววา สภาพธรรมชาติไมนาอยู มนุษยจึงตกลงกันเปนเอกฉันทที่จะ

กอตั้งชุมชนทางสังคม Social Community และ อํานาจอธิปไตยมีอยูในมนุษยทุกรูปทุกนาม เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนหมู 

จนเกิดสังคมขึ้นก็ไดสัญญา กอพันธะผูกพันกันโดยชัดเจนวา จะมอบอํานาจที่ตนมีอยูใหกับสังคมรวมกัน เรียกวา สัญญา

ประชาคม ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย และเปนผูอยูใตอํานาจอธิปไตยที่มอบไวแกสังคม  

จากแนวคิดทั้งสาม ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงหมายถึง การที่ปจเจกชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติ ใหแกองค

อธิปตย Sovereign ซ่ึงองคอธิปตยจะตองสนองตอบตอเจตจํานงทั่วไป (General Will) ของชุมชน อํานาจอธิปไตยเปนของ

ชุมชนและอยูที่ชุมชน 

เพราะฉะน้ันจึงสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 

1. รัฐมีที่เกิดมาจากมนุษย หรือมนุษยเปนผูสรางรัฐ 

2. การสรางรัฐน้ีมนุษยมีเจตนาที่แนนอน 

3. มนุษยรวมกันทําสัญญาระหวางกันเปนผลทําใหเกิดรัฐ 

4. สัญญาน้ีมีผลผูกพัน มนุษยคูสัญญา 
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5. รัฐและรัฐบาลเกิดขึ้นจากสัญญา 

6. รัฐและรัฐบาลจะตองเปนไปตามเจตนารมณของผูรวมทําสัญญาคือประชาชน 

  นอกจากน้ียังสอดรับกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ.1948) ที่กําหนดวา “เจตจํานงของประชาชนยอม

เปนมูลฐานแหงอํานาจรัฐบาลของผูปกครอง เจตจํานงดังกลาวตองแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต” 

ดังน้ันการเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรมที่มนุษยทุกคนจะ

ยินยอมยกสิทธิของตนเองใหกับผูปกครองรัฐโดยผานการเลือกตั้งโดยสุจริตเทาน้ัน 

2.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจําเปนจะตองรูและ

เขาใจในเรื่องของอํานาจอธิปไตยของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยวามีขอบเขตอยางไร อํานาจที่ตนเองมีและอํานาจที่ไดรับ

มอบหมายจากประชาชนจึงเปน authority ในทางกฎหมายมหาชน อํานาจคือ สิทธิหรือความสามารถอันยิ่งใหญที่จะบังคับเอา

แกผูอ่ืนได อํานาจอธิปไตยจึงเปนอํานาจที่แสดงถึงความเปนเจาของประเทศ 

แนวคิดและความหมายของอํานาจอธิปไตย 

รากฐานของรัฐคือ อํานาจและอํานาจเกิดจากความยินยอมเชื่อฟงของประชาชน แนวคิดเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยจะ

อิงกับพระเจา ธรรมชาติ และชาติ ในแตละรัฐตองมีอํานาจหน่ึงที่อยูเหนือองคกรตางๆ คืออํานาจอธิปไตย และเรียกผูที่มีและใช

อํานาจน้ีวา องคอธิปตย  

คําวาอํานาจอธิปไตย หมายถึง เหนือกวา อํานาจอธิปไตยเปนที่มาของอํานาจรัฐซ่ึงสมบูรณสูงสุด ยั่งยืน ถาวรและ

แบงแยกไมได 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย 

ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของประเจา 

ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของกษัตริย 

ทฤษฎีวาดวยอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน 

ความคิดเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยของคนไทย คนไทยเชื่อในเรื่องของกรรม นิยัติกรรมนิยม และการปกครองของ

กษัตริยชวยใหมนุษยพนจากสภาพอนาธิปไตยโดยเนนผูปกครองเปนศูนยกลางของสังคมและยังเชื่อวาผูปกครองมีเทวนุภาพ

และพุทธานุภาพ “อํานาจเด็ดขาด ที่มี คุณธรรม” 

วิธีการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน 

อํานาจอธิปไตยไมใชหลักกฎหมาย แตเปนหลักการปกครอง ซ่ึงมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากไดกลาวถึงวิธีการใช

อํานาจอธิปไตยของประชาชนไดแก  Montesquieu ในหนังสือชื่อ Spirit of Law ที่ไดเสนอไววา “…เปนที่รูกันโดยทั่วไปแลว

วา คนทุกคนที่มีอํานาจยอมหลงระเริงใชอํานาจเกินกวาที่ควรตอเม่ือพบอุปสรรคขัดขวาง เม่ือน้ันจึงจะหยุดยั้งลง อยาวาแต

อะไรเลย แมแตคุณธรรมก็ยังตองมีขอบเขตจํากัด…”และไดเสนอหลักการในทุกรัฐวาควรมีอํานาจอยูสามอยางดวยกันคือ 1) 

อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจเก่ียวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปของรัฐ และเปนอํานาจในการตรากฎหมาย 2) อํานาจ

ปฏิบัติการ เปนอํานาจในการใชหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เรียกวาอํานาจบริหารซ่ึงขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชน และ 

3) อํานาจในการวินิจฉัยอรรถคดี หรืออํานาจตุลาการ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองและใหหลักประกันกับราษฎร อํานาจเหลาน้ี

หากมีการกาวกายกันก็จะนําไปสูการเผด็จการไดโดยงาย ถาแยกกัน คานกัน ก็จะเส่ียงตอการถูกใชอํานาจอยางไมเปนธรรม

นอยลง 

ทฤษฎีการครอบงํา 

Antonio Gramsci (1891-1937 อางถึงใน วัชรพล พุทธรักษา, 2551) มองวาประวัติศาสตรของมนุษยตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบันเปนประวัติศาสตรของความขัดแยงทางความคิด ซ่ึงนําไปสูการตอสูทางความคิดระหวางคนกลุมตางๆ เพราะคนกลุม

ตางๆ พยายามที่จะยัดเยียดความคิดของกลุมตนใหกับคนกลุมอ่ืนๆ โดยกระบวนการทางการเมืองและสังคม โดยความคิดของ
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เขาตั้งอยูบนฐานคิดของมารกซิสเก่ียวกับโครงสรางทางสังคม และการถายทอดอุดมการณของชนชั้นนําผูเปนเจาของทุนและ

ปจจัยการผลิต โดยมารกซไดแบง “ระดับ” (levels) ของโครงสรางทางสังคมออกเปน 2 ระดับ คือ โครงสรางสวนบน 

(Superstructure) หรือโครงสรางในระดับการเมือง-กฎหมาย และโครงสรางสวนลาง (Infrastructure) หรือเศรษฐกิจ ซ่ึงเขา

มองวาโครงสรางสวนบนกับสวนลางตองมีความสมดุลกัน ตางสวนตางกําหนดปจจัยซ่ึงกันและกัน แตอยางไรก็ตาม ในความคิด

ของมารกซิสตแบบดั้งเดิมน้ันกลับมีความเห็นวาปจจัยทางเศรษฐกิจหรือโครงสรางสวนลางเปนตัวกําหนดปจจัยทางการเมือง

และกฏหมายหรือโครงสรางสวนบน 

แนวคิดเรื่อง Hegemony เสนอวา การที่สังคมทุกวันน้ียังคงสามารถดํารงอยูไดตองมีการสืบทอดคานิยมและ

ความคิดโดยอาศัยกลไกของสังคม ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ กลไกดานการปราบปราม (Repressive Apparatus) 

เชน กฎหมาย ตํารวจ การลงโทษ และกลไกดานอุดมการณ (Ideological Apparatus) เชน โรงเรียน ครอบครัว ศาสนา การ

กลอมเกลาทางสังคมและการเมือง ซ่ึงตองมีการผลิตซํ้า (reproduce) ทางความคิด คานิยม และความเชื่อถายทอดสงผานจาก

รุนสูรุน ระหวางกลไกทั้งสอง Gramsci ใหความสําคัญกับกลไกดานอุดมการณเปนหลัก เพราะเปนกลไกที่ทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพทํางานอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเปนไมนวมมากกวาไมแข็งและทําใหผูคนสามารถยอมรับไดอยาง

ยินยอมพรอมใจ (consent) การ Hegemony จะไมใชกําลังกดบังคับดวยความรุนแรง แตจะใชการโนมนาวกลอมเกลาให

ยินยอมพรอมใจ เม่ือความคิดน้ันกลายเปนความคิด คานิยมหลักของสังคมแลว ผูที่ไมเห็นดวยก็จะกลายเปนคนผิดปกติ แปลก

ประหลาด และแปลกแยกจากสังคม 

ดังน้ัน การใชอํานาจของประชาชนและผูปกครองก็เปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เปนสวน

สําคัญตอการพัฒนาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่ปราศจากอํานาจครอบงําจากผูปกครอง 

2.2 ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน เปนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปนพลเมืองที่

ตองใหความสําคัญกับชุมชนของตน โดยการยอมเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม และการมีสวนรวมกับชุมชน  

2.2.1 เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม 

  การทํางานเพื่อสวนรวม เปนการทํางานของกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงหน่ึง มีความรูสึกเปนพวก

เดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรูสึกนึกคิด ความสนใจที่คลายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเปนอยู

รวมกัน (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1994, p.233) ดังน้ัน การทํางานเสียสละเพื่อ

สวนรวมจึงจําเปนตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธระหวางกันทางสังคมของบุคคลไปจนกระทั่งระดับสังคม ในการอยูรวมกันในสังคม

มนุษยเราตองมีการติดตอสัมพันธและแลกเปล่ียนเรียนรูกันและกันสอดคลองกับ ทฤษฎีปริวรรตนิยมหรือทฤษฎีแลกเปล่ียน 

(Exchange Theory) ของ โฮเมนส ที่เปนหลักทฤษฎีหน่ึงของสังคมวิทยาที่สามารถนําแนวความคิดไปใชไดกับความสัมพันธ

ทางสังคมระหวางบุคคลที่มีการอยูรวมกันในสังคมมนุษยเราและตองมีผูเสียสละการทํางานเพื่อสวนรวม โดยตองมีปฏิสัมพันธ

ตอกัน โฮเมนส (George  Homans) จึงพัฒนาทฤษฎีการแลกเปล่ียนจากการทดลองของสกินเนอร (B.F. Skinner) ที่ไดทดลอง

แสดงพฤติกรรมของนกพิราบโดยวางเงื่อนไขการใหรางวัล คือ เมล็ดขาว ถานกพิราบไปจิกที่ปุมอ่ืนก็จะไดรับการลงโทษโดยจะมี

กระแสไฟฟาดูดออน ๆ จนเกิดความเจ็บปวด และระคายเคือง ตอไปนกพิราบก็เกิดการเรียนรูตอพฤติกรรมของตนและจะ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ตนเองไดประโยชน คือ จิกปุมที่ตัวมันจะไดเมล็ดขาวกินเม่ือมันตองการอาหาร  

 โฮเมนส จึงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงไมแตกตางจากสัตวอ่ืน คือคนเราจะคบหาสมาคมกันอยางใกลชิด

หรือขึ้นอยูกับการสนองตอบความตองการและทําประโยชนชวยเหลือกันมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความตองการและ

ผลประโยชน ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนที่อยูรวมกัน ในดานเศรษฐกิจการสูญเสียประโยชนไดรับรางวัลและการไดกําไร

เปนความรูสึกสํานึกพื้นฐานในการคบหาสมาคม การกระทําอยางใดอยางหน่ึงก็ดี การใหบริการแกอีกฝายหน่ึงก็ดี คนเราก็จะ

แสดงพฤติกรรมตอผูอ่ืน ซ่ึงจะทําใหตนเองไดรับประโยชนมากที่สุดถึงจะสูญเสียอะไรไปแลว ผลตอบแทนก็คือรางวัลหรือกําไร

จํานวนมากจากผูอ่ืนเปนการสนองตอบ 
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 นักทฤษฎีการแลกเปล่ียนอีนคนหน่ึง คือ เบลา (Peter M. Blau) ไดย้ําถึงส่ิงที่จะไดรับการตอบแทนเปนส่ิงกระตุนให

คนเราคบหาสมาคมกัน นอกจากการแลกเปล่ียนใหระดับปจเจกชนแลว เบลา ยังไดขยายถึงการกระทําส่ิงที่เปนประโยชนตอ

สวนรวม เชน การจัดสรางที่พักผูโดยสารของผูสมัครในสมัยเลือกตั้ง เปนตน ก็ถือวาเปนการแลกเปล่ียนที่กวางออกไปในระดับ

สังคมดวย (Johnson, 1981 : 362) การที่ผูเลือกตั้งบางสวนไปเลือกผูแทน เพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับทรัพยสินกับทรัพยสิน

ผลประโยชน ความยกยอง ความสะดวกสบาย หรือตําแหนงหนาที่ที่คาดวาจะไดรับ สวนผูสมัครรับเลือกตั้งก็ใชเงินบาง 

ผลประโยชนบาง การยกยองนับถือวาเปนกลุมเดียวกันบางหรือตําแหนงหนาที่บางใหแกผูสนับสนุนลงคะแนนใหแกตนเปนการ

แลกเปล่ียนกับคะแนนเสียงที่ตนไดรับ 

 โฮเมนส ไดสรุปทฤษฎีการแลกเปล่ียนวามีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 

1. ถาอดีตมีสถานการณกระตุนเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงเปนเหตุใหการกระทําของบุคคลไดรับรางวัลแลว และหากมี

สถานการณกระตุนทํานองเดียวกันขึ้นในปจจุบันอีก บุคคลน้ันก็จะกระทําอยางเดียวกันหรือคลายกันกับในอดตีอีก 

2. ภายในระยะเวลาจํากัดระยะหน่ึง หากการกระทําของบุคคลเปนประโยชนกับอีกบุคคลหน่ึงมากเพียงใด ผูไดรับ

ประโยชนก็จะแสดงพฤติกรรมบอยขึ้นเพียงน้ัน  

3. ยิ่งการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของบุคคลเปนประโยชนตอบุคคลอีกคนหน่ึงมากเพียงใด เขาก็จะกระทํากิจกรรมที่

ไดรับประโยชนน้ันบอยเพียงน้ัน 

4. ยิ่งบุคคลหน่ึงไดรับการกระทําอันเปนประโยชนจากอีกบุคคลหน่ึงบอยมากเพียงใด บุคคลน้ันจะยิ่งรูสึกวาการ

กระทําน้ันมีคาลดนอยลงเพียงน้ัน 

5. ยิ่งบุคคลหน่ึงมีความรูสึกวา กฎเกณฑการแลกเปล่ียนไมยุติธรรมแกเขามากขึ้นเพียงใด เขาก็จะแสดงการโกรธมาก

ขึ้นเพียงน้ัน (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2540: 100-104) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวาบุคคลใด บุคคลหน่ึงที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันแลวยินยอมเสียสละเวลา

ทํางานเพื่อสวนรวมยอมตองมีเหตุผลและแรงจูงใจ ฉะน้ันการที่จะใหบุคคลใด บุคคลหน่ึงยอมเสียสละเพื่อสวนรวมจึงเปนไปได

ยากหากไมมีส่ิงจูงใจหรือไดรับผลกระทบโดยตรง ดังน้ันการเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน บุคคลตอง

ยอมเสียสละเพื่อสวน เพื่อตอรองกับหนวยงานของรัฐเพราะประชาชนคือผูมีสวนไดเสียกับหนวยงานของรัฐโดยตรง 

2.2.2 การมีสวนรวมกับชุมชน 

  การมีสวนรวมของประชาชนกับชุมชนมีหลายมิติทั้งทางการเมือง การบริหารปกครอง การพัฒนาและการมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยนักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ดังน้ี 

 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

 ขานและแม็คนีเวน (Khan and Mcniven, 1984, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555) นิยามเอาไววา การมีสวน

รวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึงในกระบวนการของรัฐบาลโดยผานวิธีการที่มี

โครงสรางและกระบวนการที่ยอมรับกัน 

 แลงตัน (Langton, 1978, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555) อธิบายคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน” 

ประกอบดวยคํา 2 คํา คําหน่ึงไดแก “การมีสวนรวม” (participation) ซ่ึงหมายความตรงตัววาหมายถึง “เขาไปมีสวนรวม” 

(take part) สวนอีกคําหน่ึง คือ “ประชาชนหรือพลเมือง” (citizen) ซ่ึงความหมายตรงตัววาหมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูใน

เมืองหรืออาศัยอยางถูกตองตามกฎหมาย (a legal inhabitant) แลงตันวิเคราะหวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ตองมี

คุณลักษณะ 3 อยางประกอบกัน ไดแก 1. กิจกรรม (activities) 2. รัฐบาล (government) และ 3. บุคคล (persons) และใน

ที่สุด แลงตัน นิยามการมีสวนรวมของประชาชนหรือพลเมืองวาหมายถึง “กิจกรรมที่มีเปาหมาย ซ่ึงประชาชนเขาไปมีสวน

เก่ียวของกับหนวยการเมืองที่เขาอาศัยอยูอยางถูกตองตามกฎหมาย” 

 ดาย (Dye, 1997 : 317) อธิบายวา ตามอุดมคติแลวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปรารถนาใหพลเมืองมีสวน

รวมกับรัฐบาลอยางกวางขวาง ไมวาจะอยู ในฐานะผูออกเสียงเลือกตั้ง นักกิจกรรม สมาคม สมาชิกกลุมผลประโยชน 
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ผูปฏิบัติงาน และผูสมัครรับเลือกตั้ง แมวาในความเปนจริงอาจหาคนมีสวนรวมเชนน้ันไดยาก แตนักชุมชนนิยมยกยองคุณคา

ของการมีสวนรวมของพลเมืองทางตรง และเห็นวาการมีสวนรวมไมใชเพียงการออกเสียง แตตองมีสวนรวมเปนกลุมและประชุม

กันทํางานกับชุมชน เพื่อแกปญหาของชุมชน นักชุมชนนิยมเห็นวา ชุมชนตองพูดคุยกันเรื่องของตนเอง โดยการประชุมแบบ

เผชิญหนา เรียนรูจากกันและกันกลายเปนคนที่มีความอดทนตอทรรศนะที่แตกตางสรางมิตรภาพและหาทางแกไขปญหา

รวมกัน ในสหรัฐอเมริกา นักชุมชนนิยมเรียกรองใหมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) เพื่อเปน

วิธีการแสวงหาความหมายในชีวิตตามหลักที่ท็อกเกอวิลล (Tocqueville) ยกยองการประชุมเมือง (town meetings) และการ

มีจิตอาสา (volunteerism)  

 คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545, อางถึงใน ธเนศวร เจริญเมือง, 2553 : 285) กลาววา การมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนมี 6 ขั้น เรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ไดแก 

1. การใหขอมูล 

2. การเปดรับความคิดเห็นของประชาชน 

3. การปรึกษาหารือ 

4. การวางแผนรวมกัน 

5. การรวมปฏิบัติ 

6. การควบคุมโดยประชาชน 

 นาสังเกตวารูปแบบการมีสวนรวมดังกลาวเปนอีกแบบหน่ึงน่ันคือ เปนการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยที่เนนการ

เลือกตั้งไปสูการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการใชคําวา “การใหขอมูล” (รัฐใหขอมูล ไมใช

ประชาชนขอทราบขอมูล) “การเปดรับฟงความคิดเห็น” (รัฐจัดเวทีใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ไมใชประชาชนยอมมีสิทธ์ิ

แสดงความคิดเห็นหรือขอออกความคิดเห็น) ฯลฯ 

 2.3 ความเปนพลเมืองที่ใหความกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนา และทันสมัยเปนการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกับการใหความสําคัญกับความมีอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย โดยพลเมืองจําเปนตองมีความรู

เก่ียวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ และสามารถวิเคราะห หรือ

แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได 

2.3.1 มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

 การมีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง มีความสําคัญอยางยิ่งในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให

ประชาชนสามารถเปนพลเมืองที่ดีและสามารถรับรูการทํางานของภาครัฐ รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง โดยหลักในการเปนพลเมืองที่ดี

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจําเปนตองรูเรื่อง รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทน  รูปแบบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาวามีลักษณะอยางไร หลักการจัดระเบียบราชการแผนดิน หลักการกระจายอํานาจ 

2.3.2 การติดตาม และวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ 

 การติดตาม และการวิเคราะหการทํางานเชิงนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงเปนองคประกอบของความเปนพลเมืองที่ให

ความสําคัญกับอิสระในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย โดย Ira Sharkansky (1970, อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 

2551) ไดนิยามนโยบายสาธารณะไววา นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาลซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ

รัฐบาล อาทิเชน การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมทั้งขอกําหนด และระเบียบในการควบคุม และกํากับการดําเ นิน

กิจกรรมของปจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

 การกําหนดนโยบายหน่ึงๆ ขึ้นมา ยอมตองเปนนโยบายที่มีคุณคาและมีประโยชนตอฝายตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสีย ดังน้ี 

1. ฝายขาราชการ นโยบายสาธารณะจะเปนตัวกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายในหนวยงาน เม่ือรัฐบาลกําหนด 

นโยบายขึ้นมาแลว ขาราชการจะเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
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2. ฝายรัฐบาล มีความสําคัญในแง เปนผูกําหนดนโยบาย ในดานตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น และตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน 

3. ฝายประชาชน ภาคประชาชนถือเปนผูไดรับผลกระทบในเชิงนโยบาย รวมถึงภาคประชาชนสามารถเขามาติดตาม

และตรวจสอบการทํางานของนโยบายภาครัฐ ไดตามกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย 

ทฤษฎีการวิเคราะหนโยบาย 

 ความหมายของการวิเคราะหนโยบาย Thomas R. Dye (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2545) กลาววา การ

วิเคราะหนโยบายเปนการวิเคราะหปญหาของสังคมที่เปนวิทยาศาสตร และสอดคลองกับความเปนจริง ดวยเหตุนี้นักวิเคราะห

นโยบายสวนใหญ จึงสนใจที่จะพัฒนาการอธิบายที่เหมาะสมมากวา การเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจ ตอปญหานโยบาย

ที่กําลังเผชิญอยู Dye กลาววา การวิเคราะหนโยบายเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการอธิบาย (Explanation) มากกวาการเสนอแนะ 

(Prescription) เปนการแสวงหาอยางจริงจังถึงสาเหตุและผลของนโยบาย โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร และการวิเคราะห

นโยบายเปนความพยายามที่จะพัฒนาและทดสอบขอเสนอทั่วไปเก่ียวกับสาเหตุ และผลของนโยบาย 

 James E. Anderson (1975:8) เห็นวาการวิเคราะหนโยบายเก่ียวของกับการตรวจสอบ (Examination) และการ

พรรณนาสาเหตุและผลของนโยบาย โดยทําการวิเคราะหการกอรูป (Policy Formation) เน้ือหา (Policy Content) และ

ผลกระทบ (Policy impact) ของนโยบายเฉพาะเรื่อง 

ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

 การประเมินผลนโยบายมีความสําคัญตอการวิเคราะหนโยบายเน่ืองจากเปนเทคนิคที่ใชหลักเหตุผลและเปนระบบ 

ดังที่กลาวไวแลว ในเรื่องของการวิเคราะหนโยบาย 

  2.3.3 สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเปนพลเมือง (Citizenship) คือ รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิปไตย  ที่ตองเริ่มตนเองฐาน

พลเมืองที่มีความสัมพันธกับรัฐและมีบทบาทตระหนักถึงสิทธิและบทบาทหนาที่ทางการเมือง และเปนภาครัฐเปดโอกาสให

ภาคประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทางเมืองไมวาจะเปนกรณีประชาสังคม ประชามติ เปนตน โดยกอใหเกิด

กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเห็นไดชัด 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1 ประชากร  

การศึกษาการความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนจังหวัดสตูล  ประชากรที่ตองการศึกษาใน

ครั้งน้ี คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป) รวมทั้งส้ินจํานวน  216,233 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 

312,673 คน  โดยแบงพื้นที่ศึกษาตามลักษณะการแบงเขตการเลือกตั้ง แบงออกเปน 2 เขต มีรายละเอียดดังตอไปน้ี เขตที่ 1 

ประกอบดวย อําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุงนุย) เขตที่ 2 ประกอบดวย อําเภอทา

แพ อําเภอละงู อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง และอําเภอควนกาหลง (เฉพาะตําบลอุใดเจริญ และตําบลควนกาหลง)ที่ มา: 

http://pr.prd.go.th/satun/ewt_news.php?nid=368&filename=index/FORTICLIENT_CONTINUE) 
 

4.2 กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ (Toro 

Yamane, 1973) ไดประชากรตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชการสุมอยางงาย 

โดยแบงเปนตัวแทนของประชากรในจังหวัดสตูล  จากจํานวน  2  เขตการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้งละ 400 คน 
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4.3 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ ดังน้ี สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนที่ 2 ทดสอบความ

แตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 

 

5. ผลการวิจัย  

 

จากการศึกษาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล ผูวิจัยเลือกอธิบายตาม

วัตถุประสงคดังน้ี  

1) เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางประชาชนจังหวัดสตูลตามเขต

การเลือกตั้ง 

 

วัตถุประสงค 1 ระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อวัดระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนจังหวัดสตูล พบวา 

ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( ) เทากับ 3.84 และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ  0.54 

เม่ือพิจารณาเปนรายเขตการเลือกตั้ง พบวา เขตเลือกตั้งที่ 1 มีความเปนพลเมืองทั้ง 3 ดานสูงกวา เขตเลือกตั้งที่ 2 

โดยมีคาเฉล่ีย (= 4.07 และ 3.62) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. = 0.48 และ 0.49) ตามลําดับ ทั้งน้ีสามารถแสดง

คาเฉล่ีย ( ) รายดานไดดังน้ี 

1. ดานความเปนพลเมืองกับวิถีวัฒนธรรม มีคาเฉล่ีย (= 4. 22 และ3.76) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. = 

0.49 และ 0.56) ตามลําดับ 

2. ดานความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน มีคาเฉล่ีย (= 4.06 และ 3.60) สวนคาเบี่ยงเบียน

มาตรฐาน (SD. = 0.55 และ 0.52) ตามลําดับ 

3. ดานความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย มีคาเฉล่ีย (=3.91 

และ 3.50) สวนคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD. = 0.58 และ 0.59) ตามลําดับ 

 

วัตถุประสงค 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล แสดงได

ดังตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการ

เลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการ

เลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 

ตัวแปร N   S.D. Mean Difference Sig. 

ประชาชนในจังหวัดสตูล 800 3.85 0.5384 .44771* .000 

เขตเลือกตั้งที่ 1 400 4.07 0.4817   

เขตเลือกตั้งที่ 2 400 3.62 0.4987   

            หมายเหตุ : * p < .05 

 

จากตาราง 1 พบวา ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูลระหวางเขตการเลือกตั้ง 

มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาตัวแปรทํานายเพิ่มเติมเปนรายดานก็ยังพบวา ทุก

ดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงไดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปรทํานาย (เพิ่มเติม) ระหวางเขตเลือกตั้งที่ 1 กับ เขตเลือกตั้งที่ 2 

ตัวแปรทํานาย Mean Difference Sig 

วิถีวัฒนธรรม 

ใหความสําคัญกับชุมชน 

.46679* 

.46333* 

.000 

.000 

ใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสารที่กาวหนาและทันสมัย .41300* .000 

         หมายเหตุ : * p < .05 

   

 จากตาราง 2  ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสตูลเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานวิถีวัฒนธรรม ดานการใหความสําคัญกับชุมชน และดานการใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรู ขาวสาร 

ความกาวหนาและทันสมัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

วัตถุประสงค 1 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสตูล อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ีย ( ) เทากับ 3.84 และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ  0.54 จะเห็นไดวาประชาชนในจังหวัดสตูลสวนใหญมี

ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ซ่ึงถือไดวาประชาชนในจังหวัดสตูลใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมทางการเมือง  สอดคลองกับที่อริสโตเติล ไดกลาวไววา พลเมืองที่ดีควรรูและมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูก

ควบคุมโดยกฎระเบียบดวย เชนเดียวกันกับที่ Keith Faulk (2000) ที่ไดกลาวเนนย้ําถึงสิทธิความเปนพลเมืองมีความสําคัญ

มากกวาส่ิงอ่ืนใด เพราะจะทําใหประชาชนแตละคนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนพลเมือง (กฤษฎา แกวเกล้ียง, 2559)   

 วัตถุประสงค 2 ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสตูลเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานวิถีวัฒนธรรม ดานการใหความสําคัญกับชุมชน และดานการใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร ความกาวหนาและ

ทันสมัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของถวิลวดี บุรีกุล (2555)  ที่พบวาความ

เปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ดานวิถีวัฒนธรรม ดานการใหความสําคัญกับชุมชน และดานการให

ความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร ความกาวหนาและทันสมัย มีความแตกตางกันตามลักษณะของแตละภูมิภาค 
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7. ขอเสนอแนะ 

 

ควรมีการจัดทําหลักสูตรการความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชนที่มีความเหมาะสมกับ

ลักษณะพื้นที่ตาง ๆ ที่มีลักษณะทางวิถีวัฒนธรรม ลักษณะความเปนชุมชน และการใหความสําคัญกับอิสรภาพในการรับรู

ขาวสาร ความกาวหนา และทันสมัยที่เหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนสวนหน่ึงจากการวิจัยเรื่องความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนกลุมจังหวัด

สงขลา สตูล ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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16. รองศาสตราจารย ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

17. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

18. รองศาสตราจารย ดร.พยอม ธรรมบุตร กรรมการ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

19. รองศาสตราจารย ดร.สุพัตรา คูหากาญจน กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

20. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท กรรมการ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

21. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

22. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

23. รองศาสตราจารย ดร.ศิษฐธวัช ม่ันเศรษฐวิทย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

24. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

25. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26. รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

27. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

28. รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

29. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

30. รองศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

31. รองศาสตราจารยศุทธินี โอบายะวาทย  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

32. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

33. รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

34. รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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35. รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการ  ศาลฎีกา 

37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย จิตสวาง กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สิระโรจนานันท กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชวภูริชญ นอมเนียน กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหดิล 

41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน เจริญฉิม กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําพล วรดิษฐ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก สุวรรณธาดา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

45. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

46. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

47. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

48. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

49. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาทินี นุยเพียร  กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

50. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรแหยม กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

51. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรีย วงศไตรรัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

52. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท สิทธิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยแมโจ 

53. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข กรรมการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

54. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต ศรีอุไร กรรมการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

55. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด ทองรินทร กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

56. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ มีแจง กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

57. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ศุภษร กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

58. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  กรรมการ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

59. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ กรรมการ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

60. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

61. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

62. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย กงตาล กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

63. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ โสขุมา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

64. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

65. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

66. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

67. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

68. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

69. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

70. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิริ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

71. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

72. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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73. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

74. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

75. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

76. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

77. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

78. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

79. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

80. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

81. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

82. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

83. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

84. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

86. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

87. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

88. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

89. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90. ดร.มติ หอประทุม กรรมการ  NECTEC 

91. อาจารย ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร   กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

92. อาจารย ดร.สุวิมล จุงจิตร กรรมการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

93. อาจารย ดร.สมปอง เวฬุวนาธร กรรมการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

94. อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

95. อาจารย ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

96. อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

97. อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

98. อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

99. อาจารย ดร.ณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

100. อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

101. อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

102. อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

103. อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

104. อาจารย ดร.วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

105. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงด ี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

106. อาจารย ดร.อริสรา ธานีรณานนท กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

107. อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

108. อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

109. อาจารย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

110. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 2787 

111. อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

112. อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

113. อาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

114. อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

115. อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

116. อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

117. อาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

118. อาจารย ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

119. อาจารย ดร.กัญญา สอนสนิท กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 



 
 
 
 








